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Najuspešnejša alpinistka in alpinistična smučarka v minuli sezoni 

O b a n a s l o v a n o s i t a G o r e n j k i 

Na torkovi slovesnosti v Ljubljani sta predsednik PZS Andrej Brvar in alpinist Tomaž 
Humar podelila priznanja za alpinistične dosežke v minuli sezoni. Prejeli so jih Meta 
Boncelj iz Kranja, Monika Kambič iz Mengša in Andrej Markovič iz Dolenjskih Toplic. 

Janez Primožič: Zgodba o alpinistu, ki ga je odnesel plaz 

K o n e b o i n z e m l j o 

z a k r i j e b e l i n a 

"Počilo je in že sem šel dol skoz. Najprej sem se še uspel ujeti na 
cepin, tako kot sem se bil naučil v teoriji, a je s strani prišlo toliko 

snega, da me je spodneslo in odneslo s seboj. Kaj kmalu sem 
ugotovil, da teorije, ki učijo o nekih plavalnih gibih, ki bi te 

obdržale na površju, tokrat niso več prišle v poštev." 

Pogovor škofjeloškega župana s sveti krajevnih skupnosti S T R A N 1 1 

Z a r e k o n s t r u k c i j o v p a d n i c e v 

Š k o t ] o L o k o b o s k r b e l ž u p a n s a m 

Prvikrat od obstoja nove o b č i n e Skot ja Loka se je ž u p a n odzval na pogovor v K S in pri tem slišal, da bi člani 
svetov KS že le l i sodelovati tudi pri najbolj žgoč ih vprašanjih, ne da se KS ukvarjajo le s pometanjem cest. 

v S r e d n j i v a s i v B o h i n j u 

v s o b o t o m e d 9 . in 1 1 . u r o v g o s t i l n i R u p a A 
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ŽIROVNICA 

Glasova preja 1998, prv ič 

S l o v e n i j a , 

p o z n a n a i n p r i z n a n a 
O b sedmi obletnici prvega mednarodnega 

priznanja Slovenije bo drevi ob 18. uri 
v V i l i Bistrica nad T r ž i č e m 

prva l e t o š n j a G L A S O V A PREJA. 

Gost bo 

prof dr E R N E S T P E T R I Č , 
znanstvenik, diplomat in d r ž a v n i sekretar 

v ministrstvu za zunanje zadeve R Slovenije, 
z njim pa se bo pogovarjal publicist 

M I H A N A G L I C . 

Rezervacije po telefonu: 
064/361-280 064/223-111 

V I L A BISTRICA GORENJSKI G L A S 
nad Trž ičem 

Sponzorji: Vi la Bistrica - kulturni in poslovni 
center, d.o.o., Tržič, O b č i n a Tržič, Agroind 
Vipava 1894, P P C Gorenjski sejem Kranj, 

Glasbena š o l a Tržič 
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• je sproščeno, pa vendar aktivno 
• od začetkov do aktivnega znanja 
• priprave za mednarodne izpite ICC, Cambridge 
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P O S L O V N I V A L 

Z V a m i vsak dan 
o d 05. d o 09. 

in o d 15. do 21. ure 

Cesta na Rupo 45 i 4000 KRANJ I Tel.: 064/245-124 
š p a n s k e ker. p l o š č i c e 

- kopalniško pohiš tvo 
- sanitarna oprema 
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PPC Gorenjski sejem Kranj 

L e t o , k i z a s l o v e n s k e s e j m e n i b i l o n a j b o l j s p o d b u d n o 

V Sloveniji je bilo lani tako, in kaže, da bo še nekaj časa, da bo veliko lažje narediti svetovni oziroma mednarodni, kot pa domači sejem. Dokler 
bodo tuji poslovneži hodili k nam na kosila, namesto stali v vrsti za nakupe, v Sloveniji še ne bomo imeli pravih sejmov. 

Kranj, 15. januarja - Minulo leto slovenskim sejmarjem ni 
prineslo nič posebno spodbudnega. Direktor PPC Gorenjski 
sejem Franc Ekar, ki ima na področju sejemske dejavnosti in 
organiziranosti nekdaj in zdaj v Sloveniji že kar dve desetletji 
izkušenj, pa ga ocenjuje kot leto velikih stresov. Ob 
poudarjanju, da je treba izboljšati sejemsko kakovost, je 
namreč minilo še eno leto, ko bomo še naprej lahko 
poudarjali, da je treba izboljšati sejemsko kakovost. 

Ta sejemski "šlager" postaja že kar obrabljen in smešen. 
Obrabljen zato, ker je postal stalna vsakoletna usmeritev 
sejmov v Sloveniji, smešen pa zato, ker to, kar se zdaj dogaja 
na tem področju, je še najmanj podobno urejenim sejmom. Se 
najlažje bi namreč sejme pod šotori primerjali z nomadskimi 
selitvami. In pripombo tudi je potrebno razumeti dobesedno, saj 
njihovo nomadsko seljenje ali nastajanje kažejo "plahte", ki se 
kar nenadoma pojavijo zdaj tu zdaj tam in vsakdo, ki jo postavi, 

se tudi isti trenutek okliče za sejem in za sejmarja. Država 
Slovenija se očitno še ni dokopala do spoznanja in prepričanja, 
da bo hočeš nočeš treba doumeti pomen sejmov za narodno 
gospodarstvo, za življenje mest in njihov razvoj. Sejemske hiše 
oziroma le nekateri tradicionalni organizatorji sejmov v 
Sloveniji so še najbližje tej oceni, ugotovitvi, vendar kljub 
prizadevanjem za skupno "usklajevalno ali urejevalno telo" 
niso uspeli kaj več od strinjanj, da je treba nekaj narediti in da je 
pravzaprav tudi država na potezi. 

Evropa, ki še kako dobro pozna tudi mednarodno organiza
cijo oziroma zvezo sejmov - UFI, do teh vprašanj ni prav nič 
dvoumno nejasna. Pravila sejmov (in mest zaradi sejmov) na 
tem področju so jasna. Slovenija bi zato morala čimprej 
doumeti in potrditi, da je mednarodni sejemski prostor, v 
katerem lahko deluje, vendarle precej večji od Slovenije same. 
Po nekih ocenah znaša več kot petsto kilometrov. 

P0SL0VH0 PRIREDITVENI CENTER 
GORENJSKI SEJEM KRANJ 
Stara cesla 25, 4000 Kranj 
telefon: 064/221-634 
telelax: 064/222-696 
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Rekreacijsko drsanje 
Najcenejše rekreacijsko drsanje je ob sobotah od 15.30 do 
17. ure, ob nedeljah in praznikih pa od 15.30 do 17. ure in 
od 18. ure do 19.30. 

Tudi letos med počitnicami 
Od 23. do 27. februarja bo vsak dan počitniško drsanje od 
10.30 do 12. ure in od 13.30 do 15. ure. 

Vse manj proizvodnja, ampak konzum 
Stanje, ki se ga vsa sejemska mesta oziroma predvsem 

organizatorji (ne mesta) zavedajo, je odraz razmer na slovenski 
sejemski sceni. V PPC Gorenjski sejem v Kranju so se lani na 
primer soočali z lastninjenjem. Na podlagi zakonodaje, se niso 
mogli opredeljevati po lastni presoji. 

"Dogajale so se županske in druge igre s sejmi. Zanimiv je 
primer Ljubljane, ko se k dvema dosedanjima lokacijama 
pridružuje tretja za obrtni sejem. V dveh desetletjih, odkar sem 
v PPC Gorenjski sejem, se dogaja, da se zdaj tako rekoč 
borimo za preživetje. Za lastnike smo zanimivi, vendar pa 
mislim, da bi divindende morali nameniti za razvoj sejemske 
dejavnosti. Ni naključje, da v dveh desetletjih nismo imeli 
izgube, da smo redno izplačevali osebne dohodke in nismo 
odpuščali ljudi. 

O sejmu Zaščita bo letos odločeno, ali bo v prihodnje 
bienalni. Sicer pa se prav na področju obrtništva kaže, da 
Gorenjska nima regionalnih meja. Po drugi strani pa je sejem 
SQ opozorilo, da je vse manj izdelkov, ki so upravičeni do tega 
znaka. Kam torej odhaja slovensko gospodarstvo? In kaj lahko 
pri tem še naredi sejem, če vemo, da je le-ta pospeševalec 
proizvodnje in domačega izvoza." 

Poslovno prireditveni center Gorenjski sejem z dvema 
prireditvama kandidira za članstvo v mednarodni zvezi 
sejmov. To sta kmetijski sejem in sejem Zaščita. Sicer pa je v 
zadnjem času prijavljenih kar 80 prireditev za sprejem v 
članstvo. 

V Gorenjskem sejmu že več let ugotavljajo določeno 
stagnacijo zaradi investicijske blokade. V predalu so zaradi 
denacionalizacije načrti za 5.200 kvadratnih metrov nad halo A 
in za novo dvonamensko dvorano. Da je negotovost še večja, po 
svoje prispeva še odsotnost posebne slovenske sejemske 
koordinacije, ki bi sejmom morali opredeliti in posredno 
zagotavljati mesto, ki jim dejansko pripada. 

Poslovno leto je PPC Gorenjski sejem sklenil solidno. Promet 
je bil manjši za okroglih 10 odstotkov, obseg dejavnosti pa je bil 
lani večji. Sejemski prostori so bili zasedeni 80-odstotno skozi 
celo leto. Ena od posebnosti oziroma značilnosti je tudi 
drsališče, ki obratuje neprekinjeno že 17 let. Zadnje čase tudi 
njegovi uporabniki začenjajo razumeti, da je za obratovanje 
drsališča treba pokriti določene stroške. Vendar pa v vodstvu 
sejma še vedno ugotavljajo, da so ceniki v osrednjem 
slovenskem središču, zaradi katerih običajno prihaja do 
primerjav, posredno ali neposredno subvencionirani. Računi 
so zato s kranjskim drsališčem včasih težko primerljivi. V 
politiki delničarske zasnove pa je zanesljivo prva in najpo
membnejša finančna disciplina. Zato lahko morebitni nepokriti 
stroški kaj hitro v prihodnje postavijo pod vprašaj dosedanje 
delovanje oziroma uporabo drsališča. 

Sejemska lokacija v Kranju pa je med letom obiskana tudi 
zaradi tako imenovanih nesejemskih prireditev. Zelo priljublje
ni in vsako leto številnejši so na primer maturantski plesi. Zdaj 
jih je že 12. Vsako leto se na sejmu zvrsti več humanitarnih 
prireditev. Za letos je že napovedana tudi proslava 50-letnice 
Zveze lovskih družin Gorenjske, športne igre bodo imeli delavci 
Elektro Slovenije. Med sejmom Zaščita bo tudi državno 
gasilsko tekmovanje, organizacija RK Slovenije pa bo proslavl
jala 40-letnico. To pa je le del dogajanj, ki se bodo tudi letos 
zvrstila na razstavišču Gorenjskega sejma, kjer so, mimogrede, 
lani na primer posodobili tudi sanitarne sejemske prostore, 
poleg že v koledarju določenih sejemskih prireditev. 

... . , AB1JENI NA SEJEMSKE PRIREDITVE V KRANJU 
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Kako urediti stike z otroki ob razvezi staršev 

O t r o k n i e k s k l u z i v n a 

p r a v i c a e n e g a o d s t a r š e v 

Zakonca se ob razvezi morata zavedati, da se razhajata le kot partnerja, nikakor pa ne kot starša. In čeprav je otrok 
dodeljen le enemu od njiju, imata o bistvenih stvareh v zvezi z otrokom še vedno pravico odločati oba. 

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

Kranj, 15. januarja - Najpomembnejše vprašanje, o katerem 
se morata zakonca dogovoriti ob razvezi, je, pri kom bodo 
ostali mladoletni otroci in kako pogosto jih bo videval drugi 
starš. Žal pa se v mnogih primerih bivša zakonca o tem ne 
zmoreta, nočeta ali ne znata dogovoriti. Včasih eden od 
staršev drugemu onemogoča stike, otroke uporablja kot 
sredstvo maščevanja ali izsiljevanja. Otrok se pač ne da 
razdeliti na pol kot hiše ali ob poroki dobljene posode... O 
problematiki stikov z otroki ločenih staršev, ki jih je tudi pri 
nas vse več, smo se pogovarjali s socialno delavko Darinko 
Medja in strokovno sodelavko Dušanko Repe s Centra za 
socialno delo Jesenice. 

Kot pravi Darinka Medja, 
si na centru za socialno 
prizadevajo, da bi se zakonci 
že ob odločitvi za razvezo 
zavedali, kaj ta korak po
tegne za sabo. Prepogosto 
prebiramo pisma očetov, ki 
jim bivše žene ne omogočajo 
stikov z otroki, pa prebiramo 
o žalostnih zgodbah, ko oče 
ugrabi otroke ali grozi na 
razl ične načine . Zato na 
centru poskušajo, da bi ljudi 
na neki način poučili, kako 
ravnati v primerih, ko se je 
treba dogovarjati o otrocih, 
ter jim predvsem odpreti oči, 
da bi upoštevali samo eno 
stvar - korist otroka. 

V več ini primerov 
se starši sami dogovorijo 

Po naši zakonodaji je ur
ejanje osebnih stikov z otroki 
v pristojnosti centrov za 
socialno delo, je razložila 
Dušanka Repe. Stike z otro
ki uveljavljajo starši ob raz
vezi oz iroma razpadu 
izvenzakonske skupnosti. 
Najbolje za vse je, če se 
starša sama uspeta dogovor
iti o tem, kdaj in kje bo starš, 
ki ni dobil otrok, le-te pre

vzel in kdaj jih bo pripeljal 
nazaj. Na jeseniškem centru 
ugotavljajo, da je takšnih 
primerov vendarle največ. 
No, v nekaterih primerih pa 
se stvari kljub vsemu zaple
tejo in je potrebno sodelo
vanje in pomoč centra za 
socialno delo. V postopek se 
vključi posebna strokovna 
komisija, ki na podlagi raz
govorov poda svoje mnenje, 
nato pa center izda odločbo 
o stikih. Te naj bi se oba 
starša držala, v večini primer
ov se tudi je, je pa vedno 
nekaj primerov, ki jih na 
centru označujejo kar za 
"nerešljive", ko ni mogoč 
prav nikakršen dogovor. 

Kje bi raje ž ivel , 
pri mamici ali o č k u ? 

Ko so otroci dovolj veliki 
(starejši od štirinajst let), v 
postopku dodeljevanja upoš
tevajo tudi njihove želje, pri 
kom od staršev bi raje živeli. 
Toda kot poudarjata sogo
vornici, odločitev o tem mor
ata nujno sprejeti starša. 
"Urejanje stikov je odgovor
nost staršev. Če o tem spra
šujemo otroke, to pomeni 

prelaganje odgovornosti in 
odločitev na otroke, s čimer 
jih spravljamo v hudo stisko. 
Odločanje o tem pomeni za 
otroka prehudo breme," 
meni Medjeva. Dejstvo je 
namreč, da se otrok noče 

Na Jesenicah so pred 
iratkim imeli primer, ko 
e sodišče otroka dodelilo 
nateri. Toda potem ko sta 

etu. 
ihu 

po-
zjati 
ogo 

Sto tisočakov kazni za 
onemogočanje stikov 

Če roditelj, ki so mu dodeli 

cenin 

nikomur od staršev zameriti, 
zato mu takšno postavljanje 
pred odločitve povzroča hud 
notranji konflikt. 

Vsak drugi vikend, 
pa med poč i tn icami 

Kako pogoste stike pa 
omogoči jo staršem, ki ne 
živijo z otroki? Kot pravi 

S O R T N A l 
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Dušanka Repe, ima po zako
nu vsak od staršev pravico 
preživet i polovico časa s 
svojim otrokom. Vendar pa 
je to največkrat neizvedljivo. 
Tako pravila ni, na centru 
odločajo o vsakem primeru 
posebej, pri tem pa jih vodi 
načelo, da morajo stiki biti 
tako pogosti, da otrok doživi 
starša in da ve, da ga ima. To 
naj bi bilo najmanj enkrat 
tedensko, je pa odvisno, kje 
živita starša, ali otrok hodi v 
šolo ali v vrtec in podobno. 
Če denimo živijo v bližini, 
lahko otrok drugega starša 
vidi tudi vsak dan, če pa se 
denimo izseli v Ljubljano, ga 
je težko dvakrat tedensko 
voziti sem in tja, upoštevati 
je treba tudi stroške... Naj
lažje stike določijo pri otro
cih, ki so še v vrtcu, medtem 
ko pri šolarjih za stike pre
ostanejo večinoma vikendi, 
prazniki in počitnice. "Vse 
je odvisno od realnih mož
nosti in želja otrok ter star
šev," pravi Darinka Medja. 

Slabo je, če o 
odnosih od loča papir 

Obe sogovornici pa pou
darjata, da urejanje odnosov 
preko odločbe nikakor ni 
dobro. Smo proti pisanju 
odločb, pravi Repetova, saj 
je to le papir in s tem otrok 
stikov ne more doživljati kot 
neko kakovost v življenju. 
Otrok ne more biti zadovol
jen, če ima stike z drugim 
staršem le zaradi odločbe. 
Zato si na centru močno 
prizadevajo, da bi res prišlo 
do dogovora med starši, da bi 
otrok začutil, da starša skrbi
ta za njegovo dobro, in da 
nista sovražnika. Prav to pa 
žal zakonca prepogosto post
aneta, ko se odloč i ta za 
razvezo. Ob ločitvi namreč 
na piano začnejo prihajati 
najbolj negativne strani pre
jšnjega življenja. Razveza 
lahko pomeni začetek vojne 
med staršema, pravi Darinka 
Medja. Prav nerazčiščeni in 
nedokončani partnerski od
nosi so največkrat vzrok za 
težave pri dogovarjanju o 
stikih z otroki. Nekateri star

ši ob razvezi otroke uporabi
jo kot zaveznike, kot vohune, 
s pridobitvijo otrok si skušajo 
dvigniti ceno nasproti druge
mu staršu. Žal se dostikrat 
borijo za otroke tudi zaradi 
gmotnega položaja oziroma 
stanovanja, saj le-tega pravi
loma obdrži tisti starš, ki dobi 
otroke. 

Otrok rabi dva starša, 
ne dva sovražnika 

Otrok rabi sodelovanje, ne 
bojevanje, poudarja Darinka 
Medja. V večini primerov 
otrok želi dva starša, ne dva 
sovražnika. Želi nedotaknje
no družino. Zato je nadvse 
pomembno, da mu starša ob 
razvezi natanko povesta, kaj 
se dogaja, kje bo živel in s 
kom, kako bodo potekali 
stiki z drugim staršem. Ra
zen v izjemnih primerih je 
vedno v interesu otroka, da 
ima stike z obema staršema. 
Brez stikov namreč pride do 
odtujenosti, otrok je zmani-
puliran, še le kot odrasel 
človek pa se zave, da mu je 
bila s tem, ko je bil odtujen 
od enega od staršev, storjena 
krivica. "Starši bi zelo veli
kokrat najraje videli, da 
stikov z bivšim partnerjem 
sploh ne bi bilo. Nanj običaj
no gledajo v zelo slabi luči in 
v to skušajo prepričati tudi 
otroka. Ne zavedajo se, da 
ima otrok pravico spoznati 
oba svoja roditelja takšna, 
kakršna sta, tudi če imata 
napake," poudarja Dušanka 
Repe. 

0 bistvenih stvareh 
imata pravico od ločat i oba 

Na centru skušajo dopove
dati bivšim zakoncem, da sta 
se razšla zgolj kot partnerja, 
nikakor pa ne kot starša. In 
čeprav je otrok dodeljen le 
enemu od njiju, imata o 
bistvenih stvareh še vedno 
pravico odločati oba. Skuša
jo jih prepričati oziroma 
naučiti, da delujejo le še kot 
starši, nič več pa kot partner
ji-

Običajno se bivši zakonci 
lahko začnejo pogovarjati 
še le tedaj, ko prenehajo 
vpletati preteklost in razpa
dli partnerski odnos. Na 
centru jim skušajo dopoveda
ti, da nihče nima ekskluzivne 
pravice nad otrokom. Ali kot 
pravi Dušanka Repe: "Ko
liko dobrega bi starša nare
dila za otroka, če bi se bila 
tudi po razvezi sposobna 
usesti za mizo, popiti kavico 
in se pogovoriti o odraščanju 
svojega otroka." In da bi 
otrok lahko brez strahu re
kel mami: "Na obisk k očetu 
grem", pa čeprav morda na 
kakšen drug dan, kot je to 
zapisano v odločbi. 

U . Peternel 

A M Z S 

torka 
vlek j 
mobil< 
d os t ON 
na kni 

G A S I L C I 
Kranjski gasilci so dvak

rat pohiteli na Staro poŠto, 
kjer se je zaradi del sprožil 

pogasili 
•macini, 
le pre
rodu in 
vžie. V 

ciste in vsi skupaj / vai 

napake na javljalcu. Gusil-
ci h Poduarta so' pogasili 
požar dimnika na < 
pri Podnartu. Gasilci Gas. 
društva l nit u in Gasilske 
/ve/c Skorja Loka so po
gasili goreči dimnik v Bran
kovem naselju 147. gasilci 

N O V O R O J E N Č K I 
V Kranju se |e v minulih 

dneh rodilo 12 otrok, od 
lega 6 dečkov in 6 deklic. 
Najlažja deklica je tehtala 
3 100, najtt žja pa k,si i 
gramov. Na Jesenicah so se 
rodili 4 nov on >j enčki „ 3 s t» 
bile predstavnice ženskega, 
i d i n p,i niošk< s'.! spola 
Najtežji ]c bi l ' deček s 
J ISO .Mam. najla/ji J, kii 
c i pa je tehtnica pokazala 
3.350 gramov. 

U R G E N C A 
Posebno veliko urgen-

tnih primerov so imeli \ 
Splošni bolnišnici Jesenice 
na -kirurškem oddelku, kjer 
je ' pod nož" nujno moralo 
kar 21 o. bolnikov. N i intei 
nističnem oddelitl so imeli 
13 urgentnih piinu-ro^ na 
pediatriji 15 in na gineko 

K J E L A H K O 
S M U Č A M O 

Krvavec: do 9{) cm 
pomr/njenef.i snega, ka 
b i nsk a žičnica obratuje od 
K do In o\(a!e pa S M) d*. 

>u. Vogel.' okioi1 ,'H eni 
snega spodnji del /!•, me 

i -obratuje, smuka ugodna; 
Soriška planina: 40 crn 

j snega, Žičnice vo/ijo. lekaš 
ka pi os* i je tli e jena 
kranjska Gora: do 15 eni 
snega, delno obratujejo 
vlečnice \ Kranjski (»on. 
Podkorenu (odpii je tudi 
poligon) in Planici: Poklju
ka; M) i m snega, napiau: 
obratuje jo od 'J do In. ure | 
tekaške pioiK so uit jene, j 
Črni v rh nad ( t rkium: I 
snega je /a smuko dovolj | 
obiatujejo J seile/mca U i | 
vlečnici Grič iii Dolina. 

POHIŠTVO, BELA TEHNIKA, 
ORTOPEDSKE VZMETNICE 

T E L : 064/403-871 
TRGOVINA S POHIŠTVOM, SPODNJA BE8NICA 81 



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

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

Novoletni sprejem za diplomate 
Brdo pri Kranju - V sredo je predsednik Republike 
Slovenije Milan Kučan priredil v dvorcu na Brdu 
tradicionalni novoletni sprejem za vodje diplomatskih 
misij, ki so akreditirani v Sloveniji. Kot je običaj, je 
imel predsednik Kučan ob tem priložnostni govor, prvič 
pa mu je v imenu diplomatov odgovoril doajen 
diplomatskega zbora, apostolski nuncij Edmond Far-
hat. Ker je naš predsednik prav na ta dan praznoval 
tudi svoj rojstni dan, so mu diplomati, poleg želja za 
napredek države, čestitali tudi ob tem. 

S.Ž., fofo T. Doki 

Hrvate zanima gorsko usposabljanje 
Bohinjska Bela, 15. januarja - Minulo sredo se je 

mudila na prvem uradnem obisku v Sloveniji delegacija 
hrvaških oboroženih sil, ki jo je vodil načelnik glavnega 
štaba generalpolkovnik Pavao Miijavac. Gostje so se v 
Ljubljani srečali s predstavniki generalštaba Slovenske 
vojske, sprejel pa jih je tudi predsednik republike Milan 
Kučan. Popoldan so obiskali vojašnico na Bohinjski 
Beli, kjer so jih seznanili z delom enot in poveljstev 
Slovenske vojske Gorenjske. Po ogledu prostorov in 
opreme so hrvaški delegaciji prikazali usposobljenost 
pripadnikov gorske enote. Hrvatje so izrazili zanimanje 
za gorsko usposabljanje v Sloveniji, zato je moč 
pričakovati, da bodo v prihodnosti poslali manjšo enoto 
na urjenje v Gorsko šolo na Bohinjski Beli. • S. Saje 

' ( J M M G L A S 

V E C K O T Č A S O P I S 

Tudi v januarju 1998 Vam ponujamo sodelovanje v naročniški akciji: vsaki 
naročnici oz- vsakemu naročniku Gorenjskega glasa, ki PRIDOBI NOVEGA 
naročnika, takoj pripada nagrada po izbiri, le obkrožiti jo je treba na tem 
oglasu. Ob izpolnjeni naročilnici s podatki o novem naročniku izberite: ali 
trimesečno naročnino v enem od letošnjih trimesečij; ali Glasov izlet po izbiri; ali 
10-dnevni oddih v turističnem objektu Krone v Moravskih toplicah; ali knjige iz 
založbe Gorenjskega glasa. 
Kaj pa za novega naročnika? Novi naročnik dobi Gorenjski glas brezplačno do konca 
marca 1998. Pa še izvod Letopisa Gorenjska 1997/98, ki ima 288 strani in stane 1.990 
SIT, bomo kot darilo poslali novemu naročniku. 

Novega naročnika sem pridobil(-a): 

Moj naslov: 
Kot mojo nagrado uveljavljam /prosimo, obkrožite po Vaši izbiri/: 
- Glasov izlet po izbiri v letu 1998, za katerega mi pošljite darilno 
pismo in za izbrani izlet ne plačam nobenih prispevkov k stroškom 
• naročnino za trimesečje 1998, zato dobim časopis tri mesece brezplačno 
- 10-dnevni oddih za eno osebo v Moravskih toplicah v turističnem objektu KRONE 
• knjigo Pod Marijinim varstvom iz založbe Gorenjskega glasa 
• knjigi Abeceda iz Zakajčkove ulice + Kokeršpanjelka Lady pripoveduje 
Izjava za novega naročnika: 

n a r o č a m ( m m m m E m i A s 
za najmanj eno leto 

Ime in priimek: 

Naslov: 

Podpis: 

Če naročila ob izteku enoletnega obdobja pisno ne odpovem, 
se naročniško razmerje podaljša za nedoločen čas. 

S sodelovanjem v akciji dosedanji naročnik podaljšuje naročnino vsaj do 31. decembra 
1999; novi naročnik pa s podpisom na naročilnici potrjuje, da na Gorenjski glas doslej 
ni bil naročen. Enakovredno velja, če je novi naročnik za več kot tričetrt leta prekinil 
naročniško razmerje. V primeru, da naročniška služba Gorenjskega glasa ugotovi 
neresničnost podatkov na tej naročilnici, pogoji iz akcije pridobivanja novih 
naročnikov ne veljajo. Najvažnejše: izpolnjeno naročilnico in Vaš izbor nagrade 
nam pošljite čimprej na GORENJSKI GLAS, p. p. 124,4 001 Kranj. Prvi torek oz. 
petek po prejemu naročilnice bo poštar novemu naročniku že prinesel njegov 
naslovljeni izvod časopisa. 

Začenja se razprava o proračunu države 

L e t o š n j i p r o r a č u n n a j b i s p r e j e l i m a r c a 

Državni zbor bo svoje delo nadaljeval zopet na izrednem zasedanju, ki bo predvsem 
posvečeno splošni razpravi o letošnjem državnem proračunu. Za manj predčasnih upokojitev. 

Ljubljana, 15. januarja - Kolegij predsednika državnega zbora 
je sklenil, da v januarju ne bo rednega zasedanja državnega 
zbora, pač pa še ena izredna seja, na kateri bo osrednja točka 
splošna razprava o letošnjem državnem proračunu. Vlada je ob 
tem predlagala še skoraj dvajset predlogov raznih zakonov, 
ponovno pa naj bi izvedli volitve za še enega sodnika na 
evropskem sodišču za človekove pravice. 

Ker je predstavitev predlo- držav, ki so dopustile večji 
ga letošnjega proračuna lani dotok ter razprodajo svojega 
zamujala za dva meseca, se ta gospodarstva tujcem, so kar 
zamuda prenaša tudi v le- precej negativne, 
tošnje leto in vse kaže na to, 
da bomo državni proračun 
letos dobili v najboljšem pri
meru v mesecu marcu. Vlada 
je namreč ob tem poslala v 
državni zbor kar 15 zakonov. 

Po predlogu vlade, za kater
ega pa je slišati, da dokončno 
še ni povsem usklajen, naj bi 
letošnji državni proračun zna
šal 843,7 milijarde tolarjev, 
kar je za približno 13 odstot
kov več kot lansko leto. 

O predlogu proračuna so v 
tem tednu stekle razprave v 
delovnih telesih državnega 
zbora in po prvih odzivih so 
ocene zelo kritične in celo 
praktično vse negativne. Raz
pravljavce zelo moti tudi način 
priprave predloga, saj očitajo 
vladi, da je predlog proračuna 
nepregleden. Zelo odmevno je 
opozorilo guvernerja Banke 
Slovenije Franca Arharja, da 
bi morala Slovenija svojo pro
računsko porabo bolj brzdati, 
hkrati pa se je odzval na 
pritiske iz tujine, da Slovenija 
načrtno omejuje prosti pritok 
tujega kapitala. Pri tem je 
opozoril, da je Slovenija med 
državami v tranziciji na četr
tem mestu po višini vloženega 
tujega kapitala in izkušnje 

Med zakoni, ki naj bi jih 
obravnavali vzporedno z raz
pravo o državnem proračunu 
naj omenimo dva zakona o 
plačah in povračilih stroškov 
ob delu, ki jih je sprejel 
ekonomsko socialni svet 
(plače v negospodarstvu naj bi 
se letos povečale za dva od
stotka, za kar v predlogu 
proračuna zija 9 milijardna še 
nepokrita "luknja"), predlog 

zakona o povišanju sodnih 
taks (zlasti naj bi se povečale 
tiste sodne takse, ki se nanaša
jo na velikokrat nepotrebne 
sodne spore, s katerimi so 
naša sodišča preobremenjena), 
predlog sprememb zakona o 
zaposlovanju in predlog spre
memb pokojninskega zakona, 
po katerih naj bi se bistveno 
omejile možnosti predčasnega 
upokojevanja. Š. Z. 

Predsednik Republike opozarja na ustavno spornost sprejetih zakonov 

O d k d a j v e l j a j o n o v i p r i s p e v k i i n d a v k i 

Zaplet z veljavnostjo zakonov o novem prometnem davku in 
socilanem prispevku. Nekateri hitijo z izplačili regresov za dopust. 

Ljubljana, 15. januarja - Prvikrat v kratki 
zgodovini samostojne slovenske države se je 
zgodilo, da predsednik Republike Milan 
Kučan ni podpisal razglasa dveh zakonov, 
ki jih je sprejel slovenski parlament, pač pa s 
posebnim pismom naslovljenim na predsed
nika državnega zbora Janeza Podobnika in 
predsednika vlade dr. Janeza Drnovška 
opozoril na ustavno spornost sprejetih 
zakonov. Kot smo že poročali, gre za zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o 
prometnem davku ter zakon o spremembah 
in dopolnitvah zakona o prispevku za 
socialno varnost, na katera je lani ob koncu 
leta državni svet sprejel odložilni veto, to pa 
je pomenilo, da ju mora državni zbor o njih 
Še enkrat glasovati. To je državni zbor na 
prvi letošnji izredni seji tudi storil in oba 
zakona z zadostno absolutno večino po
slanskih glasov tudi potrdil. Vendar sta v 
zakonih ob nepredvidenem zapletu z odlo
žilnim vetom državnega sveta ostali določbi, 

po katerih naj bi zakona veljala od 1. 
januarja, torej za nazaj, česar ustava ne 
dovoljuje. Predsednik državnega zbora Ja
nez Podobnik je Predsedniku Republike že 
odgovoril in se pri tem skliceval na stališče 
odbora za finance in sekretariata za zako
nodajo in pravne zadeve, ki ugotavljajo, da 
zakon velja 15 dni po objavi v Uradnem 
listu, še vedno pa ostaja odprto vprašanje, 
od kdaj se uporablja. Zelo možno je, da se 
bosta sporni zakonski določbi znašli pred 
Ustavnim sodiščem. Po tolmačenjih pravnih 
strokovnjakov mora predsednik države 
namreč sprejeti zakon podpisati (sicer 
tvega ustavno obtožbo), hkrati pa lahko 
kot varuh ustavnosti predlaga ustavno 
presojo. 

Zanimive ob tem so vesti, da v nekaterih 
podjetjih in bankah na Gorenjskem v teh 
dneh hitijo z izplačilom regresov za letni 
dopust, saj naj bi po novem od regresov 
plačevali socialni prispevek. • Š. Ž. 

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

Stranke vlagajo vsaka svoj dokument o odnosu do preteklosti 

Z a s p r a v o b r e z m e d s t r a n k a r s k e g a b o j a z a p r e s t i ž 

V teh dneh kar dežujejo različni strankarski dokumenti o odnosu demokratične Slovenije do 
povojne preteklosti. Združeni ob lipi sprave opozarjajo, da čakajo na obravnavo že od leta 1990. 

Ljubljana, 15. januarja - V sredo sta kar dve politični stranki 
predstavili svoja dokumenta o odnosu do preteklosti in očitno 
se je vnel tudi prestižni boj za to, na kakšen način urediti odnos 
do preteklosti. Če ne bo medstrankarskega sporazuma, bodo 
morali biti dokumenti obravnavani po vrstnem redu. 

Znano je, da sta stranki SDS vinski spomin in da omogočijo 
in SKD že lani, takoj po 
zavrnitvi deklaracije o obsod
bi bivšega komunističnega re
žima ter zakona o lustraciji v 
parlamentarno proceduro vlo
žili novo verzijo prvega doku
menta, saj je razprava v 
državnem zboru nedvomno 
pokazala, da tak dokument o 
odnosu do preteklosti v naši 
državi potrebujemo, zelo ra
zlični so bili le pogledi na to, 
kako ta odnos urediti. V sredo 
sta kar dve stranki: Združena 
lista socialnih demokratov in 
Liberalna demokracija Slove
nije predstavili svoja doku
menta na isto temo. 

ZLSD je na tiskovni konfer
enci predstavila Deklaracijo o 
narodni spravi, za katero je 
njen predsednik Borut Pahor 
dejal, da bodo v stranki storili 
vse za to, da se vprašanja 
preteklosti umaknejo v zgodo-

sedanjim generacijam, da 
usmerijo v prihodnost. V pis
mu predsedniku državnega 
zbora so zapisali, da bi bilo 
dobro, če bi lahko še pred 
obravnavo tovrstnega doku
menta v državnem zboru mogli 
doseči čim širši medstrankarski 

politični sporazum, zato same 
deklaracije v proceduro še ne 
vlagajo, pač pa bodo to storili 
po usklajevanju. Deklaracijo so 
pripravili na organih stranke in 
po pogovorih s številnimi stro
kovnjaki, pri čemer se je prvak 
ZLSD posebej javno zahvalil za 
sodelovanje Špomenki Hribar. 
Po njegovih hesedah gre za resen, 
temeljit in iskren poskus stranke, 
da oceni slovensko polpreteklo 
zgodovino, gre za pozitivno nar
avnanost, ki razume spravo kot 
način sobivanja. 

Kaj pa deklaracija o narodni 
spravi Združenih ob lipi sprave? 
Ob vsej tej evfori ji dokumentov o odnosu do preteklosti so se, 
oglasili tudi Združeni ob lipi sprave, ki so opozorili na to, da 
so Deklaracijo o narodni spravi v državnozborski postopek 
vložili že 12. julija 1990. Ideja narodne sprave je namreč, kot 
trdi avtor deklaracije zgodovinar, odvetnik in častnik NOV 
Stanislav Klep, pred desetimi leti vzklila prav v Kranju, med 
15 podpisniki pa je tudi več uglednih gorenjskih politikov 
(župan Vitomir Gros, varuh človekovih pravic Ivo Bizjak, 
Andrej Šter). Prepričani so, da morajo v državnem zboru te 
dokumente obravnavati po vrstnem redu vložitve, zato mora 
biti njihova deklaracija na prvem mestu. 

Drug dokument z naslovom 
"Izjava o diskontinuiteti med 
povojnim komunističnim reži
mom in demokratično Repub
liko Slovenijo" so isti dan prav 
tako na tiskovni konferenci 
predstavili tudi pri LDS in 
pripomnili, da bo ta izjava 
obravnavana tudi na bližnjem 
kongresu stranke v Mariboru. 
Po besedah generalnega sekre
tarja LDS Gregorja Golobica 
vsi dosedanji dokumenti na to 
temo, namesto zbistritve o 
tem, kdo je za pretekla dejan
ja vreden obsodbe in kdo se je 
boril za demokracijo v naši 
državi, to zamegljevali. Ostro 
obsojajo monopoliziranje in 
prilaščanje "zgodbe o slovens
ki pomladi", pričakujejo pa, da 
bo ta dokument na kongresu 
doživel še spremembe in do
polnitve. 

Šele po kongresu se zato 
nameravajo o tem pogovarjati 
z drugimi strankami in menijo, 
da bi moral državni zbor 
obravnavati medstrankarsko 
usklajeni dokument. 

Š. Ž. 

( M S M M G L A S 
Ustanovitelj in izdajatelj: 
Časopisno podjetje GORENJSKI GLAS 
KRANJ 

Uredniška politika: neodvisni nestrankarski polilično-informativni pollednik s poudarkom na dogajanjih na Gorenjskem / Direktor Marko Valjavec / Odgovorna urednica: Lcopoldina Bogataj / Novinarji in uredniki: Marjana Ahačič, Helena Jclovčan, Igor Kavčič Jože Košnjek, Lea Mencinger, Urša Peternel, Stojan Saje, Darinka Sedej, Vilma Stanovnik, Marija Volčjak, Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl - Žlebir, Andrej Žalar, Štefan Žargi, Uroš Špehar (štipendist, dežurni novinar) / Lektoriranje: Marjeta Vozlič / Fotografija: Gorazd Šinik, lina Doki I Priprava za tisk: Media Art, Kranj / Tisk: DELO - TČR, Tisk časopisov in revij, d.d„ Ljubljana / Uredništvo, naročnine, oglasno trženje: Zoisova 1, Kranj, telefon: 1)64/223-111, telefax: 064/222-917 / Mali oglasi: telefon: 064/223-444 - sprejemamo neprekinjeno 24 ur dnevno na avtomatskem odzivniku; uradne ure: vsak dan od 7. do 15. ure / Časopis izhaja ob torkih in petkih. Naročnina: trimesečni obračun - individualni naročniki imajo 2(1 % popusta. Za tujino: letna naročnina 140 DEM. Oglasne storitve: po ceniku. Prometni davek po stopnji 5% v ceni časopisa (mnenje RMI 23/27-92) / CENA IZVODA: 180 SIT (10 HRK za prodajo na Hrvaškem). 



Bohinj v občinskem proračunu 

R a z p o z n a v n i z n a k : p r i s p e v e k z a n o v o r o j e n c a 

Občinski proračuni so si med seboj precej podobni, razpoznavni znak bohinjskega pa še 
naprej ostaja prispevek za novorojenca, ki bo letos znašal (najmanj) 35 tisoč tolarjev. 

Bohinjska Bistrica - Medtem ko nekatere gorenjske občine 
doslej niso obravnavale niti osnutka letošnjega proračuna, ga 
je bohinjska občina sprejela že ob koncu minulega leta. 
"Težak*' je 422 milijonov tolarjev ali nekaj manj kot 4,5 
milijona nemških mark. 

Občina bo več kot polovico 
denarja (250 milijonov tolar
jev) pridobila iz zagotovljene 
porabe, z nadomestilom za 
uporabo stavbnega zemljišča 
bo predvidoma zbrala 44 
milijonov tolarjev, s krajevno 
turistično takso 26,9 milijona, 
z najemninami za poslovne 
prostore 10,6 milijona, z dav
kom od premoženja 9 milijo
nov in s prispevki ministrstev 
22,4 milijona tolarjev, iz lans
kega leta pa naj bi v letošnje 
prenesla dobrih 20 milijonov 
tolarjev. Kmetijsko minis
trstvo naj bi sofinanciralo 
občinski program pospeše
vanja kmetijstva in programa 
Crpov za KS Koprivnik -
Gorjuše ter za Srednjo vas, 
Bohinjsko Cešnjico, Jereko in 
Podjelje, ministrstvo za eko
nomske odnose in razvoj 
asfaltiranje pol kilometra 
ceste od Goreljka do Kopriv-
nika (za Jto bodo prispevali 
denar še Šport hotel, občina, 
Cestno podjetje Kranj in 
Gozdno gospodarstvo Bled), 
ministrstvo za šolstvo in šport 
pa obnovo travne ruše na 
nogometnem igrišču v Bo

hinjski Bistrici. Lanski prora
čunski presežek bodo med 
drugim porabili za ureditev 
avtobusnega postajališča v 
Bohinjski Bistrici, kanalizaci
jo Ukane, celostni razvoj KS 
Koprivnik-Gorjuše ter za iz
delavo urbanistične zasnove 
in zazidalnega načrta za Bo
hinjsko Bistrico. 

V občini bodo letos v 
prostorih nekdanje policije 
uredili sejno sobo in pisarno 
upravne enote. Za brezpo
selne bodo pripravili enajst 
programov javnih del. Obno
vili bodo oder v dvorani v 
Bohinjski Češnjici in sofinan
cirali nakup novega službene
ga vozila za zdravstveni dom 
Bohinj. Izdelali bodo študijo 
za ogrevanje z lesnimi (bio) 
odpadki, razvojno strategijo 
občine in projektno doku
mentacijo za dom upokojen
cev. Nekaj denarja bodo 
namenili tudi za obnovo mos
tu v Uskovnico, za vodovoda 
Ukane in Lome, za kanaliza
ciji v Ukancu in v Zoisovi 
ulici v Bohinjski Bistrici ter 
za urejanje krajevnih cest, 
mostov in javne razsvetljave. 

V občini načrtujejo tudi ure
ditev parka za domom Joža 
Ažmana in pločnika ob Tri
glavski cesti ter sofinancir
anje že končane obnove 
cerkve sv. Miklavža v Bo
hinjski Bistrici in postavitev 
odbojne ograje na cesti Jer-
eka - Zgornje Podjelje -
Pokrove. Na področju kme
tijstva bodo med drugim 
sofinancirali obnovo travne 

ruše, nakup telet, prevoz 
mleka z gorskih območij , 
zavarovanje živine in ose
menjevanje krav, zbrano tur
istično takso pa bodo porabili 
za prireditve, ureditev avto
busnih postajališč, izdelavo 
petih stojnic za sejem do
mače obrti, za ponatis pros
pekta, urejanje t ekašk ih 
prog... 

C. Zaplotnik 

Gradil bo škofjeloški Tehnik 

O k t o b r a n o v a p o š t a v S t r a ž i š č u 

Objekt bo stal 70 milijonov tolarjev in 
bo razbremenil glavno pošto v Kranju. 
Kranj, 16. januarja - Direktor poslovne enote Pošte 
Slovenije v Kranju Miran Čehovin pravi, da je Pošta 
Slovenije konec decembra med ponudniki izbrala 
izvajalca gradnje nove pošte v Stražišču. To je SGP 
Tehnik iz Škofje Loke, ki je že začel s pripravljalnimi 
deli, saj je rok izgradnje zelo napet. 

Pošto je projektiral arhitekt Bogdan Dacar, v njej bo 
več kot 200 kv. metrov poslovnih površin. Krajani 
Stražišča, Bitenj, Orehka in Drulovke bodo v novi pošti 
lahko opravili vse poštne in denarne storitve, zlasti 
pomembna pridobitev pa bo preselitev pismonoške 
službe iz Kranja, tako da bodo ljudje priporočene 
pošiljke lahko sprejemali v stražiški pošti. Ta bo imela 
tudi poštne predale za večje uporabnike, načrtujejo pa še 
uvedbo fotokopiranja, menjalne službe, večjega števila 
telefonskih kabin in trgovinskega kotička. • H . J . 

S seje sveta mestne občine Kranj 

V l e t o š n j i o b č i n s k i b l a g a j n i d o b r e š t i r i m i l i j a r d e t o l a r j e v 

Svet mestne občine Kranj je v sredo sprejel osnutek letošnjega občinskega proračuna in odlok o 
začasnem financiranju, medtem ko bo paket t.i. prostorskih aktov obravnaval prihodnji teden. 

Kranj, 16. januarja - Največ pozornosti so svetniki po 
pričakovanju namenili oblikovanju proračuna kot temeljnega 
dokumenta za delo in razvoj mestne občine Kranj v tem letu. 
V občinsko blagajno se bo letos nateklo predvidoma dobre 4,1 
milijarde tolarjev, med njimi je tudi 261,3 milijona tolarjev 
stanovanjskega denarja, ki je lani ostal neporabljen. 

Občinska uprava bo zara
di številnih predlogov svet
nikov bržčas imela težko 
delo z usklajevanjem med 
prilivi in odlivi, saj se je 
pokazalo, da osnutek števil
nih nalog, za katere se je 
občinski svet opredelil, ne 
upošteva oziroma so preniz
ko načrtovane. Nekaj pri
merov: obnova Jezerske 
ceste, Župančičeve ulice, 
ureditev parkirišč na Plani
ni, gradnja urgence v 

zdravstvenem domu Kranj, 
obnova kurilnice na Zlatem 
polju, plinifikacija, usposo
bitev glasbene šole v nek
danjem hotelu Evropa, 
gradnja osrednje knjižnice, 
poslovilnega objekta na 
kranjskem pokopališču itd. 

Svetniki so osnutku pro
računa očitali tudi nepregle
dnost, nekonkretnost, 
spraševali, kaj se skriva za 
posameznimi proračunskimi 
postavkami, predvsem pa so 

(znova) ugotovili, da je brez 
nekaterih programov - pri 
tem so zlasti izpostavili sta
novanjsko gospodarstvo-
pač nemogoče kvalitetno 
načrtovati. Kot že neštetok
rat, so se tudi v sredo spet 
obregnili ob nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljiš
ča, katerih delež je v pro
računskih prilivih skoraj 10-
odstoten, cena previsoka, po 
drugi strani pa izterjava še 
vedno šepa. 

Župan Vitomir Gros je 
obljubil, da bo predloge 
svetnikov v predlogu prora
čuna upošteval, kolikor se 
jih bo pač dalo uskladiti z 
načrtovanimi prilivi. Svetni
ki pričakujejo predlog pro

računa čimprej, radi bi ga 
sprejeli vsaj marca, kot tudi 
pisne utemeljitve morda 
zavrnjenih pobud. Do spre
jetja proračuna bo veljalo 
začasno financiranje po lans
kih dvanajstinah. Svetniki so 
sprejeli odlok o začasnem 
financiranju, čeprav je žu
pan v prvi številki letošnjega 
Uradnega lista nepooblašče
no že objavil svoj sklep o 
začasnem financiranju. 

V paket t.i. prostorskih 
ureditvenih aktov se bodo 
svetniki poglobili prihodnjo 
sredo, saj jim je za temelji-
tejšo razpravo tokrat zmanj
kalo časa, nejasnosti pa so 
tudi v postopku uskladitve 
aktov z vlado. • H. Jelovčan 

OSNOVNA SOLA NAKLO 
Glavna cesta 47 
4202 NAKLO 

razpisuje delovno mesto 

RAVNATELJA 
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje po 53., 144. in 
145. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja in imeti p e d a g o š k e oziroma organi
zacijske in druge sposobnosti za u s p e š n o vodenje 
zavoda. 
Ravnatelj bo imenovan za 4 leta. 
Delo bo začel opravljati po pridobitvi soglasja ministra 
za šolstvo in šport oziroma 4. marca 1998. 
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom 
dosedanjega dela v vzgoji in izobraževanju pošljite v 8 
dneh po objavi razpisa na naslov: Osnovna šola Naklo, 
Glavna cesta 47, 4202 Naklo, s pripisom "razpis 
ravnatelja". 
Kandidati bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku. 

ALTA PROPAGANDING, d.o.o. 
RADOVLJICA, KRANJSKA C. 2 

zaposlimo 

KOMERCIALISTA V PRODAJI 
na področju poslovnih daril 

Pogoji: VI. stopnja izobrazbe ekonomske smeri, 3 - 5 
let delovnih izkušenj, aktivno znanje angleškega jezika, 
poznavanje dela z računalnikom, komunikativnost, 
samostojnost, ažurnost in natančnost, vozniki izpit B 
kategorije, starost do 35 let, komercialne sposobnosti 
in samoiniciativnost. 
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas , s 6-
m e s e č n i m poskusnim delom. Začetek dela s 1. 
februarjem oziroma po dogovoru. 
Če izpolnjujete navedene pogoje, nam pošljite prijavo z 
dokazili o izpolnjevanju zahtevnih pogojev ter kratkim 
življenjepisom in opisom dosedanjega dela v 8 dneh 
po objavi na zgornji naslov. 

Enakomerna porazdelitev bremena 
Bled - V blejski občini pripravljajo nov odlok o 

nadomestilu za uporabo stavonega zemljišča, s katerim 
naj bi breme plačevanja enakomerneje porazdelili med 
občane, podjetja in ustanove. Občinski svet je osnutek že 
sprejel, na eni od prihodnjih sej pa bo obravnaval Še 
predlog. Občinska uprava je za razpravo o odloku 
pripravila tudi primerjave z drugimi turističnimi oz. 
sosednimi občinami. V kranjskogorski občini plačujejo 
za 150 kvadratnih metrov stanovanjske površine 6.120 
tolarjev nadomestila, v jeseniški 19.375, v škofjeloški 
9.000, v blejski pa naj bi, odvisno od območja, od 10.710 
do 15.750 tolarjev. In kolikšna nadomestila plačujejo 
hotelsko turistično podjetja? V kranjskogorski in 
piranski plačajo za 3.000 kvadratnih metrov zazidanega 
in nezazidanega stavbnega zemljišča milijon tolarjev, 
hotelsko podjetje v blejski občini pa naj bi za enako 
površino plačalo nekaj več kot 307 tisoč tolarjev. • C Z . 

Radovljica ima svoj SPV 
Radovljica - Ko je ob reformi lokalne samouprave 

nekdanja radovljiška občina razpadla na tri manjše, so se 
nove občine dve leti dogovarjale za ustanovitev 
medobčinskega sveta za preventivo in vzgojo (SPV) v 
cestnem prometu. Ker za to v vseh občinah ni bilo dovolj 
volje, so se v radovljiški lani odločili, da ga ustanovijo 
sami. Občinski svet je za to najprej sprejel ustrezen 
odlok, decembra pa je imenoval še člane sveta. V svetu 
so Ivan Barle (Občina Radovljica), Mateja Fon (OŠ 
Lipnica), Cene Praprotnik (OS Lesce), Ljuba Kapus 
(Srednja ekonomska in turistična šola Radovljica), 
Tatjana Vidic (VVZ Radovljica), Andreja Zakrajšek 
(Policijska postaja Radovljica), Brane Dobnar (AMD 
Radovljica), Marjan Por (Komunala Radovljica) in Jure 
Klančnik (občinska uprava). • C Z . 

Greznica le, če ni druge možnosti 
Radovljica - Občinski svet je na zadnji lanski seji 

sprejel odlok o taksah za priključitev na javni vodovod 
in kanalizacijo. Po tem odloku morajo investitorji vsako 
novogradnjo priključiti na javni vodovod in kanalizacijo, 
pred izdajo gradbenega dovoljenja pa poravnati še takso 
za priključitev. Osnova za izračun je pravilnik o merilih 
za izračun takse in izhodiščni faktor, ki ga vsako leto 
določi občinski svet. Če graditelj nima možnosti za 
priklop na kanalizacijo ali bi bilo to zelo zahtevno, lahko 
v primeru ekološke nespornosti uredi greznico, še vedno 
pa mora plačati takso za vodovod oz. polovico celotne 
takse. Taksa je prihodek občinskega proračuna in se sme 
porabljati samo za posodobitev in širitev vodovodnega 
in kanalizacijskega omrežja. Morebitne oprostitve 
plačila takse lahko na predlog župana ali Komunale 
Radovljica odobri le občinski svet. » C Z . 

Študentje se bodo selili februarja 
Kranj, 16. januarja Še dober mesec dni in Študentje 

kranjske Fakultete za organizacijske vede se bodo 
slednjič preselili v novo stavbo, ki je zrasla na Zlatem 
polju v Kranju. Graditi so jo začeli decembra 1994. 
obsega pa domala pet tisoč kvadratnih metrov površin, v 
njej bo prostora za skoraj tisoč študentov (normativno 
660 študentov v eni izmeni). Grajena je v štiri 
nadstropja, izkoriščene so tudi medetaže. Ta trenutno 
menda največja šolska naložba na Gorenjskem je vredna 
več kot 900 milijonov tolarjev, njeno izgradnjo pa je 
poleg Ministrstva za šolstvo in šport podprlo tudi 
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, občina Kranj je 
prispevala komunalno urejena zemljišča, debršen del 
denarja pa je zagotovila fakulteta sama, med drugim tudi 
s prodajo objektov, ki jih je imela do sedaj. Kot smo tik 
pred novim letom izvedeli na fakulteti, bo otvoritev 
nove zgradbe 20. februarja. • D.Ž. 

Kabelski priključki v Mojstrani 
Mojstrana, 15. januarja - Astra Telekom iz Žirovnice 

bo spomladi začelo z napeljavo kabelskih televizijskih in 
radijskih priključkov v Mojstrani in v središču Kranjske 
Gore. Po anketi, ki so jo opravili, bo kabelski priključek 
naročila večina gospodinjstev, Astra Telekom pa bo z 
vsakim posebej sklenila pogodbo. Za en hišni priključek 
- dva televizorja in dva radijska priključka - bo treba 
odšteti 690 nemških mark, ki jih bodo naročniki lahko 
plačali v več obrokih in šele tedaj, ko bodo priključek že 
dobili. Izvedba bo zemeljska, razen v primerih, ko to ne 
bo mogoče, se bodo morali odločiti za zračni priključek. 
Signal v Mojstrani in v Kranjski Gori že imajo, vsi 
materiali so uvoženi, kasneje pa bodo naročniki za 
vzdrževanje in avtorske pravice v skladu z dogovorom 
med slovenskimi operaterji plačevali po približno tisoč 
tolarjev mesečne naročnine. • D.S. 

Šenčurjani vabijo na godljo 
Šenčur, 16. januarja - Koliko gospodinj še zna skuhati 

godljo, tradicionalno jed, značilno za Šenčur in okolico? 
Prav veliko najbrž ne, zato si pri Turističnem društvu 
Šenčur prizadevajo ohraniti tradicionalne dneve godlje. 
Letošnji bo jutri, 17. januarja, v prostorih društva nad 
slaščičarno, gostje pa bodo lahko to jed pokušali med 10. 
in 17. uro. 

Predsednica društva Marinka Štern je ob povabilu na 
šenčursko godljo še povedala, da v prostorih nad 
slaščičarno tudi letos prirejajo kuharski tečaj, ki ga 
vodi Zalka Jovanovič. Za začetek se je odzvalo deset 
tečajnic, ki se bodo srečevale ob četrtkih popoldne. AH 
se bodo naučile kuhati tudi godljo in budel, pa tokrat 
nismo izvedeli. * D.Ž. 



P red dvorca ni dobijo planinsko sekcijo 
Preddvor, 16. januarja - Preddvorčani radi zahajajo v 

hribe, zato so se odločili ustanoviti svojo planinsko sekcijo 
pri Planinskem društvu Kranj. Zadnjo nedeljo v januarju, 
torej 25. januarja, jo bodo slovesno ustanovili na Kališču. 
Njeno delo bo planinska vzgoja mladih, pohodi v gore, med 
prvimi akcijami pa napovedujejo ureditev poti na žičnico 
proti Kališču. • D.Ž. 

Za otroke z osebnimi težavami 
Jesenice, 15. januarja - Občina Jesenice je na osnovi 

javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov na 
področju dela z mladimi med ostalimi izbrala preventivni 
program mladinskih delavnic Centra za socialno delo 
Jesenice, ki dejansko poteka že sedmo leto. Mladinske 
delavnice predstavljajo sistem primarno - preventivnih 
aktivnosti na področju zaščite in krepitve duševnega zdravja 
mladih v osnovni šoli. Osnovna metoda dela je delavnica, 
prevladujoča tehnika pa socialna igra. Učence vodijo 
inštruktorji, v letošnjem šolskem letu pa poteka v treh 
osnovnih šolah: Prežihov Voranc, Tone Čutar in Koroška 
Bela. • D.S. 

Most čez Bohinjko je dotrajan 
Savica - Krajani Broda in Savice v Bohinju so zaprosili 

občino, da bi jim pomagala pri obnovi lesenega mostu Čez Savo 
Bohinjko. Most je zaradi večkratnih poplav precej dotrajan. 
Civilna zaščita je morala že trikrat posredovati, da ga narasle 
vode niso odnesle. Krajane skrbi, da naslednjih poplav ne bo 
več zdržal in da bo tedaj ogrozil tudi most v bližini vasi Brod. 
Novogradnja bi po nekaterih ocenah stala od 20 do 22 
milijonov tolarjev, krajani obeh vasi pa bi bili zadovoljni tudi 
z obnovo, ki bi zagotovila varen promet. • C Z . 

Taksa za promocijo, 
prireditve in urejanje krajev 

Bohinjska Bistrica - V bohinjski občini načrtujejo, da bodo 
letos s turistično takso zbrali 26,9 milijona tolarjev. Večino 
takse bodo namenili za promocijo Bohinja, urejanje krajev in 
prireditve, ostalo pa za smučarski avtobus, obveščanje in za 

Elačilo svetovalke za turizem. Z denarjem turistične takse naj 
i obnovili oporni zid ob dovozni cesti k hotelu Kompas, 

kupili nov smetnjak, nabavili 12 novih klopi in obnovili 120 
starih, izdelali pet stojnic za sejem domače obrti, urejali 
avtobusna postajališča, sprehajalne in planinske poti ter 
tekaške proge. Občina bo z denarjem, zbranim s takso, 
podprla več prireditev, med drugim vasovanje, kmečko ohcet, 
kresno noč, srečanje narodnozabavnih ansamblov, bohinjske 
večere, občinski praznik in praznovanje dneva državnosti, 
Vodnikove dneve, balonarski festival in nekatere športne 
prireditve. Denar bo namenila tudi za udeležbo na sejmih 
Julijske Alpe, za ponatis prospekta in za Bohinj na internetu. 

C Z . 

Čeme je zaradi Martinčka pisal Kramarju 
Radovljica - Radovljiški župan Vladimir Černe je pred 

nedavnim zaradi medobčinske meje na Jelovici pisal 
svojemu bohinjskemu županskemu kolegu Francu Kramar
ju. Zaprosil ga je, da naj s problematiko seznani občinski 
svet in mu predlaga, da bi območje Martinčka izvzeli iz 
občine Bohinj in ga priključili k radovljiški občini. To 
območje je po navedbah radovljiškega župana le iz 
gozdarskih razlogov spadalo k bohinjskemu naselju Nemš
ki Rrovt, medtem ko je bilo stoletja v uporabi Kroparjev, 
Kamnogoričanov in drugih prebivalcev Upniške doline. 
Bohinjski župan predlaga občinskemu svetu ustanovitev 
posebne strokovne komisije, ki bi problem preučila pravno 
in zgodovinsko. • C Z . 

Prodali gostišče ob črpalki 
Kranjska Gora, 15. januarja - Občinski svet Kranjska Gora 

je kar nekajkrat razpravljal o gostinskem lokalu poleg 
bencinske črpalke v Podkorenu, saj je najemnica lokala 
objekt dogradila na črno. Objekt stoji ob črpalki in ob dobro 
obiskani tekaški progi, zato je zanimiv za gostince. Na eni 
zadnjih sej so se svetniki dogovorili, da bo novi možni kupec 
objekt porušil do faze, do koder je bil zgrajen z veljavno 
dokumentacijo oziroma vzpostavil objekt v stanje, kakršno 
zahteva odločba urbanistične inšpekcije. Svetniki so ob 
prisotnosti kupcev z Bleda sklenili, da se novima kupcema 
parcela odproda s tem, da mora novi lastnik upoštevati 
odločbo gradbene inšpekcije. • D.S. 

Berlinčani bodo gradili kolektor 
Kranjska Gora, 15. januarja - Kranjskogorska občina se je 

odločila, da koncesijo za izgradnjo kanalizacijskega sistema v 
občini podeli najugodnejšemu ponudniku: firmi SHW Berlin. 
Vrednost investicije je 17 milijonov nemških mark, rok izgradnje 
6 let. Firma SHW Berlin ima 10 milijonov nemških mark 
ustanovitvenega kapitala in odlične reference na podobnih 
objektih. Občina Kranjska Gora se je po iskanju različnih 
možnosti odločila za to pot zato, ker v Sloveniji praktično ni 
sredstev, ki bi omogočala izgradnjo komunalne infrastrukture. 
Občina je s tem prevzela veliko odgovornost - zagotoviti mora 
nemoteno izgradnjo sistema do končnih uporabnikov, obveznost 
priklopa na sistem, ne nazadnje pa mora zagotoviti, da bo sistem 
nemoteno in čimceneje deloval. • D.S. 

Rampa pred "Brioni" 
Kranj, 16. januarja - Uprava mestne občine Kranj je v 

preteklem letu poskrbela za lepši videz občinske hiše in njene 
okolice; prebarvano pročelje stavbe, železna ograja, urejeno 
parkirišče med občino in restavracijo Park... No, prav to 
parkirišče so pred kratkim spet odprli za avtomobile. Seveda 
pa je za parkiranje po novem treba plačati, in to sto tolarjev 
za vsako začeto uro parkiranja, sicer se rampa ne dvigne. 
Parkirnino sprejema dežurni na makadamskem parkirišču 
poleg gimnazije. Očitno pa je sprehod prek ceste do 
njegovega kioska za voznike odveč, saj parkirišče med 
občino in "Brioni" za zdaj še sameva. • H. J. 

V tujini turisti zaščiteni, pri nas ne. 

D o p u s t s o d v a k r a t p l a č a l i 

Turistične agencije rastejo kot gobe po dežju in jih imamo v Sloveniji že 700. Z 
nepodpisanim voucherjem na hotelsko recepcijo. V tujini država od agencij zahteva, da 
imajo na žiro računu kapital, namenjen poplačilu upnikov v primeru bankrota agencije. 

Kranjska Gora, 15. januarja -
V Sloveniji je registriranih več 
kot 700 (!) turističnih agencij 
in ob tako velikem številu je 
čisto razumljivo, da se najde 
kakšna, ki želi na vsak način in 
na hitro zaslužiti. 

Zgodba je naslednja: turisti 
so v eni ljubljanskih turističnih 
agencij kupili počitniški paket 
v Kranjski Gori. Ko so prišli v 
Kranjsko Goro, so v hotelu 
imeli probleme: voucherji, s 
katerimi jih je ljubljanska 
turistična agencija napotila v 
hotel, so bili nepotrjeni, kar 
pomeni, da agencija hotelu 
paketa ni plačala. Menda naj 
bi zadevo raziskala policija in 
kasneje naj bi se ugotovilo, da 
so turisti res paket plačali 
agenciji v Ljubljani, denar pa 
je bil kasneje nakazan v Novo 
mesto, nato v Beograd, nikoli 
pa seveda ne na žiro račun 
kranjskogorskega hotela. Do
pust so ši tako morali še 
enkrat na recepciji hotela 
plačati sami... 

Šli smo po sledi te zgodbe in 
tudi nasploh od prodajnih 
služb večjih kranjskogorskih 
hotelov in večjih in priznanih 

turističnih agencij izvedeli 
marsikaj poučnega in zanimi
vega. Koristnega za poten
cialne turiste, ki so v 
Sloveniji še vedno na milost 
in nemilost prepuščeni agen
cijam in če niso ravno pozorni, 
so lahko ogoljufani in si lahko 
svoj dopust kar dvakrat plača-

Turistične agencije pri nas 
vzniknejo čez noč - vsak lahko 
ustanovi podjetje in vsak lah
ko čez noč tudi bankrotira. 
Številne na novo ustanovljene 
agencije privabljajo turiste s 
prepoceni paketi in nekdo, ki 
ima dva dni svoje podjetje, že 
prodaja, denimo, Kenijo, če
prav o kenijskih turističnih 
potencialih nima niti najmanj
šega pojma. Saj je tudi v svetu 
tako, vendar s to pomembno 
izjemo, da so po zahodni 
Evropi turisti, ki potujejo 
preko turističnih agencij, še 
kako zaščiteni. V zahodni 
Evropi imajo posebna turistič
na združenja poseben fond 
oziroma mora vsako turistič
no podjetje na svojem žiro 
računu imeti svoji velikosti in 
prometu ustrezni neodtujljiv 
kapital, ki je namenjen le za 

zavarovanje oziroma za pri
mere bankrota ali stečaja 
podjetja. Tako turisti, ki im
ajo to nesrečo, da potujejo 
ravno v času, ko podjetje 
zaide v bankrot, na noben 
način niso oškodovani. 

Ne more se torej zgoditi to, 
kar se je pred časom zgodilo 
tudi v Kranjski Gori, ko je bila 
v hotelu skupina gostov in 
med dopustom presenečena 
izvedela, da je njihova turis
tična agencija zašla v stečaj. 
Tako se še vrniti niso mogli in 
so morali stroške vrnitve kar 
sami plačati. 

V večjih in znanih slovens
kih turističnih agencijah je 
tako, da turist, ki se oglasi v 
agenciji, najprej plača 30 od
stotkov akontacije, dan ali dva 
pred odhodom pa ostale 
stroške. Dobi voucher in potr
ditev rezervacije - brez podpi
sanega voucherja nikar na 
pot!V prodajnih s lužbah 
kranjskogorskega Kompasa, 
Alpine in Hotelov Gorenjke 
so nam povedali, da ni primer
ov, ko bi na recepcijah zavrnili 
goste, ki prihajajo z nekimi 
lažnimi voucherji. Agencije, s 
katerimi pred sezono redno 

podpisujejo pogodbe o zaku
pu hotelskih kapacitet, kor
ektno poslujejo r vsak 
morebitni nesporazum se ta
koj reši. Od tistih agencij pa, 
ki so nove in ki jih še ne 
poznajo, pa zahtevajo plačilo 
sedem dni pred prihodom 
gosta v hotel. Previdnostni 
ukrep pač! 

Še najmanj si zgoraj opisa
nih pripetljajev in ogoljufanih 
turistov želijo hotelirji, ki pri 
vsem niso prav nič krivi in 
najmanj si novih kvazi agencij 
želijo znane slovenske turis
tične agencije, saj jim mali 
agencijski goljufi, ki izkorišča
jo vedno manjšo kupno moč z 
lase privlečenimi nižjimi cen
ami in popusti, kvarijo ugled. 
Vsaka stvar pa nikoli ni tako 
slaba, da ne bi bila za nekaj 
dobra: prav taki primeri opo
zarjajo kupce, da naj odpirajo 
vrata izključno preverjenih in 
uglednih agencij, malih in 
velikih. 

Če že državi ni mar za 
zaščito kupca po evropskih 
vzorih, se morajo naši kupci, 
kakor vedo in znajo, najbolje 
pa z veliko previdnostjo, zaš
čititi sami... • D. Sedej 

Pred visokošolskim vpisom 

Z a š t u d i j b o n a v o l j o v e č k o t 2 0 t i s o č m e s t 

Konec januarja izide razpis za vpis v visoke šole za prihodnje študijsko leto. Na voljo bo okoli 21 tisoč študijskih mest. 

Ljubljana, 14. januarja - Januarja bodo 
obe univerzi, mariborska in ljubljanska 
ter samostojna visokošolska zavoda s 
koncesijo (Visoka šola za management 
v Kopru ter Visoka šola za hotelirstvo 
in turizem v Portorožu) razpisali štu
dijska mesta za študijsko leto 1998/99 

Za redni študij bo razpisanih 13.863 
mest, za izredni pa še 6711, razpisujejo pa 
tudi več mest za izredni študij v 3. letniku 
v programih za pridobitev visokošolske 
diplome. Ocenjujejo, da bo letos končalo 
šolanje v srednjih šolah med 11.500 in 
12.000 dijakov. Ker je zanje na voljo več 
kot 20 tisoč študijskih mest (v primerjavi 

z lanskim razpisom skoraj tri odstotke 
več), naj bi pri vpisu na programe obeh 
univerz in na visoke strokovne šole ne 
prihajalo do težav. Četrtošolci v slovens
kih srednjih šolah bodo publikacijo dobili 
v svojih šolah, podrobneje pa se bodo o 
študiju lahko poučili na informativnih 
dneh 13. in 14. februarja. 

Teoretično naj bi torej noben dijak ne 
ostal "na cesti", vendar pa se vsako leto 
sproti pojavlja neskladje med razpisa
nimi mesti in zanimanjem bodočih 
študentov. Medtem ko so zelo oblegani 
programi humanističnih smeri, pa štu
dijska mesta na tehniških smereh 

ostajajo nezasedena. Tudi ob letošnjem 
vpisu pričakujejo, da se bo zgodba 
ponovila. Kot pravi državni sekretar 
na ministrstvu za šolstvo in šport dr. 
Pavle Zgaga, družboslovni študij bolj 
vleče, večje možnosti zaposlitve pa 
imajo po končanem študiju diplomanti 
tehniških strok. Spet je torej pričako
vati, da bodo zelo oblegane smeri 
ekonomija, pravo, družbene vede in da 
bo tam tudi osatrejša selekcija za 
sperejem. Pri merilih za vpis se kaže, 
da visokošolske ustanove vse večji 
pomen pripisujejo rezultatom mature 

D.Ž. 

Društvena dejavnost v občini Mengeš 

T u d i lan i ž i v a h n o i n d e l o v n o potrjevanje 
Mengeš, 15. januarja - Splošna in hkrati tudi objektivna ocena lanskega 
društvenega leta v občini Mengeš je prav gotovo ugodna. Društva in 
organizacije, ki jih je okrog trideset, so povečini dosledno uresničevala 
sprejeti program in se na ta način potrjevala za bodoče mesto glede 
denarja v občinskem proračunu. 

Na kulturnem področju so delo
vali K D Svoboda, K D Franca 
Jelovška, K D Antona Lobode, 
Mengeška godba, Mengeški zvon, 
Kvarta, Vigred, likovno društvo in 
sekcija v okviru Svobode Gangčarji. 
Slednji imajo v programu ohran
janje ljudskega petja in običajev v 
Mengšu in okolici. Še posebno 
delovni so bili godbeniki pa tudi 
pevci in likovniki. Domala vsi pa so 
se predstavili v okviru prireditev za 
občinski praznik. 

Med športnimi društvi so vsa 
nadaljevala delo iz prejšnjega leta. 
Sprememba je bila le pri nogometu. 
Prenehal je delovati nogometni 
klub, ustanovljen pa je bil nov 
nogometni klub Mengo 28, ki bo 
deloval predvsem z mladimi. V 
drugi polovici leta pa je nehal 
delovati Squash klub FIT TOP 
Mengeš. 

Med drgimi društvi pa so letos še 
posebej izstopali gasilci in turistično 
društvo. Slednje je tudi letos ob 
koncu leta na prireditvi z mengeš

kimi godbeniki podelilo tradicio
nalna priznanja za urejenost 
domačij, dvorišč in okolice. Glav
no besedo na društvenem in prir
editvenem področju s sodelovanjem 
gasilcev in turističnih delavcev pa je 
imelo vsekakor Društvo Mihaelov 
sejem, ki je pripravilo tradicionalni 
Mihaelov sejem, spomladi srečan je 
godb in za novo leto silvestrovanje 
na prostem z ognjemetom. 

Še posebej aktivni so bili tudi 
člani Rdečega križa, društvo So
žitje, podjetniško združenje in MPZ 
Svoboda Mengeš, ki je praznoval 
50-letnico. 

Med posamezniki so bili na 
različnih področjih lani uspešni 
Monika Kambič, ki je dobila na
slov najboljše alpinistke leta, ekipa 
PGD Topole je osvojila zlato 
medaljo na gasilski olimpijadi, 
Mengeška godba, ki je lani dobila 
novega kapelnika Primoža Kosca, 
pa je imela lani največ nastopov, 
med drugim tudi v tujini v Avstriji, 
Franciji in Italiji. 

A. Žalar 

Vabilo 
Ljubitelje lep6 slovenske besede vabimo k sodelo

vanju v literarno - recitacijskem krožku. O svetovni in 
slovenski literaturi se bomo pogovarjali, posamezne 
umetnine bomo poskušali tudi lepo povedati. V 
društvu je kar nekaj ustvarjalcev, ki tudi sami pišejo 
pesmi ali prozo. Morda bodo hoteli predstaviti svoje 
dosežke. Srečevali se bomo vsak ponedeljek ob 18. uri 
in sicer se bomo prvič dobili 19. 1. 1998. Pridite, 
pričakujemo, da bodo ti večeri resnično kulturno 
doživetje. Srečanje bo vodil dr. Zdravko Kaltnekar. 

Društvo upokojencev Kranj 

Bolnišnica Golnik samostojna 
Kranj, 16. januarja * Inštitut Golnik se je z novim letom 

izločil iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in se 
osamosvojil. Za to so se odločili delavci na referendumu. 
Zavod se poslej imenuje Bolnišnica Golnik - klinični 
oddelek za pljučne bolezni in alergijo. 

Da bi zavod lahko Čim hitreje samostojno delal, 
mora po navodilih vlade ustanoviti svet zavoda, ki bo 
opravu vse postopke sprejemanja aktov zavoda. V 
svetu zavoda bo tudi predstavnica mestne občine 
Kranj Mira Stare, zaposlena v občinski upravi, ki jo 
je v sredo izvolil svet mestne občine Kranj. • H. J. 

Pot v Zabukovju poslej občinska 
Kranj, 16. januarja - Svet mestne občine Kranj je v 

sredo pristal na brezplačni prenos lastninske pravice za 
pot v Zabukovju na mestno občino Kranj. Dosedanji 
lastniki Janez Fajfar ter Alojz in Minka Čerin namreč 
od svojih zemljišč, ki so še vedno opredeljena kot 
njiva, travnik in dvorišče v skupni izmeri 818 kv. 
metrov nimajo nič oziroma morajo zanje plačevati celo 
davke. Predlog, da bi lastniki zemljišča, ki v naravi 
predstavljajo nekategorizirano pot, prenesli na krajev
no skupnost, ki je za urejanje takih poti zadolžena, 
svetniki niso sprejeli. • H. J. 



Podpredsednik vlade Marjan Podobnik med gospodarstveniki 

M a r j a n P o d o b n i k o d h a j a n a b e o g r a j s k i s e j e m 

Glavni razlog gospodarskega zastoja so prevelika poraba in premajhna vlaganja v razvoj. 

Ljubljana, 13. jan. - Skupščine Gospodarske zbornice 
Slovenije se je udeležil podpredsednik slovenske vlade 
Marjan Podobnik, ki je spregovoril o aktualnih gospodarskih 
razmerah pri nas in o problemih, s katerimi se ubada vlada. 
Bodite vendar glasnejši, opozarjajte na probleme in pre
dlagajte rešitve, je nagovarjal gospodarstvenike in povedal, 
da prav na njihovo željo sredi februarja odhaja na beograjski 
sejem. Z neuradnim obiskom želi povedati, da nimamo 
sovražnikov, temveč le dobre gospodarske partnerje. 

ostro zmanjševati pravic de
lavcev. Zlasti v času varčeval
nih ukrepov je treba iskati 
soglasje znotraj socialnih part
nerjev. Brez pravne države pa 
verjetno ne bo tujih vlaganj, 
kar je eden največjih proble
mov, je dejal Podobnik. 

morale imeti do gospodarstva 
ustreznejši odnos, saj je v pre
teklih letih nosilo največji delež 
njihove sanacije, ki ni bila 
optimalna. Gospodarstvo bi 
zato moralo biti glasnejše, saj 
se že tujci zgražajo, kako so 
nagrajeni "državni" bankirji. 

Letošnje gospodarsko leto 
bo težje kot lansko, saj gre za 
ključno leto v predpristopnem 
obdobju v Evropsko unijo. 
Pričakujemo takšno ekonoms
ko politiko, ki bo omogočila 
ne le preživetje, temveč tudi 
razvoj gospodarstva. Čas je, da 
začnemo misliti in delovati 
bolj ekonomsko in manj poli
tično, gospodarstvo ne potre
buje subvencij in nadzorništva, 
temveč le pogoje poslovanja, 
kakršne imajo naši konkurenti, 
je uvodoma dejal predsednik 
gospodarske zbornice Jožko 
Cuk. 

Vlada še vedno dolguje 
razvojno varčevalni 
program 

Poti, ki smo jo prehodili v 
zadnjih letih, se nam ni treba 
sramovati, v težkih razmerah 
smo dosegli izjemne uspehe. 
Vendar zaskrbljeno gledamo v 
prihodnost, saj je gospodarska 
rast nižja od načrtovane, javna 
poraba narašča prehitro, var
čevanja je premalo, obresti na 
kapital in stroški dela so pre
visoki, predvsem pa so višji kot 
pri naši konkurenci. 

Vlada še vedno dolguje 
razvojno varčevalni projekt, 
ki ga je premier Drnovšek 
obljubil že jeseni 1996. Le z 
njim bo v slovenskem gospo
darstvu zavel nov veter, pogre
šamo tudi jasno razvojno 
vizijo, ne le do približevanja 
E U , temveč bo vsega gospo
darskega in socialnega razvoja. 

Glavni razlog zastoja je 
prevelika poraba in premajh
na vlaganja v razvoj. Gospo
darstvo še vedno vsak delovni 
dan izgubi 40 delovnih mest. 
Vendar davčni sistem še vedno 
ni korenito spremenjen, zato 
so stroški dela pri nas nekajk
rat večji kot v državah srednje 
in vzhodne Evrope, doselgi so 
že polovico stroškov plača na 
zaposlenega v ZDA. Hkrati pa 
je dodana vrednost tri do 
šestkrat manjša kot v državah 
E U , je dejal Jožko Čuk. 

Razvojno varčevalni pro
gram ne more biti skupek 
želja, cilji morajo biti jasno 
določeni. Gospodarska zborni
ca predlaga dejansko razbre
menitev gospodarstva, za 
izvoznike ugodno tečajno po
litiko, znižanje obrestnih mer, 
jasno industrijsko politiko, ne

carinsko zaščito, ureditev dip
lomatskih odnosov z ZRJ in 
sklenitev potrebnih sporazu
mov z državami bivše Jugo
slavije, reformo davčnega 
sistema, večjo plačilno disci
plino, spodbujanje varčevanja 
in investiranja, reformo po
kojninskega sistema, prilaga
janje pravilom enotnega 
evropskega trga. 

Slo ven t 

ričani, da 

uj) 

V vladi 
ni soglasja glede reform 

Rade volje podpišem vse, 
kar zahtevate, če mi seveda 
poveste, kako naj to doseže
mo, je dejal podpredsednik 
vlade Marjan Podobnik. Pok
rivanje primanjkljaja v pokoj
ninski blagajni ni nič drugega 
kot posredna obremenitev 
gospodarstva. Učinki pokoj
ninske reforme ne bodo hitri, 
vprašanje pa je, ali so vse 
rešitve v Beli knjigi dobre, saj 
bo podaljševanje delovne dobe 
otežilo zaposlovanje mladih. 

Resna opozorila Mednarod
nega denarnega sklada je ven
darle treba vzeti z rezervo, saj 
niso pravilno ocenili vzrokov 
krize na Češkem in v vzhodni 
Aziji, pravili so nam, naj nam 
bodo vzor, dobro, da tega 
nismo vzeli preveč resno. Pri
tiski mednarodnih institucij so 
tudi posledica želja multina-
cionalk, ki bi rade prevzele 
naša najuspešnejša podjetja. 

Pri pokojninski, davčni in 
drugih reformah v vladi še ni 
jasnega dogovora, kako jih 
bomo izpeljali, mislim, da bo 
treba iskati srednjo pot in ne 

Dobra plača samo zato, 
ker je pri državnem koritu 

Marsikdo se potihem nasmi
ha urejanju plač v državnih 
podjetjih, toda ne more biti 
nekdo dobro plačan samo 
zato, ker je pri državnem 
koritu, temveč moramo dobro 
plačati uspešno delo. V za
sebne družbe se ne bomo 
vtikali, čeprav bi bil tudi tam 
dogovor dobrodošel. 

Slovenijo vse bolj obvladujejo 
bančniki in finančnikim, gospo
darstvo je ujetnik njihove poli
tike, ki ni v interesu države in 
gospodarstva. Sanirane banke bi 

Pri necarinski zaščiti priča
kujem vaše predloge, je dejal 
Podobnik. Pri tem smo prema
lo "ustvarjalni", večkrat pljuva
mo v lastno skledo, samo 
poglejte, kako so Italijani po
dražili bencin ob meji, kako 
Grki gradijo prostocarinske 
cone, mi pa jih ne bi smeli 
imeti, čeprav z njihovo pomoč
jo zmanjšujemo primanjkljaj v 
menjavi s sosednjo državo. 

Velik problem je tudi stano
vanjska gradnja, vlada stano
vanjske politike nima, prav z 
njo pa bi lahko v gospodarstvu 
spodbudila nov razvojni za
mah. • M. Volčjak 

G u v e r n e r O h i a č e s t i t a o b 

p o v e z a v i S a v e z G o o d v e a r o m 
Kranj, 15. januarja - Iz urada guvernerja zvezne države 

Ohio Georga V. Voinovicha je prišlo sporočilo za javnost, v 
katerem omenjeni guverner čestita Goodvearu, ki je eno 
največjih podjetij v Ohiu, za uspešno poslovno povezavo s 
kranjsko Savo. To ne bo prispevalo le h krepitvi 
gospodarstva v obeh državah, temveč predstavlja tudi 
zgled, ki bi mu v prihodnje lahko sledile tudi druge 
države, zlasti tiste z območja bivše Jugoslavije. Guverner 
Voinovich je čestital tudi predsedniku Goodveara Samu 
Gibari za to največjo ameriško naložbo v slovenski 
zgodovini, s čimer bo Goodvear okrepil svojo prisotnost v 
Evropi. Guverner Voinovich je poslal tudi pismo predsed
niku Slovenije Milanu Kučanu in mu čestital ob izvolitvi ter 
hkrati poudaril velik pomen poslovnega povezovanja med 
Slovenijo in Ohiom. Guverner v pismu tudi zagotavlja, da 
bo podprl pridruževanje Slovenije Evropski uniji in drugim 
mednarodnim organizacijam. • U. P. 

Z Bromokriptinom ima Lek 
na ameriškem trgu edinstveno priložnost 

Tretje L e k o v o zdravilo v Z D A 
Kranj, jan. - Ljubljanski Lek je 13. januarja v Z D A registriral 
svoje zdravilo Bromokriptin. To je že tretje Lekovo zdravilo, 
ki je registrirano na najzahtevnejšem in največjem gener
ičnem trgu zdravil v svetu. Z Bromokriptinom se je zavihtel 
na prv mesto na področju generične izdelave ergot alkaloidov. 

"Registracija Bromokriptina potrjuje, da je Lek vodilni 
svetovni izdelovalec zdravil v skupini ergot alkaloidov. Ker je 
naš generični izdelek edini na ameriškem trgu, nam to 
omogoča edinstveno tržno priložnost," je ob tem dejal dr. 
Andro Ocvirk, predsednik uprave ljubljanskega Leka. Pri 
ameriški Upravi za hrano in zdravila je Lek za vsa tri zdravila 
doslej pridobil registracije za devet različnih oblik. Lekov 
Bromokriptin pa je prvi in edini generik v skupini ergot 
alkaloidov na ameriškem trgu. 

Bromokriptin je namenjen zdravljenju parkinsonizma in 
določenih hormonskih motenj (bolezni s povečanim izločanjem 
hormona prolaktina, predmenstrualni sindrom pri ženskah, 
vnetje in spremembe v mlečnih žlezah) ter nekaterih drugim 
boleznim. 

Lek je edina farmacevtska hiša v srednji in vzhodni Evropi ter 
ena redkih v Evropi sploh, ki na ameriškem trgu uspešno trži 
svoja zdravila. Znano je, da je ameriška farmacevtska industrija 
deležna velike državne podpore in zaščite. Lek denimo za 
registracijo zdravila potrebuje nekaj let, medtem ko ameriški in 
drugi konkurenti v Sloveniji za registracijo svojega zdravila 
potrebujejo največ pol leta. 

Na ameriškem trgu je Lek prisoten od poznih sedemdesetih 
let, saj njegovi izdelki ustrezajo najzahtevnejšim svetovnim 
standardom. Sicer pa postaja vse bolj mednarodna firma, saj 
prek svojih predstavništev in podjetij v svetu izdelke prodaja že 
v več kto sto državah sveta. Najbolj je prisoten na trgih srednje 
in vzhodne Evrope ter na najbolj razvitih trgih Z D A in Kanade. 
Lek na tuje proda približno tri četrtine svojih izdelkov, ki 
spadajo v deset večjih skupin. 

Minister Razgoršek spregovoril o turizmu 

Druga milijarda se nam izmika 
Lobirajte pri poslancih, da bo zakon o pospeševanju 
turizma februarja sprejetje nagovoril turistične delavce. 

Ljubljana, 13. jan. - Pravijo 
mi, da sem proračunski zma
govalec, pri ministrstvu za 
malo gospodarstvo in turi
zem je indeks res 300-odsto-
ten, toda denarja ne bo 
veliko, nekaj več ga bo le za 
promocijo in investicije v 
turizmu. Letošnja najpo
membnejša naloga je spre
jem zakona o pospeševanju 
turizma, saj si brez koncesijs
kih dajatev turizem ne more 
obetati bistveno več denarja, 
je na seji Združenja za tur
izem in gostinstvo dejal Janko 
Razgoršek, minister za malo 
gospodarstvo in turizem. 

Zakon o pospeševanju tur
izma je že prehodil tri četr
tine zakonodajnih postopkov, 
predvideno je bilo, da bi ga 
parlament sprejemal januarja 
in pri tem združil drugo in 
tretje branja. Vendar na ja
nuarsko zasedanje državnega 
zbora zaradi proračunski te
žav ni bil uvrščen, čaka ga še 
obravnava na finančnem od
boru, nakar naj bi ga državni 
zbor februarja sprejel. 

Novemu ministru oziroma 
novemu ministrstvu je uspelo 
turizmu zagotoviti nekaj več 
proračunskih sredstev, ki naj bi 
bila povratna, dodeljevati jih 
nameravajo po svetovno pri
merljivi ceni. Le tako si bo 
turizem zanesljiveje tudi v 
prihodnjih letih zagotavljal 
nekaj več denarja in v nasledn
jih krogih bi prišli na vrsto tudi 
tisti, ki bodo v prvem in 
drugem krogu odpadli. 

Druga milijarda dolarjev 
turističnega prometa se nam 
izmika, saj so naše zmoglji
vosti preskromne, je dejal 
predsednik združenja Borut 
Mokrovič. Moja vizija ni v 
izgradnji novih, temveč v 
preureditvi obstoječih turis
tičnih zmogljivosti. Po Slove
niji bi morali nastajati takšni 
turistični centri, kot so den
imo Atomske Toplice, ki v 
prepletanju z malim gospo
darstvom prinašajo posle na 
območju petih do desetih 
kilometrov. Po vsej Sloveniji 
od portoroškega hotela Pa
lače do železničarskega doma 
na Pohorju in Rimskih Toplic 

Janko Razgoršek 

je veliko objektov, ki bi jih 
lahko posodobili in s tem 
povečali turistični promet. 
Sicer pa prihodnosti ne vi
dim v velikih objektih, kakr
šen je nastal v Mariboru, 
temveč v penzionih s po 50 
do 70 ležišči, v katerih nata
kar že naslednji večer ve, 
kakšno vino pije gost, je 
dejal Razgoršek. 

Druga milijarda se nam res 
izmika, po najbolj svežih po
datkih je turistični devizni 
priliv v prvih enajstih mesecih 
lanskega leta znašal 1.091 mili
jonov dolarjev, kar pomeni, da 
je bil za 3 odstotke manjši kot 
v enajstih mesecih leta poprej. 
Turistični devizni odliv iz Slo
venije pa je znašal 518 milijo
nov dolarjev, kar pomeni, da je 
bil 3 odstotke večji. Stacionarni 
turizem, ki predstavlja približ
no polovico turističnega izku
pička, pa narašča, je povedala 
Danica Zorko. 

Problematičen je zakon o 
gostinstvu, ki zahteva, da je 
kot podjetnik posameznik 
registriran vsak, ki oddaja 
zasebno turistično sobo, je 
opozoril Miro Pretnar. Min
ister Razgoršek je povedal, 
da že pripravljajo spremembo 
zakona. Z ministrstvom za 
kmetijstvo pa se dogovarja
jo, da bi olajšali tudi uvajanje 
turizma kot dopolnilne dejav
nosti na kmetijah in jasno 
določili, kaj to je, saj to ne 
more biti turistična kmetija v 
Slovenskih goricah, kjer post
režejo z ribami. • M.V. 
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UKO Umetnokovinska obrt Kropa, d.o.o. 
Kropa 7a 

objavlja prosto delovno mesto 

VODJA TEHNIČNE SLUŽBE 
Pogoji: 
- VI. stopnja strokovne izobrazbe tehniške ali oblikovne smeri 
- najmanj 4 leta delovnih izkušenj 
- obvezno znanje nemškega ali angleškega jezika 

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas s 6-mesečnim 
poskusnim delom. 
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema 
direktor družbe do zasedbe delovnega mesta. 
Kandidati bodo obveščeni o izbiri po končanem razpisu. 



Jamstveni sklad po dveh mesecih delovanja 

U p r a v i č e n c e m v p o v p r e č j u 1 5 2 t i s o č a k o v 
Na Gorenjskem je zahtevke v lož i lo 774 delavcev, ki so izgubili delo zaradi s tečaja ali prisilne poravnave podjetja 

M E Š E T A R 

Ljubljana, 15. januarja - Prvih 221 
upravičencev do sredstev jamstvenega 
sklada lahko denar pričakuje do konca 
meseca. V povprečju bodo prejeli nekaj 
manj kot 152 tisoč tolarjev, je povedala 
direktorica jamstvenega sklada Lilijana 
Madjar na prvi novinarski konferenci v 
ponedeljek v Ljubljani. 

Od začetka delovanja sklada novem
bra lani pa do prejšnjega tedna je bilo 
vloženih 17 tisoč zahtevkov tistih delav
cev, ki so izgubili delo zaradi stečaja ali 
prisilne poravnave podjetja. Od tega je 
bilo 13 tisoč zahtevkov popolnih, štiri 
tisoč pa jih upravičenci še dopolnjujejo. 
Največ vlog je bilo vloženih v Mariboru 
(okrog 3800) in v Ljubljani (preko 
3000), najmanj pa v Novi Gorici (le 
310). Na območju Kranja je bilo doslej 
vloženih 774 zahtevkov. Kot je povedala 
Madjarjeva, so zahtevke začeli reševati 
takoj, decembra so izdali prvih 221 
odločb, upravičenci pa sredstva lahko 
pričakujejo še v tem mesecu. Upravi
čenci lahko od sklada prejmejo sredstva 
v višini največ štiri in pol minimalne 
plače; tisti, ki so delo izgubili januarja 
1994, se lahko nadejajo največ 83 731 

Ker je rok za vlaganje zahtevkov 90 
dni, jamstveni sklad poziva vse upra
vičence, ki so delo izgubili med 2.1. 
1994 in 3. 11. 1997, naj zahtevke 
vložijo do 2. februarja letos. Delavci, 
ki so delo izgubili kasneje ali se jim 
bo to še pripetilo, pa morajo zahtevke 
vložiti v 60 dneh po prenehanju 
delovnega rezmerja. 

ki so brez dela 
192 829 tisoč 
zneske). Do 
ker za nazaj 

tolarjev, upravičenci, 
ostali decembra lani, pa 
tolarjev (gre za neto 
tolikšne razlike prihaja, 
država ne priznava obresti, direktorica 
Madjarjeva pa se strinja, da so s tem 
delavci postavljeni v neenakopraven 
položaj. Upravičenci bodo denar dobi
li na hranilne knjižice ali tekoči račun. 
Poudariti je treba, da se pravica do 
sredstev iz jamstvenega sklada ne 
deduje. 

Ob tem še enkrat ponovimo, kdo so 
upravičenci do sredstev iz jamstvenega 
sklada. Zaradi nejasnosti namreč še 
vedno prihaja do velikih pričakovanj 
ljudi in posledično razočaranj, ugotavl

jajo na jamstvenem skladu. Delavci 
pridobijo pravico do poplačila, če so 
izgubili delo zaradi stečaja ali prisilne 
poravnave podjetja po 2. januarju 1994, 
če so bili pri delodajalcu zaposleni 
najmanj šest mesecev pred prenehan
jem dela, če so svoje terjatve prijavili in 
če niso že bili poplačani najmanj v višini, 
ki jo pokriva jamstveni sklad. Če je 
terjatev do podjetja večja od izplačila iz 
sklada, bodo upravičenci morali razliko 
še naprej uveljavljati v prisilni poravnavi 
ali terjati iz stečajne mase. 

Na jamstvenem skladu do februarja 
pričakujejo še okoli 10 tisoč vlog, v 
povprečju pa naj bi mesečno izdali 
3500 odločb. V začasnem financiranju 
proračuna je za delovanje sklada 
zaenkrat zagotovljeno 2,7 milijarde 
tolarjev sredstev, kar naj bi zadoščalo 
za prvo polletje, direktorica jamstve
nega sklada pa pričakuje, da bodo vse 
naloge izpolnjevali kakovostno in v 
zakonsko določenih rokih. Obrazce in 
podrobnejše informacije je mogoče 
dobiti na območni enoti zavoda za 
zaposlovanje v Kranju in na vseh 
uradih za delo. • U . P. 

Denar za traktorske vlake 
Občina Bohinj je po sklepu občinskega sveta namenila 779 

tisoč tolarjev za plačilo izgradnje traktorskih vlak v gozdnem 
revirju Spodnja dolina - k.o. Savica. Izgradnja vlak je bila 
potrebna za sanacijo gozdov, ki jih je v lanski zimi prizadel 
žled. Izvajalec del je bilo Gozdno gospodarstvo Bled. 

Cene sadja in vrtnin 
Po podatkih kmetijske svetovalne službe veljajo pri prodaji 

sadja in vrtnin na debelo naslednje cene (v tolarjih za 
kilogram): 

* jabolka 50 - 9u * hruške 140 - 250 
* koleraba 80- 100 * bučke 320 - 340 
* cvetača 150 -220 * česen 260 - 330 
* kumare 220 - 350 * kislo zelje 100 
* brstični ohrovt 250 - 450 * črna redkev 100 
* kisla repa 100 * endivija, uvoz 

* brokoli 
150 - 220 

* špinača 180 -250 
* endivija, uvoz 
* brokoli 200 - 350 

* hren 350 - 400 * korenje 80 - 100 
* ohrovt 120 - 180 * peteršilj 

* solata, mehka 
400 - 450 

* radič 230 - 280 
* peteršilj 
* solata, mehka 330 - 400 

* šampinjoni 450 -500 * rdeča pesa 80 - 100 
* por 220 - 260 * zelje, glave 35 - 45 
* Čebula 75 - 95 * krompir 35 - 55 

Rekordna udeležba na nemškem tekstilnem sejmu Heimtextil 

M e d š e s t i m i t u d i š t i r i g o r e n j s k a p o d j e t j a 
Se vedno ni denarja za sofinanciranje njihove predstavitve, po nepotrebnem pa v Nemčij i plačujejo davek na storitve. 

Kranj, 14. jan. - V Frankfurtu so danes odprli sejem tekstila 
za dom in gospodinjstvo "Heimtextil", v hudi konkurenci 
2.700 podjetij iz vsega sveta se predstavlja tudi šest 
slovenskih. Med njimi so kar štiri gorenjska: IBI Kranj, 
Odeja Skorja Loka, Svilanit Kamnik in prvič Vezenine Bled. 

Frankfurtski sejem tekstil
nih izdelkov za dom in gos
podinjstvo je največji na 
svetu, tokrat pričakujejo re
korden obisk, tudi Slovenci 
so v predprodaji pokupili 
dvakrat več vstopnic kot 
lani. Med 2.700 podjetji iz 
vsega sveta se predstavlja 
tudi šest slovenskih, pet jih 
nastopa neposredno, nekaj pa 
prek posredniškega podjetja 
Mercis iz Ljubljane. Na sej
mu, ki postavlja smernice 
oblikovanja tekstilnih izdelk
ov za dom in gospodinjstvo, 
se tudi tokrat tako kot že več 
let predstavljajo IBI Kranj, 
Odeja Škofja Loka, Svilanit 
Kamnik in Velana Ljubljana, 
prvič pa Vezenine Bled. 

Že sama udeležba je velik 
uspeh, saj je zaradi velikega 

zanimanja na področju zaves 
čakalna doba kar pet do šest 
let, slovenskemu predstav
ništvu Frankfurtskega sejma 
v Ljubljani pa je uspelo 
"izsiliti" prostor za Vezenine 
samo v nekaj mesecih. S 
sejemskim nastopom skušajo 
naša podjetja povečati proda
jo izdelkov lastne blagovne 
znamke in tako zmanjšati 
obseg manj donosnih dode-
lavnih poslov. 

Slovenska tekstilna indus
trija ima številne težave, zato 
podjetja t e ž k o zmorejo 
stroške predstavitve na takš
nih sejmih. Še vedno ni jasno, 
kdaj bo država sofinancirala 
nastope na specializiranih 
sejmih v tujini. Razpisi min
istrstva za ekonomske odnose 
in razvoj zaradi proračunskih 

zapletov namreč še vedno 
niso bili objavljeni. 

Poleg tega morajo slovens
ka podjetja nemškemu sej-
marju po nepotrebnem 
plačevati za 15 odstotkov 
višje stroške, kot bi lahko 
bili. Čeprav je ljubljansko 
predstavništvo Frankfurtske
ga sejma že pred dobrim 

letom opozorilo pristojne us
tanove, da mora Slovenija 
dati pobudo za medseobjno 
oprostitev plačevanja pro
metnega davka oziroma dav
ka na dodano vrednost, se to 
še ni zgodilo. Tako slovenski 
razstavljala po nepotrebnem 
plačajo 15-odstotni davek na 
dodano vrednost. 

Stroški pridelave mleka 55 tolarjev za liter 
Na Kmetijskem inštitutu Slovenije so na podlagi modela 

ocenili, da so bili decembra stroški pridelave mleka na 
kmetijah 55,28 tolarja za liter. Pri izračunu so upoštevali 
povprečno mlečnost 4.500 litrov na kravo, velikost črede 15 
krav oz. skupno 22 govedi, petletno uporabo krave, 
vrednost stranskih pridelkov (tele, gnojevka) ter vrednost 
regresa za obnovo črede in za izločene krave. Decembra so 
bili stroški prireje le za 0,6 odstotka večji kot maja, majhna 
rast pa je predvsem posledica pocenitve krmil, še zlasti 
koruze, podražitve telet in izločenih krav in zmerne rasti 
stroškov dela. Odkupna cena za mleko z vsebnostjo 3,9 
odstotka mlečne maščobe in 3,2 odstotka beljakovin ter s 5-
odstotnim dodatkom za bakteriološko kakovost in z enakim 
dodatkom za somatske celice je od maja dalje pokrivala od 
94 do 95 odstotkov ocenjenih stroškov pridelave mleka, z 
januarskim povečanjem izhodiščne cene za 9 odstotkov pa 
je nova odkupna cena za tri odstotke višja od lastne cene. 
Na kmetijskem inštitutu ob tem ugotavljajo, da je 
koeficient ekonomičnosti nazadnje presegel 100 pred 
približno tremi leti. 

^ m i / m j O HITRI SERVISI, MENJAVA O U A 
J P WjF V X * ZA VSE TIPE VOZIL 

AVTO KADIVCC jSf AVTOMATSKA AVTOPRALNICA-SESALEC 
Šenčur, TEL 064/418-000 ^ pon.-pet. od 8. do 18. ure, sobota od 8. do 16. ure 

nedeljo in prazniki od 8. do 13. ure W.... 1 

PRODAJA IN MENJAVA G U M ZA VSE TIPE VOZIL r N 
SAVA, VREDESTEIN, DUNLOR HANKOOK, NOKIA 

C E N T R I R A N J E * A V T O O P T I K A 

LOKA, d.d., ŠKOFJA LOKA 

O D D A J A V N A J E M 
1. poslovni prosto/ v I. nadstropju BC Železniki, 

Na Kresu 26, Železniki, v izmeri cca 42 m2 za prodajo 
metrskega blaga, zaves, posteljnine in pozamentarije 

2. poslovni prostor v I. nadstropju Prodajnega centra Alples 
Železniki, Češnjica 48, Železniki, v izmeri 581 m2 za 
pisarne, predstavništvo ali za storitveno dejavnost 

3. poslovni prostor v I. nadstropju nad samopostrežno 
prodajalno Trnje 35, Železniki, v izmeri 167 m2 za pisarne, 
prestavništvo ali za storitveno dejavnost 

Prostore oddajamo v najem za nedoločen čas. Interesenti 
naj pošljejo ponudbe z navedbo dejavnosti in višino 
najemnine na naslov podjetja v 8 dneh od dneva objave. 

Podrobnejše informacije lahko dobite po telefonu št. 
615-330. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO Z A FINANCE 
D A V Č N A UPRAVA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
DAVČNI U R A D K R A N J 

O B V E S T I L A 

D O S T A V A P O D A T K O V 

Z A O D M E R O D O H O D N I N E 

Z A L E T O 1 9 9 7 
V Uradnem listu Republike Slovenije številka 84/97 je objavljena Odredba o 
dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 1997, ki jo je izdal minister za 
finance. Že l imo vas opozoriti le na n a j p o m e m b n e j š e d o l o č b e te odredbe. 
Navedena odredba do loča vsebino, obliko, način in roke dostave podatkov, ki 
jih pravne in druge osebe, zasebniki, državni in drugi organi ter organi lokalnih 
skupnosti (v nadaljevanju izplačevalci) , morajo dostaviti d a v č n i m organom in 
zavezancem za dohodnino. Tako so podatke dolžni dostaviti tudi samostojni 
podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki samostojno opravljajo 
dejavnost in so v letu 1997 izplačevale osebne prejemke oziroma dohodke 
fizičnim osebam. 

O B L I K A D O S T A V E P O D A T K O V 
Izplačevalci pošljejo podatke ali: 
1. na računalniškem mediju in sicer: - na PC disketi ali 

- na magnetnem traku, 
pripravljene v skladu z navodili, opisanimi v točki 2.1 odredbe in ki ji mora biti 
pri ložena na papirju izpisana celotna vsebina diskete oziroma magnetnega 
traku, ki je popolna kopija računalniških podatkov, ki jo potrdi odgovorna 
oseba. Za izplačevalce, ki bodo dostavili podatke na enem izmed navedenem 
mediju, je DURS pripravila nov program za vnos podatkov za odmero 
dohodnine, ki ga dobijo pri pristojni izpostavi v zameno za prazno PC disketo. 
2. na obrazcu - POVZETEK O B R A Č U N A OSEBNIH PREJEMKOV OZIROMA 
DOHODKOV, I Z P L A Č A N I H V OBDOBJU OD 1. 1. DO 31. 12. 1997 - pisni 
seznam in sicer za vse vire, razen za vir 41 - dob iček iz kapitala. 
Obrazec je v primerjavi s preteklim letom spremenjen le v toliko, da se kot 
identifikacijska oznaka o b č a n a v stolpcu 4 lahko navede ali E M Š O oziroma za 
tujca E M Š T a l i d a v č n a številka. Pravilnost vsebine izpolnjenih obrazcev potrdi 
odgovorna oseba izplačevalca. 

VSEBINA P O S L A N I H P O D A T K O V 
Vsebina podatkov je natančneje opisana v 3. točki odredbe. Med drugim je 
do ločeno , da morajo poslani podatki vsebovati vse osebne prejemke in 
dohodke ter obveznosti posamezne f i z i č n e osebe, i z p l a č a n e v obdobju od 
1.1. do 31.12.1997 iz posameznega vira dohodnine, razen vira 41 (dobiček iz 
kapitala). Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov sta razvidna iz 
tabelar ičnega prikaza individualnih podatkov in tabe lar ičnega prikaza zbirnih 
podatkov, navedena pod t o č k o 3.2.2.1. in 3.2.2.2. odredbe. Pri navedenih 
prikazih vas posebej opozarjamo na pravilnost izpisa žiro računa izp lačevalca , 
predvsem na vodilne ničle pri individualni partiji. 
Šifre izpostav d a v č n e g a urada niso spremenjene in se vpišejo od tiste 
izpostave, kjer ima delavec stalno oziroma z a č a n s o prebival išče. Pod točko 
3.2.2.4. ne prezrite tabele, v kateri so navedene vrste osebnih prejemkov in 
dohodkov ter obveznosti in ki do loča način izpolnjevanja posameznih polj 
izpisa, oziroma določa , kateri podatki v posameznem polju tabele so obvezni, 
za katere se d o p u š č a , da ima vrednost 0 in v katerih je podatek prepovedan. 
V opombi k tej točk i odredbe je n a t a n č n e j e opisano, katere podatke 
izplačevalci pošljejo za zavezance - o b č a n e , poslane na delo v tujino na 
podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v Republiki Sloveniji. Za p lače teh 
oseb, ki so že dejansko o b d a v č e n e v tuji državi (na podlagi sporazuma o 
izogibanju dvojnemu obdavčenju) in so oproščene plačila davkov v RS, se 
podatkov (niti o plači) ne pošilja. 

Izplačila prejemkov iz 19. č lena zakona o dohodnini, od katerih se davek od 
osebnih prejemkov ne plačuje, izplačevalci ne pošiljajo. 
Za zavezance, ki so prejeli jubilejno nagrado, odpravnino ob upokojitvi ali 
solidarnostno p o m o č , se pod te zneske v p i š e le razlika prejemka nad v iš ino , 
do ločeno z Uredbo vlade, to je znesek, od katerega se je med letom obračuna la 
akontacija dohodnine. 
IZGLED OBVESTILA o celoletnih osebnih prejemkih in dohodkih ter obveznos
tih, ki ga mora delavcu oziroma prejemniku izročiti izplačevalec je v primerjavi s 
prejšnjim letom spremenjen le v tem, da je potrebno poleg E M Š O - j a o b č a n a 
vpisati tudi njegovo d a v č n o številko in da je dodan nov stolpec DATUM 
IZPLAČILA prejemka. 

NOVO, KI VELJA LE ZA D O L O Č E N E PRAVNE OSEBE - Dostava podatkov za 
vir 41 - dob iček iz kapitala, doseen s prodajo vrednostnih papirjev in drugih 
deležev v kapitalu. 

Te kontrolne podatke so dolžne posredovati borzno posredniške družbe in 
druge pravne osebe, p o o b l a š č e n e za opravljanje transakcij z vrednostnimi 
papirji oziroma za izplačila drugih deležev v kapitalu gospodarskih družb in 
zadrug. 
Poslani podatki morajo vsebovati vse nakupe in prodaje vrednostnih papirjev 
posamezne fizične osebe z navedbo datumov nabave ali prodaje v letu 1997, 
oziroma vsa vplačila in izplačila drugih deležev v kapitalu. Podrobna vsebina in 
izpis poslanih podatkov sta razvidna iz t o č k e 3.3.3.1. in 3.3.3.2. odredbe, to je 
tabe lar ičnega prikaza individualnih podatkov in zbirnih podatkov za vir 41. 

D O S T A V L J A N J E P O D A T K O V 
Izplačevalc i dostavijo podatke izpostavi pristojnega d a v č n e g a urada, na 
o b m o č j u katerega imajo sedež . 
Izplačevalci pokojnin in nadomestil, izplačanih iz proračunskih sredstev in 
sredstev zavodov (Ministrstvo za: delo..., zdravstvo, obrambo in Zavod za PIZ, 
zdravstveno zavarovanje Slovenije ter za zaposlovanje) in organizacije, ki imajo 
koncesijo za posredovanje dela študentov in dijakov pa pošljejo podatke 
neposredno Glavnemu uradu in sicer na naslov: RRC - Računaln iške storitve 
d.d., Ljubljana, Jadranska 21.STATUSNE SPREMEMBE 
V primerih statusnih sprememb pravne osebe mora podatke predložiti pravni 
naslednik, v primeru stečaja ali likvidacije pa stečajni oziroma likvidacijski 
upravitelj. 

R O K Z A D O S T A V O P O D A T K O V 
Izplačevalci dostavijo podatek tako d a v č n e m u organu kot zavezancem za 
dohodnino najkasneje do 31.1.1998. 
Pravne osebe in zasebniki, ki v letu 1997 niso izplačevali osebnih prejemkov 
oziroma dohodkov fizičnim osebam pa morajo o tem do navedenega roka 
predložiti d a v č n e m u organu pisno izjavo. 
Vse potrebne obrazce dobite v knjigarnah Državne za ložbe Slovenije in 
Mladinske knjige. 
Prosimo, da natančno in dosledno upoštevate navodila odredbe, posebno 
glede izpisa podatkov. Pravilnost le-teh bodo kontrolorji pri sprejemanju 
kontrolirali in nepravilne izpise zavračal i . 



P O S L I I N F I N A N C E 
UREJA: Marija Volč jak 

V D o m e l u u s t a n a v l j a j o 

d r u ž b o p o o b l a š č e n k o 
Kranj, jan. - Notranji delničarji Domelu Železniki te dni 
podpisujejo predpogodbo v vstopu v Družbo pooblaščenko 
Domel, prek katere bodo pomembno vplivali na usodo tovarne. 

Kakor Je bilo moč pričakovati, so se notranji delničarji 
Domela Železniki odločili za ustanovitev družbe pooblaščenke, 
kar omogoča avgusta lani sprejet zakon o prevzemih podjetij. 
Hkrati je namreč omejil učinkovitost delovanja združenj malih 
delničarjev, prav s pomočjo združenja delničarji pa so lani 
preprečili prodajo Domela ameriški družbi Ametek. Od 1370 
delničarjev, ki so bili vključeni v združenje, je doslej v družbo 
pooblaščenko vstopilo že več kot 1.200 delničarjev. Vsak dan pa 
še pristopajo novi, zato pričakujejo, da bodo praktično vsi na 
prihodnji skupščini delniške družbe Domel nastopili enotno. 

Pri tem je zanimivo, da učinka ni imelo pismo, ki sta ga 
namesto novoletne čestitke notranjim delničarjem Domela 
poslali družbi za upravljanje Atena in Nika. Pismeno so jih 
namreč opozorili, da je ustanovitev družbe pooblaščenke 
vprašljiva, saj bodo lastniki Domela le posredno in da bodo 
delnice v družbi pooblaščenki manj vredne, kot so v Domelu. 
Prepričali jih kot vse kaže niso, verjetno tudi zato, ker pisma 
niso podpisali kapitalski in odškodninski sklad ter razvojna 
družba, ki so prav tako solastniki Domela in so bili lani 
pripravljeni svoje delnice prodati Ameteku. V združenju 
delničarjev pravijo, da so z vodilnimi ljudmi teh institucij 
uspeli vzpostaviti dialog in namesto o prodaji Domela bodo v 
prihodnje raje razmišljali o uspešnem vodenju Domela, kar bo 
korist prinašalo vsem. 

B r e z p o s e l n o s t m l a d i h 
Mladinski svet Slovenije o izobraževanju in zaposlo
vanju mladih ter njihovih vstopanju v družbo . 
Kranj, jan. - V mladinskem 
Prenočišču Bledeč na Bledu 
od 15. do 18. januarja poteka 
seminar "Izobraževanje, za
poslitev, družba". Sodelujejo 
predstavniki mladinskih or
ganizacij in pristojnih mini
strstev. 

Slovenija ima v primerjavi z 
drugimi evropskimi državami 
zelo visoko stopnjo brezposel
nosti mladih. Kaj se potemta
kem dogaja na področju 
rzobraževanja in zaposlovanja 
mladih, se sprašuje Mladinski 
S V e t Slovenije, ki bo odgovore 
skušal dobiti na blejskem 
seminarju. 

Država sama kriva za januarsko "luknjo" 

R e g r e s ž e z d a j 
Kranj, jan. - Po novem bodo v prispevke za socialno varnost 
vključeni vsi prejemki iz delovnega razmerja, tudi regres za 
letni dopust, če bo presegel 70 odstotkov povprečne 
slovenske bruto plače. 

V današnjem Uradnem listu bodo objavljene spremembe 
zakona o prispevkih za socialno varnost, ki bodo začele veljati s 
1. februarjem. Poleg regresov za letni dopust bodo poslej 
obdavčene vse bonitete zaposlenih, jubilejne nagrade, odprav
nine in solidarnostna pomoč. Meja, nad katero bi bil trenutno 
obdavčen regres za letni dopust, znaša 103 tisoč tolarjev. 

Ponekod so pohiteli in zaposlenih že izplačali regres, še 
preden je bila sprememba zakona objavljena. Prosili so nas, naj 
nikar ne zapišemo njihove firme, ker ne želijo imeti težav. 
Verjetno bo takšnih do konca januarja še veliko, saj bodo 
direktorji denar raje dali delavcem namesto državi. 

Sicer pa je država sama kriva, ker so bile spremembe zakona 
prepozno sprejete in je nastala januarska "luknja". Država je 
računala, da bi vse leto z' razširitvijo osnove za pobiranje 
socialnih prispevkov zbrala dodatnih 2,5 milijarde tolarjev. Zdaj 
je odpadel januarja, če bodo v podjetjih, ustanovah in bankah 
pohiteli z izplačilom regresa, bo pobrala še manj. 

Kruto je dejstvo, da mlad 
človek s pomanjkljivo izobraz
bo le težko najde delo. Če je 
nezaposlen, pa je potisnjen na 
družbeno obrobje. Prav tako 
je težak položaj mladih, ki 
imajo določeno izobrazbo in 
znanje, vendar ne uspejo do
biti dela. 

Mladinske organizacije vse
kakor lahko aktivno prispeva-
jo k r a z r e š e v a n j u teh 
problemov. Posebej, ker se 
pri nas pripravlja pokojninska 
reforma, ki predvideva podalj
šanje delovno dobe, kar samo 
po sebi zastavlja vprašanje 
zaposlovanja mladih. 

Ogromne izgube v slovenskem šolstvu 

L e v s a k d r u g i d i p l o m i r a 
Kranj, jan. - Znanje je v današnjem svetu vse bolj 
pomembno, zato je zelo zanimiv projekt Mladi Manager 
iz Šenčurja, ki mladim pomaga izbrati pravi študij. 

Projekt Mladi manager je nastal zaradi potreb in želja 
mladih, ki žele v življenju nekaj ustvariti in se priključiti 
eliti najboljših, pravi Tomaž Korelc. Projekt jim nudi 
spoznavanje različnih smeri študija in s tem lažjo odločitev, 
vpogled v pridobivanje novih znanj, seznanjanje z 
veščinami retorike, trženja, podjetništva itd. V Sloveniji 
se namreč izgubi veliko talentov, kar lahko pripišemo tudi 
napačni odločitvi za študij, saj jih le polovica diplomira. To 
pomeni, da so izgube v našem izobraževanju ogromne. 

K O L I K O J E V R E D E N T O L A R 
KRANJ, 15.1.1998 nakupni/prodajni nakupni/prodajni | nakupni/prodajni 
MENJALNICA 1 DEM | 1 ATS | 100 ITL 

A BANKA (Tržič, Kranj, Jesenice) 94,15 94,75 13,37 13,47 9,51 9,68 
BANKA CREDITANSTALT d.d Lj 
EROS (Stari Mayr) Kranj 

93,95 
94,40 

94,60 13,25 
94,70 13,36 

13,45 
13,43 

9,35 9,80 
9,55 9,65 

GORENJSKA BANKA (vse enote) 93,70 94,70 13,05 13,46 9,1410,01 
HRANILNICA LON, d.d Kranj 
HKSVigred Medvode 

94,45 
94,00 

94,70 13,38 
94,80 13,00 

13,42 
13,50 

9,60 9,64 
9,50 9,80 

HIDA-tržnica Ljubljana 94,45 94,57 13,38 13,42 9,60 9,64 
HRAM R 0 Ž C E Mengeš 94,45 94,65 13,38 13,44 9,57 9,64 
ILIRIKA Jesenice 94,20 94,60 13,34 13,43 9,52 9,65 
INVEST Škofja Loka 94,40 94,65 13,35 13,43 9,60 9,67 
KREKOVA BANKA p.e. Šk. Loka 93,90 94,70 13,30 13,45 9,50 9,65 
LEMA Kranj 94,40 94,60 1 3,37 13,43 9,55 9,63 
LJUDSKA BANKA, d.d„ Lj. 94,30 94,65 13,33 13,52 9,47 9,64 
MIKEL Stražišče 94,30 94,70 13,35 13,42 9,62 9,69 
N E P 0 S ( Š k . Loka, Trata) 94,40 94,70 13,37 13,44 9,57 9,67 
NOVA LB Kamnik, Medvode, Šk. Loka 94,41 94,91 13,42 13,62 9,59 9,88 
ROBSON M e n g e š 
PBS d.d. (na vseh poštah) 

94,42 
93,10 

94,70 13,38 
94,60 12,50 

13,45 
13,42 

9,55 9,65 
9,15 9,75 

PRIMUS Medvode 94,40 94,70 13,36 13,43 9,55 9,65 
SHP-Slov. hran. in pos. Kranj 94,35 94,70 13,38 13,44 9,57 9,63 
SKB (Kranj, Radovljica, Šk. Loka) 94,00 94,60 13,29 13,44 9,53 9,61 
SLOVENIJATURIST Boh. Bistrica 93,70 - 13,05 9,14 
SLOVENIJATURIST Jesenice 
SZKB Blag. mesto Žiri 

94,20 
94,00 

94,65 13,34 
94,70 13,15 

13,43 
13,45 

9,53 9,66 
9,3510,02 

Š U M Kranj 9-1.8.11 -339 
TALON 94,42 13,38 13,43 9,58 9,68 
TENTOURS Domžale 94,20 94,70 13,30 13,55 9,50 9,85 
TROPICAL Kamnik-Bakovnik 94,45 
VVILFAN Jesenice supermarket UNION 
WILFAN Kranj 

94,60 13,38 13,42 
862-696 
360-260 

9,59 9,65 

VVILFAN Radovljica, Grajski dvor 704-040 
VVILFAN Tržič 53-816 

POVPREČNI TEČAJ 94,19 94,68 13,28 13,45 9,49 9,71 
Pri Sparovcu v Avstriji je ATS ob nakupu blaga po 13/20 tolarjev. 
Podatke za tečajnico nam sporočajo menjalnice, ki se pridružujejo pravico dnevnih 
sprememb menjalniških tečajev glede na ponudbo in povpraševanje po tujih valutah 
Zaradi pogostih sprememb menjalniških tečajev pri nekaterih 
menjalnicah objavljamo njihove telefonske številke, na katerih 
lahko dobite podrobnejše informacije o menjalniških tečajih. 

B e l i n k a p r e v z e l a K e m o s t i k 
Kranj, jan. - Ljubljanska Belinka je tik pred koncem 
lanskega leta prevzela kamniški Kemostik. 

V Belinki pravijo, da gre za prijateljski prevzem, podobno 
kot lansko jesen, ko so prevzeli Kemično tovarno Moste. Iz 
skupine Belinka se tako oblikuje koncem Belinka, ki ima poleg 
prevladujoče družbe Belinka Holding, d.d., še šest odvisnih 
družb. V kamniškem Kemostiku izdelujejo lepila, lani so imeli 
približno pet milijonov mark prometa, dobiček pa je bil majhen. 

» M C A M 
Vaš najboljši partner 

pri menjavi deviz 
PE KRANJ 

Delavski dom, tel.:360-260 

NOVO! PE NEPREMIČNINE, Koroška 10 

P.E. JESENICE 
supermarket UNION 
tel.:862-696 
P.E. RADOVLJICA 
Hotel Grajski dvor 
tel.:064/704-040 
P.E. TRŽIČ 
klet Veletekstil 
tel.:53-816 

Kranj, Tel.: 360-270 

l i p b l e d 

LIP lesna industrija Bled, d.d. 
Bled - Ljubljanska 32 

obvešča vse interesente, da bo 

P R O D A J A 

nepremičnine v Podnartu - k.o. Zaloše, 
in sicer pare. št. oz. dele pare. št.: 835/2, 836/3, 836/5, 839/3, 839/4, 

840/2, 840/5, 841/3, 864/2, 8671/1, 867/3, 867/4, 868/1. 

a) objekte: 
- proizvodno halo (1., 2., 3. in 4. ladja) v izmeri 1.900,59 m2 
- aneks proizvodne hale v izmeri 697,43 m2 ter silos 
b) zazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 2.569 m2 
c) nezazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 8.007 m2 
d) utrjeno in asfaltirano zemljišče v skupni izmeri 1.531 m2 

za skupno ceno 735.513 DEM v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Nove 
Ljubljanske banke, ki bo veljal na dan plačila na ŽR LIP Bled, d.d. št. 51540-601-14008. 

Nepremičnine bodo prodane kot celota prvemu interesentu, ko bo ponudil zahtevano 
ceno in bo skupaj s ponudbo vplačal najmanj 200.000 DEM are. Preostanek kupnine 
bo kupec plačal ob podpisu dokončne pogodbe, ki bo najkasneje v roku 90 dni po 
dani ponudbi. 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno - kupljeno na dan vplačila are. 
Nepremičnine so bremen proste. Pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisnika 
z izvršilno klavzulo. 

Kupec bo v času do dokončnega plačila kupnine dolžan z nepremičninami upravljati 
kot dober gospodar. 

Pravico uporabe na nepremičninah bo kupec pridobil takoj po vplačilu are, lastninsko 
pravico pa po podpisu dokončne pogodbe in plačila celotne kupnine. 

Kupec bo nosil tudi vse stroške v zvezi s kupno pogodbo, legalizacijo le-te, stroške 
zemljiško knjižnega prenosa, prometni davek in morebitne druge stroške. 

Morebitne informacije lahko dobite v sp lošnem sektorju LIP-a Bled po tel.: 
795 222 ali 795 213. 

3 B D 

Gorenjska borzno posredniška družba d.d. 

- nakup in prodaja vrednostnih papirjev na borzi In Izven nje 
- odkup in prodaja delnic iz privatizacije (eerije &,CtD,G), 

•tudi delnic PIP-ov 
- upravljanje e finančnim premoženjem strank 

Koroška 33,4000 Kranj, Slovenca, tel: 064/380100 

CERTIFIKATI, PELNICE, OBVEZNICE... 
K*tf?Kmko?Zmk3\j? (42. del) 

ODKUPNE CENE DELNIC, KI NE KOTIRAJO NA LJUBUANSKI 
BORZI VREDNOSTNIH PAPIRJEV OZ. DELNIC SERIJE B, C IN D 

Ime podjetja/razred delnice Cena delnice Ime podjetja/razred delnice Cena delnice 
Aerodrom Ljubljana B 1.400, 30 SIT Kompas Hoteli Kranjska Gora B 2.500.C OSIT 
Alpinum Bohinj G 6.000, 30 SIT Kompas MTS B, H 2.000.C OSIT 
Butan plin G 2.400, 30 SIT Krka B 17.500.C OSIT 
Cementarna Trbovlje B 18.800,00 SIT LIPB 250,0 OSIT 
Cinkarna Celje G 4.200, 30 SIT LIP G 300,0 OSIT 
Color B 3.500, 30 SIT Luka Koper B 1.950,0 OSIT 
Color G 4.000, 30 SIT M banka N 8.000,0 OSIT 
Delikatesa Jesenice B, C 320, 30 SIT Merkur Kranj C 11.000,0 OSIT 
Droga Portorož B 29.200, )0 SIT MIP Nova Gorica G 1.190,0 OSIT 
Emona obala B 2.160, 30 SIT Mlinotest Ajdovščina G 440,0 OSIT 
Etol Celje B 14.500, 10 SIT Moderni InterieriPetrol B 14.100,0 OSIT 
Fructal Ajdovščina B 1.350,1 )0 SIT Pivovarna Laško B, G 17.500,0 OSIT 
Gorenje B 750,1 OSIT Gorenjska Lesce 4.100,0 OSIT 

' Gorenje G 1.300,1 OSIT Pivovarna Union B 1.100,0 D SIT 
Gorenjski sejem G 700,( OSIT Pivovarna Union G 28.000,0 3 SIT 
Gorenjski tisk B 1.000,( OSIT Radenska B 35.000,0 3 SIT 
Gorenjski tisk C 800,( OSIT SavaB 1,600,0 3 SIT 
Grand hotei Union B 1.500.C OSIT Sava G 8.000,0 3 SIT 
Grand hotel Union G 2.000.C OSIT Špecerija Bled G 8.500,0 3 SIT 
Helios serija B 23.500,( OSIT Telekom Slovenije D, B 1.800,0 3 SIT 
Hoteli Palače B 720,C OSIT Termo Škofja Loka B 12.000,0 3 SIT 
Intertrade ITS B 420.C OSIT TP Marina Portorož B 2.400,0 3 SIT 
Intertrade ITS G 840.C OSIT TP Rožica B 6.250,0 3 SIT 
Iskra Telekom Holding Kranj 800.C OSIT TP Rožica G 600,0 ) SIT 
Istrabenz B 2.520.C OSIT Žito B 800,0 ) SIT 
Kolinska C 1.700.C OSIT Žito G 5,000,0 ) SIT 

Živila Kranj 9,000,0 )SIT 

Odkupne cene delnic, 
ki ne kotirajo 
na Ljubljanski borzi 
vrednostn ih papirje\; 
so odvisne od ponudbe 
in povpraševanja 
in se spreminjajo. 

Delnice Pooblaščenih 
investicijskih družb 
odkupujemo 
po naslednjih cenah: 

TRDNJAVA 150,00 sit 
AKTIVA A V A NT 3 

150,00 sit 
ARKADA 1, 3,3 

180,00 sil 
CERTIUS 1,2 180,00 sit 
KRONA 130,00 sit 
TRIGLAV 135,00 sit 
ATENA 1,2,3 130,00 sit 
Ostali P1DI 110,00 sit 

Vprašanja v zvezi z naslovno temo lahko pošljete po pošti, na naslov Gorenjskega glasa, 
z oznako "Certifikati, delnice, obveznice..." Lahko pa nas pokličete tudi po telefonu, 
vsak petek in torek od 14.00 do 14.30 ure, številka 064/380-10-40 in 380-100. 

Ani Klemenčii, borzna posrednica 



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

Mleko se še ni ohladilo 

D r ž a v a b o p o m a g a l a 

p r i i z v o z u m l e k a 
Ljubljana, Groblje - Nedavni zaplet z mlekom je še vedno 

tema številnih pogovorov. Združenje govedorejcev Slovenije 
je v petek, ko je še veljala "mlekarniška" (ponekod tudi več 
kot 30-odstotna) podražitev konzumnega mleka, na novi
narski konferenci v Grobljah pri Domžalah opozorilo, da je 
bila slovenska javnost enostransko seznanjena s podražitva
mi mleka in mlečnih izdelkov. Ko so v združenju "razrezali" 
podražitveni kolač, so ugotovili, da je v primeru povišanja 
maloprodajne cene konzumnega mleka s 87,30 na 114,70 
tolarja za liter kmet na račun podražitve pridobil 4,55 tolarja, 
mlekarna 20,75 tolarja, trgovina 5,34 in država (s prometnim 
davkom) 1,31 tolarja. Mleko je bila tudi najpomembnejša 
tema ponedeljkove novinarske konference ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri so povedali, da 
naj bi prodajo presežkov mleka na tuje spet spodbujali s 
petimi tolarji za liter mleka in s sedmimi tolarji za mleko v 
izdelkih. Pravilnika za plačevanje mleka za zdaj ne bodo 
spreminjali, bo pa ministrstvo še predvidoma do polletja 
pripravilo tržni red za mleko, ki bo pridelovalcem mleka ne 
glede na tržne razmere zagotavljal zajamčeno odkupno ceno. 
Kmetijska politika bo usmerjena k povečevanju odkupa 
mleka, država pa bo mlekarjem pomagala pri prodaji 
presežkov. • C Z . 

Pred nedeljskim shodom agrarnih skupnosti 
" Z a v e s t n o z a v l a č e v a n j e 
v r a č a n j a p r e m o ž e n j a " 

Bohinjska Bistrica - Predstavniki agrarnih skupnosti 
iz vse Slovenije se bodo v nedeljo ob 11. uri zbrali v 
domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici na shodu, ki ga 
pripravljata Zveza agrarnih skupnosti Slovenije in 
Občina Bohinj. Predsednik zveze Rudi Šimac je 
povedal, da bodo na shodu jasno in glasno povedali, 
kdo je kriv za organizirano in zavestno zavlačevanje 
premoženja agrarnih skupnosti in njihovih pravic, 
predlagali parlamentarni nadzor nad vračanjem, pove
dali svoje stališče do Triglavskega narodnega parka, 
lovstva in zakona o gozdovih in se dogovorili še za en 
shod pred lokalnimi volitvami. • C Z . 

Predavanja 

Gradnje in obnove hlevov 
Lesce - Kmetijska svetovalna služba vabi v sredo, 21. 
januarja, ob 9. uri v prostore K G Z Sava v Lescah na 
predavanje o gradnji in obnovi hlevov. Predaval bo Franci 
Pavlin, svetovalec za živinorejo v gorenjski kmetijski 
svetovalni službi. 

U p o r a b a zdravilnih z e l i š č 
Cerklje - Cerkljanski odbor Društva kmečkih žena Kranj 

in kmetijska svetovalna služba organizirata v torek ob pol 
štirih popoldne v prostorih K Z Cerklje predavanje o 
zdravilnih zeliščih. Predavateljica Minka Korošec bo pove
dala, za kaj se uporabljajo zdravilne rastline, med katere 
sodijo tudi razna žita, detelja, kostanj, hrast in celo nekateri 
pleveli (slak, pirnica). Po predavanju bo tudi predstavitev 
zdravilnih čajnih mešanic in zdravilnih mazil. 

Priprava molznice na porod 
Cerklje - Veterinarja Veterinarske ambulante Visoko mag. 

Dušan Likosar in Vinko Pristov bosta v torek dopoldne v 
mali dvorani zadružnega doma v Cerkljah predavala o 
pripravah molznic na porod in na ponovno koncepcijo. 
Predavanje se bo začelo ob 10. uri. • C Z . 

Rejci pomagajo opremljati mlečni laboratorij 

N a r a č u n v l a g a n j n i ž j e c e n e s t o r i t e v 

"Kmetom se vlaganja v naprave za analiziranje vzorcev mleka splačajo najkasneje v petih letih, lahko pa že 
celo v enem mesecu," ugotavlja Jože Rode, vodja kranjske območne enote Veterinarskega zavoda Slovenije. 
Kranj - Pridelovalci mleka, mlekarne, občine in veterinarski zavod so v letih 1995 
in 1996 združili skupno 37 milijonov tolarjev in kupili dve napravi za analiziranje 
vzorcev mleka (milkoscan in fossomatic), ki ju kranjska območna enota 
Veterinarskega zavoda Slovenije uporablja v svojem laboratoriju v Kranju. 
Milkoscan je vseboval tudi dodatno opremo (modul) za ugotavljanje vrednosti 
uree (sečnine) v mleku, ne pa tudi potrebnega analizatorja za natančno začetno in 
vsakomesečno umerjanje modula. 
"Ta podatek so nam 
ob prodaji zamolča
li, verjetno pa se jim 
tudi ni zdel bistven, 
saj imajo v drugih 
državah organizira
no službo za umer
ite v, medtem ko je 
Slovenija nima, saj 
je kranjski labora
torij edini z vgraje-
n im t o v r s t n i m 
modulom," pojasn
juje Jože Rode in 
poudarja, da bi bila 
umeritev modula 
dražja kot nakup 
instrumenta za ana
liziranje uree, ki pri 
danskem proizvajal
cu stane 3,6 milijona 
tolarjev. Upravni odbor Combifoss, ki 
v imenu vlagateljev upravlja in gospo
dari z milkoscanom in s fossomaticom, 
je na nedavni seji predlagal, da bi 
polovico denarja za novi instrument 
prispevali pridelovalci mleka, petino 
veterinarski zavod, 30 odstotkov pa 
občine za pridelovalce s svojega ob
močja. Rejci naj bi za vsakih deset 
tisoč litrov oddanega mleka plačali od 
400- do 600 tolarjev, odvisno od tega, 
ali bodo občine prispevale toliko, kot 
je predlagano. "Marsikje bo ta strošek 
povrnjen že s petino boljšimi rezultati 

Vodja laboratorija mag. Saša Rupnik pojasnjuje 
delovanje naprav za analiziranje vzorcev mleka. 

osemenjevanja krav, ki so imele preveč 
uree. Podatek o vsebnosti uree v 
mleku je koristen za izračunavanje 
krmnih obrokov pa tudi mleko bo 
boljše kakovosti," pojasnjuje Jože 
Rode in poudarja, da bodo rejci ob 
vsaki analizi mleka na tolšČo, beljako
vine, suho snov, somatske celice in 
vodo brezplačno dobili tudi zanesljiv 
rezultat o urei in ob njem podatek, ali 
jo je preveč ali premalo. To jim bo 
osnovni napotek, kako je treba urav
nati prehrano, da bodo ohranili 
zdravje živali in pocenili stroške prir

eje mleka. Če bo napaka res huda, 
bodo podatke posredovali kmetijski 
svetovalni službi, ki bo potlej rejcem 
pomagala pri ukrepanju. Rejci, ki 
bodo naročili analizo mleka za vsako 
kravo posebej, pa bodo za vzorec 
plačali 70 tolarjev. 

T u d i novi cenik bo 
u p o š t e v a l kmetova vlaganja 

"Delavci veterinarskega zavoda po
gosto slišimo očitek, češ - le zakaj bi 
kmetje zbirali denar za naprave, ko pa 
naj za to zagotovijo denar država ali 
mlekarne. Murskosoboška, maribors
ka in celjska mlekarna so vse potrebne 
naprave (vključno z baktoscanom) res 
kupile same, same tudi analizirajo 
vzorce, vendar pa stroške analiz pos
redno ali neposredno zaračunavajo 
rejcem," pravi Jože Rode in dodaja, 
da imajo gorenjski rejci na račun 
vlaganj v opremljanje laboratorija 
nižje cene za nekatere storitve. Ana
lize za ugotavljanje števila somatskih 
celic so se v Kranju zaradi vlaganj v 
opremo pocenile za 45 tolarjev (s 95 na 
50 tolarjev), preiskava posamičnega 
vzorca na celice pa je v ostalih 
laboratorijih Veterinarskega zavoda 
Slovenije 600 tolarjev za vzorec, 
medtem ko je v Kranju 200. Bakter
iološka analiza mleka stane v Kranju 
530 tolarjev za vzorec, v ostalih 
laboratorijih pa 660. Tudi novi cenik 
veterinarskih storitev, ki je že pripravl
jen in čaka samo še na ministrovo 
soglasje, bo upošteval kmetova vlagan
ja in za nekatere storitve določil nižje 
cene, kot bodo sicer veljale v Sloveniji. 
• C Zaplotnik 

Izobraževalni teden za kmete 

P e t p r e d a v a n j v p e t i h d n e h 

K m e t j e so doslej p o s l u š a l i p r e d a v a n j a o nastavi tv i š k r o p i l n i c , o b o l e n j i h krav , p r i d e l o v a n j u 
k o r u z e in s o m a t s k i h ce l i cah , danes b o š e p r e d a v a n j e o gozdars tvu . 

Strahinj - Zima je čas, ko imajo tudi kmetje nekaj več časa za 
izobraževanje in razvedrilo. Različne možnosti dodatnega izobraže
vanja in usposabljanja jim ponuja predvsem kmetijska svetovalna 
služba, ki je tudi letos na posestvu srednje mlekarske in kmetijske 
šole v Strahinj u pripravila izobraževalni teden za kmete. 

V petih dneh se je zvrstilo 
pet predavanj. V ponedeljek, 
prvi dan izobraževalnega ted
na, so kmetje zvedeli marsikaj 
koristnega o pravilni uporabi 
sredstev za varstvo rastlin, 
predvsem o pomembnosti pra
vilne nastavitve škropilnic, 
praktično pa so jim to prika

zali serviserji s posestva Stra
hinj. V torek je mag. Ivan 
Ambrožič iz Veterinarskega 
zavoda Slovenije predaval o 
različnih obolenjih v poporod
nem obdobjih in o vzrokih za 
te bolezni, na podlagi podat
kov o osemenjevanju pa so 
ocenili tudi "reprodukcijo" na 

M-KŽK KMETIJSTVO KRANJ 
Begunjska c. 5, Kranj 

S E M E N S K I K R O M P I R 

Začeli smo s prodajo in zbiranjem 
prednaročil za sorte semenskega krompirja: 

CARLINGFORD, NAVAN, DESIREE, ULSTER SCEPTRE, 
J A E R L A , PRIMURA, K E N N E B E C , FRISIA in MINERVA 

I n f o r m a c i j e i n n a r o č i l a : 

v S k l a d i š č u k r o m p i r j a Š e n č u r 

t e l . 0 6 4 / 4 1 1 - 0 1 7 i n 0 6 4 / 2 1 1 - 2 5 2 

Društvo podeželske 
mladine 

O b r e z o v a n j e 

p a r k l j e v 
Kranj - Društvo kranjske 
in tržiške podeželske mla
dine in kmetijska sveto
valna služba pripravljata v 
soboto, 31. januarja, ob 
10. uri na kmetiji člana 
društva Antona Senka v 
Hotemažah praktični pri
kaz obrezovanja parkljev 
pri govedu. Kako se parkl-
ji pravilno obrezujejo, bo 
pokazal dr. Janez Habjan. 
Prijave sprejemajo do 20. 
januarja kmetijske sveto
valke Andreja Teran, Li
dija Pogačar (242-736) in 
Milena Črv (620-580 in 
58-701). • C Z . 

nakelskem območju. V sredo 
je bila osrednja tema pridelo
vanje koruze. Irena Bantan iz 
kmetijske svetovalne službe je 
predavala o izbiri sorte kor
uze, o varstvu pred boleznimi, 
škodljivci in pleveli pa tudi o 
gnojenju in ekonomiki pride
lovanja. Včeraj je bilo preda
vanje kmetijske svetovalke 
Marije Grohar o vzrokih za 
povečanje števila somatskih 
celic v mleku in o tem, kako 
ukrepati, ko se pojavijo pro

blemi. Za konec izobraževal
nega tedna bo danes, v petek, 
še gozdarski dan. Gozdarski 
strokovnjaki in praktiki Jurij 
Skuber, Janez Ponikvar, Janez 
Slavec in Vinko Kejžar iz 
Zavoda za gozdove Slovenije 
se bodo z udeleženci pogo
varjali o izvajanju gojitvenih 
del v gozdovih in o etiki v 
gozdarstvu, osvežili pa jim ; 
bodo tudi znanje o vzdrže
vanju motorne žage. • C.Z.» 
slika: T. Doki 

GOZDNO GOSPODARSTVO KRANJ 
Staneta Žagarja 53, 4000 Kranj 

LASTNIKI GOZDOV! 
Odkupujemo les na kamionski cesti. Po konkurenčnih cenah 

opravljamo posek in spravilo lesa. Posebej ugodne pogoje pa 
nudimo pri odkupu lesa na panju, kjer so cene lesa 

še za 10 % višje kot pri odkupu lesa na kamionski cesti. 
Vse dodatne informacije dobite na telefonskih številkah: 

(064) 241-511 in (064) 242-347. 



Pogovor škofjeloškega župana s sveti krajevnih skupnosti 

v Z a r e k o n s t r u k c i j o v p a d n i c e v 

Š k o f j o L o k o b o s k r b e l ž u p a n s a m 

Prvikrat od obstoja nove o b č i n e a Loka se je župan odzval na pogovor v K S in pri tem slišal, da bi člani 
svetov K S že le l i sodelovati tudi pri najbolj žgoč ih vprašanjih, ne da se K S ukvarjajo le s pometanjem cest. 

Škofja Loka, 15. januarja - Že ob zadnjem obisku Gorenjskega 
glasa v Škofji Loki, ko se je na pogovor zbrala večina članov 
svetov dveh krajevnih skupnosti, ki delujeta v tisočletnem 
mestu, se je jasno pokazalo, da jim ni vseeno, kaj se dogaja 
pri reševanju najbolj perečih vprašanj. Na prvem mestu je 
vsekakor vse bolj zapleten gordijski vozel prometa, Škofjelo-
Čane pa tiščijo še številna druga vprašanja. Ker se zaradi drugih 
neodložljivih dolžnosti tedaj župan našega pogovora ni udeležil, 
so ga v ponedeljek povabili na skupno sejo svetov KS Škofja 
Loka - mesto in KS Škofja Loka - Kamnitnik. 

Kako čez prepad nezaupanja 
S tem, da že vse od ustano

vitve nove občine pred dobri-
mi tremi leti ni bi lo 
neposrednega dialoga med 
občinskim vodstvom in neka
terimi krajevnimi skupnost
mi, se samo potrjuje žalostno 
dejstvo, da se v Skofji Loki 
pač vse ocenjuje in deluje 
skozi očala politike. Že vse 
od družbenih sprememb po 
letu 1990 na občini namreč 
prevladuje predsodek, da so 
vsaj tri KS v sami Škofji Loki 
v službi druge politične op
cije, kot je večinska v občini. 
Zato je občinsko vodstvo 
skušalo napraviti vse, da bi 
vlogo KS oslabilo, pravih 
stikov za reševanje vsakod
nevnih vprašanj, kaj šele za 
pomembnejše z investicijami, 
Pa ves ta čas ni bilo. Šele 
vedno bolj izrazito nezado
voljstvo nad dejstvom, da se v 
Skofji Loki pri reševanju 
vedno bolj nakopičenih pro
blemov zelo malo premakne, 
je verjetno škofjeloškega žu
pana Igorja Drakslerja s 
sodelavci prepričalo, da se je 
končno odzval na pogovor s 
KS, ki ne že l i jo biti le 
"dežurni sitnež", kot smo to 
slišali ob našem obisku, ali "le 
za pometanje cest", kot je 
bilo izrečeno v ponedeljek. 

Da zija med občinskim 
vodstvom in KS še vedno 
kar globok prepad nezaupan
ja, je pokazal tudi tokratni 
pogovor, saj ni potekal v 
prijetnem vzdušju. Kar ne
kajkrat so morali prisotni 
včasih ostro odrezavega žu
pana opomniti, da mu ne 
Želijo biti nikakršna opozici
ja. Če so na eni strani člani 
svetov želeli dobiti predvsem 
informacije iz prve roke in 
hkrati ponuditi svoje sodelo
vanje in pomoč, je za drugo 
stran - župana, mogoče reči, 
da je v mnogih odgovorih 
ostal nedorečen, nekatere 
Ponudbe za sodelovanje in 
Pomoč pa zavrnil, ali presli
šal. Kljub vsemu pa je bila 
veČina zadovoljna, da so (po 
več kot enem letu, odkar so 
bila nova vodstva KS izvolje
na) prebili led, in izrazili so 
upanje, da se bo tovrstni 
dialog le nadaljeval. 

Škofja Loka 
potrebuje dve obvoznici 
v Ker je vprašanje prometa v 
Skofji Loki zagotovo najtežje 
" to mesto je že nekaj let en 
sam velik prometni zamašek, 
Je bila problematiki izgradnje 
Loške obvoznice v Poljansko 
dolino in rekonstrukciji Ki
dričeve ceste, ki je škofjeloš
ka vpadnica, posvečena prva 
točka pogovora. Župan je 
obvestil navzoče o tem, da je 
Loška obvoznica v predlogu 
državnega proračuna prvikrat 
Posebej omenjena in za pri
prave na graditev predvidena 
tudi sicer skromna sredstva (5 

milijonov tolarjev). Da je 
cesta posebej omenjena, je 
pravzaprav celo posebnega 
pomena, saj letošnji predlog 
državnega proračuna za razli
ko od preteklih let celo ne 
našteva cest, ki naj bi se z 
državnim denarjem gradile 
ali popravljale, kar z drugimi 
besedami pomeni, da o in
vesticijah v bistvu ne bo 
odločal državni zbor, pač pa 
drugi organi v okvirih pristoj
nega ministrstva (DDC in 
DRSC). Da bi se končno le 
zares premaknilo, so na obči
ni zaposlili posebno referent
ko, ki se bo ukvarjala 
predvsem s temi pripravami, 
saj je po mnenju župana 
nadvse pomembno, da obči
na pri teh pripravah resnično 
stori vse (priprava lokacijske 
dokumentacije in dovoljenj), 
kar je za začetek gradnje 
potrebno. Tako pričakuje, da 
bo letos izdelan lokacijski 
načrt, prihodnje leto pa naj 
bi se začel odkup zemljišč in 
izdelal izvedbeni projekt. 
Gradnja bo tako finančno 
zahtevna, da bo verjetno 
država za to obvoznico naje
la kredit v tujini. 

Ker pa Loška obvoznica v 
Poljansko dolino - varianta 
njenega poteka je dokončno 
določena in o tem po mnenju 
župana ne sme biti več raz
prave, še zdaleč ne rešuje 
vseh prometnih težav s tran
zitom skozi Škofjo Loko, je 
bilo v razpravi postavljeno 
tudi vprašanje "severne" ob
voznice za Selško dolino. Pri 
tem je župan opozoril, da 
dosedanje prakse samostoj
nega načrtovanja državnih 
cest v Škofji Loki ne bo 
mogoče več nadaljevati in je 
zatorej usoda te druge obvoz
nice odvisna predvsem od 
državnih prometnih načrto
valcev. 

Rekonstrukcija 
Kidr ičeve ceste še letos 

Vsem tistim, ki iz enega 
konca Škofje Loke (npr. 
Trate) do drugega (npr. Po-
dlubnika) potrebujejo z av
tom kar "velemestne" pol 
ure, če je huda zima, pa se 
vozijo dobesedno po njivi, je 
jasno, da z odlašanjem vpad
nice v Škofjo Loko - Kidri
čeve ceste, ni mogoče več 
odlašati. Veliki zastoji, prak
tično vsakodnevno zvita plo
čevina doslej niso prepričali 
odgovornih, da bi uresničili 
obljubo o rekonstrukciji te 
ceste in ureditvi križišča pri 
črpalki Petrola, kjer je največ 
težav. Koliko je k temu 
prispevala občina s počasnim 
načrtovanjem in dogovarjan
jem z lastniki zemljišč je 
ostalo nedorečeno, saj odgo
vori o tem, da so sporazumi 
doseženi, niso prepričali. Po
sebej to velja za podjetje 
Bandag, za katerega se žal 
še ni našlo nove lokacije, 

Tisočletno mesto je preobloženo z avtomobilsko pločevino. 

njegov umik pa bi rešil ob 
Kidričevi cesti in okolici mar
sikaj. Župan je sicer zatrdil, 
da rešitev že imajo, in da 
poznajo tudi način, kako jo 
uresničiti, pripomba vodje 
oddelka za javne službe in 
občinsko premoženje Janeza 
Štalca, da se pa utegne zgo
diti, da pač ne bo pločnika na 
obeh straneh ceste, pa je v to 
trditev vnesla dvom. 

Najpomembnejše je zago
tovo zagotovilo župana, da se 
bo rekonstrukcija Kidričeve 
ceste začela že letos spomla
di, saj so predvideni celo 
državni denarji v času začas
nega financiranja do sprejetja 
državnega proračuna. Rekon
strukcija naj bi potekala dve 
leti od mostu čez Sušco pri 
črpalki OMW, pa do prehoda 
za pešce pod Domom Zveze 
borcev. Križišče s cesto v 
Poljansko dolino naj bi bilo 
semaforizirano in urejeni za-
vijalni pasovi, pločniki pa na 
obeh straneh ceste. Občina je 
v to izgradnjo vložila že 80 
milijonov tolarjev - za gradn
jo meteorne kanalizacije in 
odkup zemljišč, nanovo pa bo 
urejena tudi javna razsvetlja
va. Težava utegne biti tudi pri 
Policijski postaji, čeprav je 
poslanec državnega zbora 
Vincencij Demšar povedal, 
da bo, kot vse kaže, v držav
nem proračunu za letos vsaj 
del sredstev za graditev nove 
postaje na Trati. Na opozor
ilo, da je položaj pri Petrolu 
tako hud, da bi kazalo raz
mišljati celo o začasnem se-
maforiziranju tega križišča, in 
da bi radi vedeli, kdo je 
osebno odgovoren, za to, da 
bo rekonstrukcija te ceste 
resnično začeta, je župan 
izjavil, da bo za to investicijo 
skrbel osebno sam. Načrti so 
pripravljeni in tudi revidirani, 
na občini prav sedaj pripravl
jajo razpis za izvajalca del. 

Č a k a j o tudi obč inske ceste 
O cestah pa s tem razprave 

še zdaleč ni bilo konec: kdaj 
bo popravljen del Poljanske 
ceste, ki se vdira, kdaj bi 
izoliran most čez Selščico pri 
Šeširju, kdaj urejeno že moč
no utrujeno c e s t i š č e na 
Spodnjem trgu (vse našteto 
so državne ceste). K naštete
mu, kjer je povsod bil odgo
vor, da ni pozabljeno, da pa je 
vse odvisno od države, pa so 
tu še občinske ceste. Posebej 
je bilo govora o cesti v 
Vincarje in vseh vedno bolj 

naraščajočih težavah s parkir
anjem ter neredom ob tem, ki 
mu občinski redar po mnenju 
večine še zdaleč ni kos. Pri 
možnostih, da se razširi cesta 
v Vincarje, so bile omenjene 
tri različne možnosti: presta
viti nunsko obzidje, posekati 
kostanje ob cesti, ali pa 
postaviti semafor za enosmer
ni promet. Na pogovoru je 
bila omenjena še četrta mož
nost: razširiti cesto na opor
nih stebrih nad Soro. Na vse 
to seveda ni bilo mogoče 
slišati odgovorov, kot tudi 
ne, kaj je z izgradnjo kanali
zacije (Puštal, mestno jedro, 
Vincarje) in zakaj se prav 
anarhično in brez usklajevan
ja prekopavajo asfaltirane 
ceste. Župan je ob tem vsaj 
posredno priznal, da napelje
vanja raznih komunalnih in 
drugih vodov na občini ne 
obvladujejo, hkrati pa odloč
no povedal, da bo tudi za 
ceno tovrstne neusklajenosti 
to dopuščal, če bo kazalo, da 
v kraj pride za to denar. 

K S bi rade sodelovale 
Kako zelo potreben je bil 

ta razgovor, je pokazala tudi 
razprava še o drugih skorajda 
že "večnih" problemih Škofje 
Loke: kdaj se bo začelo z 
urejevanjem vseh treh Sor, 
ki zlasti ob sotočju ogrožajo 
s poplavami kar nad sto hiš. 
Župan je pojasnil, da vse kaže 
na to, da se bo letos začela 
rekonstrukcija Puštalskega 
jezu, ki grozi, če se podre, 
da Sora ne le poplavi, pač pa 
"odplakne" del naselja v 
njeni bližini. Tudi na tem 
področju, je dejal župan, ima 
občina že marsikaj pripravlje
nega, vprašanje je le denar, 
saj mora pri tem sodelovati 
država. Opozorjeno je bilo 
tudi na vse bolj aktualen 
problem izrabe prostora nek
danje vojašnice, pri čemer pa 
župan nad predlogom o tem, 
da bi občina ustanovila po
sebno komisijo s sodelovan
jem krajanov, ni bil navdušen. 
Dejal je, da je to del (javnih) 
postopkov pri urejanju pros
tora in s tem (samo) omenil 
zagotovo največji problem 
Škofje Loke, ki pa med 
krajani še očitno ni dovolj 
poznan. Nobenega dvoma pa 
ne more biti, da je bil pogo
vor za mnoge zanimiv, za 
prisotne občinske svetnike 
pa tudi koristen. Še večkrat 
bi ga bilo potrebno ponoviti. 

S. Žargi 

Visokošolski študij tudi prek Ljudske 
univerze v Škofji Loki 

Š t u d i j s o p r i b l i ž a l i 

z a p o s l e n i m š t u d e n t o m 

Visoka šola za management iz Kopra, 
samostojna visokošolska ustanova, ki de
luje v mreži Visokošolskega središča na 
obali, izredni študij za študente tretjega 

letnika organizira tudi v Škofji Loki. 

Škofja Loka, 18. januarja -
Visoka strokovna šola za 
management iz Kopra je 
prvo generacijo študentov 
vpisala lani, tako da na 
matični šoli sedaj že študir
ajo redni študentje prvega 
in drugega letnika ter iz
redni študentje tretjega 
letnika. V tretji letnik pa 
se je moč vpisati tudi v 
Mariboru in Škofji Loki. 
Prek Ljudske univerze v 
Škofji Loki, ki za omenje
no visoko šo lo za zdaj 
opravlja naloge študentske
ga referata, so pridobili 
okoli 40 izrednih študen
tov, in sicer predvsem takih 
z višješolsko izobrazbo, ki 
si želijo visokošolske di
plome. 

Vpis kadarkoli 
med letom 

Vpisni pogoj za tretji 
letnik visokošolskega štu
dija na tej šoli je končana 
višja šola in največ pet 
diferencialnih izpitov, nam 
je povedal strokovni dela
vec na Ljudski univerzi 
Mare Žvan . Znač i lnos t 
študija v tretjem letniku je 
izvedba seminarjev kot 
pripravo na diferencialne 
izpite. Trenutno potekajo 
priprave na drugi diferen
cialni izpit, v naslednjih 
mesecih bodo izvedeni 
tudi ostali, potem pa bodo 
potekala predavanja in iz
piti za tretji letnik. Se z eno 
značilnostjo se ta šola pri
lagaja slušateljem: vpis v 
Študijsko leto ni omejen z 
določenim datumom, pač 
pa je mogoč vse do maja 
1998, tako da se morebitni 
interesenti še vedno lahko 
prijavijo. Prav tako je 
vseeno, kdaj š tudent j e 
opravijo diferencialne in 
redne izpite za tretji let
nik, da je do diplome 
opravijo z vsemi predpisa
nimi obveznostmi. Visoka 
šola za management iz 
Kopra je ena tistih, ki so 
se pripravljene v veliki 
men prilagoditi interesom 
zaposlenim študentov. Prva 
dva izpitna roka jim omo
gočijo v Škofji Loki, šele 
na tretjega morajo v ma
tično šolo. Neke vrste pri
lagoditev je tudi dejstvo, 
da je izredni študij organi
ziran v Škofji Loki in ne 
denimo v Ljubljani, kjer je 
možnosti za tovrstni študij 
že nekaj. Toda ravno veli
ko zanimanja z Gorenjske
ga je spodbudilo vodstvo 
šole, da je sprejelo pri
pravljenost š k o f j e l o š k e 
Ljudske univerze za ta 
Študij. V ponudbi visoko
šolskih ustanov, ki izobra
žujejo za management, ta 
koprska šola velja za zelo 
kakovostno, o čemer v 
največji meri pričajo ime
na predavateljev, pravi 
Mare Žvan. Študentje, ki 
so se vpisali v tretji letnik 
izrednega študija in želijo 
na ta način priti do več 
znanja za svoja (večidel že 
sedaj vodilna) delovna 
mesta in do visokošolske 

diplome, si niso izbrali ne 
najlažje ne najcenejše poti. 

Znanje, 
uporabno v praksi 

Med izrednimi študenti 
tr&tjega letnika je tudi 
Melita Rebič, sicer zapo
slena v škofjeloški Odeji: 

"Na študij managementa 
sem se vpisala, ker sem 
želela dopolniti izobrazbo, 
a ne le v formalnem smislu, 
tudi glede znanja, saj delo 
na f inančnem področju 
zahteva stalno izobraže
vanje. Leta 1983 sem kon
čala prvo stopnjo višje 
ekonomske šole. Ker so se 
odtlej zadeve na tem po
dročju že precej spreme
nile, sem se odločila za 
nadaljnji študij. Vpisala bi 
se že spomladi, če bi bil 
študij organiziran kje bliže 
kot v Kopru, bodisi v 
Kranju ali Ljubljani, tako 
pa sem se jeseni, ko so 
možnost študija ponudili v 
Škofji Loki. Če študiraš 
poleg s lužbe, je bližina 
precej pomembna. Opravi
la sem že prvi diferencialni 
izpit, sedaj tečejo preda
vanja za drugega. Pričaku
jem, da bom do maja 
opravila vse, jeseni pa 
začela z izpiti za tretji 
letnik. Moja pričakovanja 
v zvezi s študijem pa so 
povezana z znanjem, ki ga 
bom, upam, lahko upor
abila v praksi." 

Študij na roko 
zaposlenim š t u d e n t o m 

V Študij managementa 
na tej visoki šoli je vklju
čenih okoli 500 študentov, 
220 rednih in 280 izrednih, 
nam je povedala dekanica 
Visoke šole za manage
ment v Kopru mag. Nada 
Trunk - Sirca. Da so se 
izredni študij odločili orga
nizirati ravno v Škofji 
Loki, pojasnjujejo z dejst
vom, da je bilo največ 
zanimanja zanj ravno z 
o b m o č j a Gorenjskega. 
Tradicionalni visokošolski 
centri imajo več ponudbe 
sorodnih programov, 
koprska visoka šola pa 
daje več poudarka strateš
kemu managementu. Zani
manje za tovrstni študij je 
zelo veliko ravno med 
diplomanti sorodnih višjih 
šol, ki že delajo na vodilnih 
delovnih mestih in bi radi 
svoje znanje izpopolnili. 
Da je študijski program 
dober, dokazuje š tev i lo 
prijavljenih š t u d e n t o v : 
mag. Nada Trunk - Sirca 
pravi, da se jim je pridru
žilo več Študentov, kot pa 
jih je študij zapustilo. V 
prvem letniku v Kopru se 
šo la 120 rednih in 60 
izrednih študentov, v dru
gem 90 rednih in 40 izred
nih, v tretjem pa 90 
izrednih. V Mariboru je v 
tretji letnik vpisanih 60, v 
Škofji Loki pa 40 slušatel
jev. 

D.Z.Zleliir 



K U L T U R A 
UREJA: Lea Mencinger 

K U L T U R N I K O L E D A R 
ŠKOFJA L O K A - V galeriji Loškega muzeja so 

razstavljene fotografije Avgusta Bertholda - fotografa z 
začetka stoletja, V okroglem stolpu Loškega gradu je na 
ogled razstava Loški grad. V galeriji Ivana Groharja 
razstavlja "doprineske k fantastični zoologiji" slikarka 
Maja Šubic. V Kašči je na ogled stalna zbirka slik Franceta 
Miheliča. V galeriji Fara razstavlja slike Pavle Sedej. 

ZLATA PTICA ENAINDVAJSETIC 
Ljubljana - V klubu Central so v sredo že enaindvajsetič 

podelili "Zlate ptice", nagrade za izjemne umetniške dosežke 
v preteklem letu. Letošnji zlatoptičniki so postali režiser Igor 

Šterk, pisateljica Sonja Porle, koreografinja in plesalka 
Suzana Končni, režiser Samo Strelec in revija Delta. 

Nagrada Zlata ptica je bila ustanovljena pred enaindvajsetimi 
leti na pobudo takratne ZSMS in tednika Mladina, namenjena 
pa je bila kulturno umetniškim ustvarjalcem, mlajšim od trideset 
let.' Starostna meja je bila kasneje ukinjena, nagrado pa sedaj 
podeljujeta Liberalna akademija in sedemčlanska žirija za 
podeljevanje nagrade Zlata ptica v sestavi: predsednica Alenka 
Zupančič in člani Diana Koloini, Mitja Vrhovnik Smrekar, Živa 
Brecelj, Miha Mazzini, Simon Popek ter Vojteh Ravnikar. 

Režiser Igor Šterk je Zlato ptico prejel za film Ekspres 
Ekspres. Z njim je slovenski film ponovno dvignil na 
mednarodno kvalitativno raven, hkrati pa dokazal, da za 
izdelavo dobrega filma ni potreben visok proračun ter da se 
filme dela z ljubeznijo in ne iz koristoljubja. Ekspres ekspres je 
zgodovina filma v malem, verbalno obširen kot povprečen 
kratek reklamni spot, a le zato, ker se Šterk zaveda nevarnosti 
govorjene besede v slovenskem filmu. Kljub temu da njegovi 
junaki govorijo malo in izbrano, izražajo več emocij kot večina 
evropskih filmov. Ja, Ekspres Ekspres ni le dober slovenski film, 
temveč je dober film nasploh. 

Črni angel, varuh moj je naslov potopisa nagrajene pisateljice 
Sonje Porle. Potopisi so poleg kuharskih knjig bržkone najbolj 
priljubljeno čtivo Slovencev. Največji dosežek knjige Sonje Porle 
je v tem, daje znala napisati berljivo knjigo o potovanju, ne da bi 
srečala eno samo čudo in ne da bi iskala smisel življenja. Našla in 
iskala je ljudi. Sredi Afrike je našla natanko take, kot jih najdeš 
povsod, tudi za domačim zapečkom. 

Kranjčanka Suzana Koncut je diplomirana profesorica 
francoskega jezika s književnostjo in primerjalne književnosti, 
več kot dvanajst let pa se resneje ukvarja s sodobno plesno 
umetnostjo. Plesala je v mnogih plesnih in gledaliških predsta
vah, pri nekaterih pa je sodelovala tudi kot koreografinja. Plesno 
se je izobraževala v tujini in doma v Plesnem Teatru Ljubljana. 
Po samostojni plesni predstavi Potohodniki iz leta 1994, je letos 
pripravila plesno predstavo Ouintet, v kateri ji je na svojstven 
način uspelo uprizoriti večni razplet medosebnih odnosov v 
aktivnem dialogu med glasbenikoma, njuno živo govorico 
inštrumentov in gibenjem njunih teles na odru ter tremi 
samosvojimi plesalci različnih generacij in plesnega izrazoslovja. 

Za ponovno oživitev profesionalnega gledališča na Ptuju je 
največji krivec prav režiser Samo Strelec. Po nekaj desetletjih 
ponovno oživiti profesionalno gledališče je v slovenskem 
prostoru izjemen podvig. Samo je premagal predsodek, da je 
pri nas gledališč že tako preveč, z oživitvijo Ptujskega gledališča 
pa je dodal še en kamenček v obratni smeri od oženja kulturnega 
prostora proti Ljubljani. Prav v tem je morda največji pomen 
njegovega dosežka. 

Zlato ptico pa je prejela tudi revija Delta in sicer za preboj in 
kontinuiteto na področju ženskih študij. Revija dokazuje, da 
beseda feminizem ni le strašilo, beseda, ki pri Slovencih vzbuja 
negativen prizvok. Z revijo Delta je slovenski feminizem dobil 
precizno in konkretno podobo, ki ne ruši le stereotipov o 
ženskah, temveč tudi in predvsem stereotipe o feminizmu. • I.K. 

Bled na starih razglednicah odslej predstavljen tudi v knjigi 

Galerijski svet 
Cafe galerije Pungert 
Društvo Pungert Kranj 
Trubarjev trg 6 
4000 Kranj 
v sodelovanju z 
Zvezo kulturnih organizacij 
Sejmišče 4 
4000 Kranj 

objavlja 

R A Z P I S 
za pridobitev razstavnih terminov 
v Cafe galeriji Pungert v letu 1998. 

Vabimo vse likovnike, kiparje, fotografe in avtorje celovitih 
likovnih projektov, da se s pisno prošnjo za dodelitev enega od 
14. razstavnih terminov do 20. 1. obrnejo na gornji naslov. 
Prošnja naj vsebuje opis del oz. koncepta, fotografijo 
reprezentativnega dela, kratko osebno predstavitev, želeni 
termin in kontaktne podatke. 
O izbiri bomo kandidate obvestili do 28. 1. 98. 

Zveza kulturnih organizacij Kranj In Prešernovo gledališče Kranj 

VGQOđX> A A T I H C J J A 
Lutkovno gledališč« L{ui»f {aitai 

V E L I K I 

K I K I R I K I 
sobota, 17. januarja 1998, ob 10. uri, v Prešernovem gledališču 

MESTNA 
OBČINA 
KRANJ GGflEHJSKA TELEVIZIJA GLAS 

P O G L E D N A B L E D S S P O M I N O M N A N E K O Č 
Bled - Knjigo "Bled na starih razglednicah", ki je sicer izšla pred slabim mesecem, so v torek predstavili v blejskem 
Grand hotelu Toplice, ki je poleg gradu in otoka s cerkvijo eden izmed pogostejš ih motivov na starih razglednicah 
Bleda. Avtorji B o ž o Benedik, Leopold Kolman in prof dr. Franc Rozman so tako na najlepši način v knjižni obliki 

dokumentirali vizualno podobo Bleda v času, ko je ta preraščal v Evropsko zdraviliško in turistično središče. 

Kot je zapisano v uvodni 
besedi knjige, razglednica 
poleg različnih kratkih infor
macij, ljubeznivih pozdravov 
in spominov prejemniku pri
naša tudi informacijo o kraju, 
kjer se je pošiljatelj mudil in 
mu na ta način posreduje 
dokumentarno, sčasoma pa 
tudi zgodovinsko pričevanje o 
nekem kraju, ljudeh, dogod
kih, spomenikih, naravnih le
potah... Razglednica je 
ogledalo kraja, v preteklosti 
in danes. Posebno v zadnjem 
času tudi pri nas ljudem stare 
razglednice postajajo vse bolj 
všečne, saj s primerno dozo 
patine starejšim generacijam 
vzbujajo spomin, mlajšim pa 
zanimanje o tistem "nekoč". 

Bled je bil že od nekdaj kot 
zdraviliško in turistično sre
dišče s svojo zgodovino (grad) 
in naravno slikovitostjo (je
zero in otoček s cerkvico), 
eden najbolj priljubljenih kra
jev na razglednicah pri nas. 
Izbor starih razglednic v knjigi 
"Bled na starih razglednicah", 
skupaj z razglednicami neka
terih okoliških krajev jih je čez 
180, to vsekakor potrjuje. 
"Poleg ohranjenosti, lepote in 
zanimivosti motiva posamez
nih razglednic, je bilo eno 
temeljnih vodil pri izbiri, čim 
višja starost razglednice," je 
povedal eden izmed treh av
torjev knjige, prof. dr. Franc 
Rozman. Gre za razglednice, 
ki so bile izdane in pošiljane 
od konca 19. stoletja pa do 
konca druge svetovne vojne, 
ko je Bled z okolico doživljal 
največji razcvet. "Poleg tega 
smo pazili, da se motivi preveč 
ne ponavljajo, če pa že, je k 
sliki ali fotografiji dodano še 
kaj, naprimer narodna noša, 
pesem, spomenik, slika Pre
šerna ali Gregorčiča... Zanim
ive so tudi zasebne vile in 
nekdanji manjši hoteli, pen
zioni, gostinski objekti, ki 

Dva izmed avtorjev knjige, Božo Benedik in prof dr. Franc Rozman. 

danes v tem smislu ne funkcio
nirajo več, pravtako kot neka
teri spomeniki in obeležja. Po 
prvi svetovni vojni je bil 
slovenski bes proti vsemu, kar 
je nemško, precej močan. Po 
drugi svetovni vojni je bil 
podrt zdraviliški dom, neka
tere vile in večina lesenih 
verand, ki so jih te imele. 
Arhitekturno kulturna podo
ba Bleda se je od začetka 
stoletja do danes namreč moč
no spremenila." 

Avtorji knjige so trije doma
čini, ki jih na tak ali drugačen 
način zanima preteklost svoje
ga kraja. Lastnik vseh v knjigi 
objavljenih razglednic je zbir
atelj Leopold Kolman, Božo 
Benedik, ki se tako rekoč celo 
življenje ukvarja z zgodovino 
Bleda in prof dr. Franc Roz
man pa sta k razglednicam 
napisala spremno besedo. 
"Tekste sva črpala predvsem 
iz nekaterih prejšnjih izdaj o 
Bledu, pri katerih sva sodelo
vala. Gospod Benedik je res 
pravi zgodovinski izvedenec za 
Bled, o njem je že veliko 
napisal, sam pa sem v osemde
setih letih o kraju pisal v 
Kroniki (časopis za slovensko 
krajevno zgodovino), ki je bila 

A V G U S T B E R T H O L D V 
L O Š K E M M U Z E J U 

Škofja Loka, 16. januarja - Od včeraj pa do 15. februarja je 
v Galeriji Loškega muzeja na ogled zanimiva razstava 
umetniških fotografij Avgusta Bertholda, ki se je rodil 

20. julija 1880 v Puštalskem gradu. 

O njegovem delu 
smo obširno pisali že 
v junijskih Snovanjih 
preteklega leta, ko je 
b i l a r a z s t a v a 
Bertholdovih foto
grafij odprta v ok
viru Evropskega 
meseca kulture v 
Ljubljani, kjer je 
Berthold imel tudi 
svoj fotografski 
atelje. Zanimiva je 
njegova umetniška 
pot , saj je za 
Bertholdove foto
grafije, za katere je 
prejel tudi številna 
priznanja, npr. v 
Bruslju, Brnu in 
Oslu, značilen im
presionistični slog. 
Na številnih fotogra
fijah, zlasti pokra

jinskih, žanrskih pa tudi portretnih, se čuti sodelovanje s 
tedanjimi slikarji impresionisti Groharjem, Jakopičem in 
drugimi. Tokratna razstava, ki jo je pripravil mag. Sarival 
Sosič iz ljubljanske Mestne galerije, ima dva dela. Del je 
razstava preslikav nekaterih fotografij v Glasbeni šoli Škofja 
Loka, v otvoritvenem programu so se predstavili tudi gojenci te 
šole, drugi del pa je v Galeriji Loškega muzeja, kjer pa je na 
otvoritvi svojo glasbeno interpretacijo nekaterih fotografij 
predstavil Lado Jakša. • Marjeta Vozlič 

Na sliki Avgust Berthold s hčerko, ok. 1. 1910. 

v celoti posvečena Bledu, pa 
tudi v fotomonografiji Dušana 
Arzenška iz leta '88." Prav 
slednja pa je avtorje tudi 
spodbudila k razmišljanju o 
izdaji razglednic Bleda v knjiž
ni obliki, konkretno pa so 
knjigo začeli sestavljati pred 
letom in pol. Na več kot dvesto 
straneh je, v med seboj ločenih 
poglavjih, ki skupaj tvorijo 
celoto, več kot 180 razglednic, 
spremni tekst pa je poleg 
slovenščine preveden tudi v 
nemščino in angleščino, za 

Knjiga je izšla v samoza
ložbi v nakladi 1500 izvo
dov, njen izid pa so med 
drugim omogočili: Turis
tično podjetje Casino 
Bled, Občina Bled, Petrol 
Ljubljana, Komunala Ra
dovljica, Albatros - kon
gresna turistična agencija 
Bled, Kongresno - priredit
veni center Bled, Lip Bled, 
Špecerija Bled, Miks 
Bled... Knjigo je mogoče 
kupiti v knjigarnah DZS, v 
Turističnem društvu Bled, 
v turističnih kioskih... 

kar sta poskrbeli Irena Kuštrin 
in Margaret Daviš. 

"Glede na to, da so jezero, 
otoček s cerkvico in blejski 
grad najbolj pogosti motivi na 
razglednicah, smo prvo po
glavje namenili upodobitvam 
le teh z različnih strani pogle
dov. Sledijo ločena poglavja na 
temo blejski grad, cerkev na 
otoku z zvončkom želja, Žup
na cerkev Sv. Martina, Zdravi
liški dom, hoteli, gostišča in 
penzioni, meščanske počit
niške vile, spomeniki in obe
ležja zaslužnim ljudem, eno od 
poglavij je namenjeno Arnol-
du Rikliju, ki je na Bled 
pripeljal zdraviliški turizem, 
tu so naravne znamenitosti 
kraja, v zakljčku pa je nekaj 
razglednic iz okoliških krajev, 
Vintgarja, Bohinjske Bele, 
Ribnega, Gorij..., krajev, ki so 
danes s svojo turistično po
nudbo bolj kot kdajkoli del 
Bleda." 

Knjiga "Bled na starih raz
glednicah" je namenjena tako 
domačim in tujim turistom, ki 
prihajajo na Bled, v tem vidiku 
ji je potrebno priznati promo
cijsko vlogo, hkrati pa bo 
zanimiva tudi za domačine, ki 
želijo o svojem kraju vedeti 
kaj več, kot ponuja blejski 
vsakdanjik. O pomenu 
tovrstne predstavitve starih 
razglednic je prof dr. Franc 
Rozman menil: "Naš namen 
ob izdaji knjige ni bil profil 
abilen, pravtako s knjigo ne 
nameravamo vzgajati. Slo nam 
je predvsem zato, da lepe 
razglednice iz preteklosti do
kumentiramo tudi na ta način 
in jih predstavimo tako doma
činom kot turistični javnosti. 
In moram reči, brez kakršne
koli samohvale, da sem pre
pričan, da gre za lepo knjigo, 
ki bo pri marsikom vzbudila 
zanimanje." • Igor K. 

Na dan sv. družine v Škofji Loki -
ž. c. sv. Jurija Maša C. in S. Vremšaka 

PONOVNI NASTOP PZ "LUBNIK" 
Stara Loka (pri Škofji Loki), ž. c. sv. Jurija, 28. decembra - Na koru 
tamkajšnje cerkve je na dan sv. družine in skupaj v okviru masnega 
ordinarija ponovno nastopil mešani pevski zbor "Lubnik". Pod 

vodstvom Tomaža Tozona in s sodelovanjem štirih pevskih solistov 
ter organista Toneta Potočnika, so prvič izvedli MISSO in 

honorarjem Beatae Mariae Virginis kamniškega skladateja Cirila 
Vremšaka (1900 - 1968), ki jo je posebej za to priložnost 

instrumentiral skladateljev sin, prav tako slovenski skladatelj, 
pevec, zborovodja in pedagog Samo Vremšak (roj. 1930). 

Omenjena Maša (Kyrie, Gloria, Čredo, Sanctus, Benedictus 
in Agnus Dei) C. Vremšaka je bila napisana najprej za mešani 
pevski zbor (ali pa tudi za samo štiri pevske soliste: sopran, alt, 
tenor in bas) z orgelsko spremljavo (prim. F. Križnar, Ciril 
Vremšak (1900 - 1968) slovenski glasbenik - Kamničan 
(skladatelj in zborovodja); v.: Kamniški zbornik 13/1996, str. 
29-38). Potem pa jo je Cirilov sin Samo Vremšak posebej za to 
priložnost še instrumentiral: mešanemu pevskemu zboru je 
dodal še štiri pevske soliste in orkester, obdržal pa je še orgelski 
delež. Tako so se na koru starološke ž. c. sv. Jurija za krstno 
izvedbo Maše ob že omenjenem MePZ "Lubnik" z dirigentom 
T. Tozonom in organistom T. Potočnikom, zbrali še štirje pevski 
solisti: Zdenka Anžur - Tozon (sopran, Darja Vevoda) alt, 
Marjan Trček (tenor in Samo Vremšak (bas-bariton). Tako je 
bila tokrat pobožna božična spokojnost, ki veje iz omenjene 
Vremšakove Maše kronana spet z zgledno izvedbo. V tem 
primeru gre za enega od daljših duhovih vokalno-instrumental-
nih ciklov omenjnega skladatelja (Ciril), ki mu je sin (Samo) 
znal navdihniti nove poustvarjalne dimenzije. Pri tem pa je 
obdržal vse skladateljeve osnovne značilnosti tega dela: 
cikličnost šestih stavkov mešanega ordinarija je komaj zaznav
na, prav tako je slišati odsotnost dramatičnih zapletov, zato pa 
je ves čas poudarjena skladateljeva siceršnja lirika tega 
slovenskega glasbenega romantika. 

V zborovi izvedbi in s prispevki ostalih navedenih pa smo 
lahko tokrat s starološkega kora slišali še nekaj popularnih 
orgelskih preludijev, interludijev in postludijev ter še glasbo C 
Saint-Saensa, J. Grossa, S. Jericija, J. Rutterja, A. Adama in F. 
Gruberja. • F. K. 



Roberta in Riccardo Lechi, misijonarja Jehovovih prič 

I t a l i j a n s k i p a r , k i 

o z n a n j a J e h o v o v n a u k 

V Lescah sta najela hišo, vsak dan pa obiskujeta ljudi in jim govorita o svetem pismu - V dveh 
letih sta se že dobro naučila slovenščine, med težavami pa omenjata samo - gorenjski mraz 

Lesce, 15. januarja - V naši soseski sem že 
pred časom opazila avtomobil italijanske 
registracije, ki je dokazoval, da v hiši kakih 
sto metrov od naše živijo neki tujci, Italijani. 
Sosedska in novinarska radovednost seveda 
ni dala miru in... Moja nova sokrajana sta že 
dve leti Riccardo in Roberta Lechi iz Brescie, 
misijonarja Jehovovih prič, ki ju je rimski 
urad poslal v Slovenijo, na Gorenjsko 
oznanjevat Jehovov nauk. 

Roberta in Riccardo sta prijeten par, ona ima 
28, on 35 let. Sta dva od množice italijanskih 
Jehovovih prič, ki sta šla po svetu oznanjevat 
svojo vero. Kot razlaga Riccardo - v lepi, pojoči 
slovenščini, čeprav prizna, da žena slovensko 
govori mnogo bolje - je v Italiji zelo veliko 
Jehovovih prič, mnoge pa pošljejo po svetu kot 
misijonarje, tako so navzoči v Romuniji, Srbiji, 
Albaniji, Bosni in drugod. Tudi onadva sta se 
odločila, da bosta šla vero oznanjevat v tujino in 
glavni urad v Rimu jima je za novo bivališče 
določil Slovenijo. Najprej sta dva meseca bivala 
v Ljubljani, kjer sta tudi obiskovala tečaj 
slovenskega jezika, ki ga za tujce pripravlja 
naša skupnost Jehovovih prič v Ljubljani. 
Riccardo pravi, da v začetku nista razumela 
niti besedice slovensko, nista razumela niti, kaj 
pomeni dober dan. No, danes jima naš jezik že 
lepo teče, seveda pa se jima še vedno zdi nadvse 
težak. Na začetku je bil pri oznanjevanju vedno 
prisoten kakšen Slovenec, zdaj pa se z ljudmi že 
čisto dobro pomenita kar sama. Najela sta hišo 
v Lescah in zdaj sta tu že dve leti. 

Roberta in Riccardo sicer nimata posebnih 
poklicev, njun poklic je oznanjevanje, za svoje 
delo pa ne dobita plače, temveč jima glavni 
urad v Rimu pokrije življenjske stroške, 
denimo najemnino za stanovanje ter hrano. 

Na Gorenjskem je pet verskih občin 
Jehovovih prič. in sicer Dvorska vas 
oziroma Radovljica, Tržič, Jesenice, Škof
ja Loka in Kranj. V Sloveniji je po 
podatkih 1839 Jehovovih prič. Sicer so 
prisotni po vsem svetu, od Albanije in 
Aljaske in Čila, Ekvadorja, Kostarike do 
Portorika in drugod, Prisotni so v 232 
državah, skupaj jih je 5,6 milijona. 

bo lahko tudi bolje živel in postal boljši človek, 
so prepričani. Tako Roberta in Riccardo vsak 
dan hodita od hiše do hiše - njuno področje 
sega od Ljubna do Bohinja, Jesenic pa do 
Tržiča - ter ljudem skušata približati nauk. 
Roberta pravi, da gresta na oznanjevanje vsak 
dan, imata poseben načrt krajev, tako da se 
oglasita v vsaki hiši. Kot pravita, je dela veliko, 
vsako gospodinjstvo v povprečju obiščeta 
enkrat letno. In kakšen je odziv Gorenjcev na 
njuno delo? Kot pravita, je večina ljudi 
prijaznih. Seveda pa se najdejo tudi taki, ki se 
z njima sploh nočejo pogovarjati in so nasploh 
zelo nenaklonjeni Jehovovim pričam. Roberta 
in Riccardo poudarjata, da nikogar k ničemur 
ne silita. Prav tako ni namen Jehovovih prič 
ljudi spreobračati v veri. "Namen oznanjevanja 
je v tem, da bi ljudje bolje spoznali sveto pismo. 
Če bi ga, bi delali boljše. Le resnica preobrazi 
življenje," pravi Roberta. Poleg oznanjevanj se 
Roberta in Riccardo trikrat tedensko udeležu
jeta tudi shodov - ti potekajo v kraljestveni 
dvorani v Dvorski vasi. 

Če le ne bi bilo tako mraz... 
Zakonca Lechi sta v Slovenijo prišla za 

nedoločen čas, kot pravita, bi tu prav rada 
ostala. Toda od glavnega urada v Ljubljani je 
odvisno, ali bosta ves čas bivala v Lescah. 

Zakonca Barcella, zakonca Lechi ter njihov prijatelj Rudi Meden z Bleda 

Vsak dan od hiše do hiše 
In kako to, da sta se odločila za odhod v 

tujino? "Nimava otrok in kakšnih obveznosti, 
zato sva šla," pravi Riccardo ter dodaja, da je 
za Jehovove priče nadvse pomembno, da 
oznanjujejo svojo vero. Prepričani so namreč, 
da je evangelij treba oznanjevati po vsem svetu 
ter s tem dati priložnost vsem ljudem, da ga 
bolje spoznajo. Le kdor bo poznal sveto pismo, 

Kot poudarja Rudi Meden z Bleda, prav 
tako eden od Jehovovih prič, niso nikakrš
na sekta ali kult, prav tako ne nova, temveč 
Zelo stara vera. So kristjani, njihov temelj, 
osnova življenja in verovanja je sveto 
pismo. Z očmi zunanjega opazovalca bi 
morda lahko rekli, da gre zgolj za nekoliko 
drugačno interpretacijo svetega pisma kot 
pri katoličanih. Po prepričanju Jehovovih 
prič je naloga vsakega Kristjana, da 
oznanjuje, zato čutijo moralno dolžnost 
do soljudi, da jih seznanjajo s svetim 
pismom. Zato vsak član po svojih zmož
nostih oznanjuje med ljudmi. 

Običajno namreč misijonarji v enem kraju 
ostanejo le tri do štiri leta, nato pa jih pošljejo 
v kak drug kraj, kjer je pač večja potreba po 
oznanjevanju. Seveda je hudo nenehno menjati 
dom, se strinjata, toda obenem je to priložnost, 
da spoznavata nove ljudi in imata povsod 
veliko prijateljev. Toda Roberti in Riccardu se 
je prav Gorenjska močno priljubila, Riccardo 
je postal pravi hribolazec, saj je bil lani na 
Triglavu, prijatelje in sorodnike iz Italije pa 
pogosto peljeta na ogled naših lepot. "Od vsega 
pa je zame najlepša Pokljuka," pravi Riccardo. 
Pa imata tu kakšne težave? Nobenih, odgovar
ja simpatična Roberta, malce trpita le zaradi 
mraza, ki ga nista navajena. Sicer pa se v 
Lescah počutita lepo, tudi sosedje so prijazni, 
zatrdita. Nekako podobni so njunim ljudem v 
Brescii - do tujcev so sprva nekoliko nezauplji
vi, a ko jih spoznajo, se odprejo. 

Roberta in Riccardo pa sta pred nekaj dnevi 
dobila tudi nove sosede iz Italije, v sosednjo 
hišo se je namreč priselil še en par, Cincia in 
Letterio Barcella, ki sta k nam prišla z isto 
nalogo. Zaenkrat se slovenščine še učita, tudi 
njima se jezik zdi strašansko težak, zlasti Cincia 
pa se je prav zaljubila v Bled. • U. Peternel 

Turistično društvo Rateče - Planica se opravičuje 

P l a n i c a • p o s u t a z g n o j e m 

Nekaj rateških kmetov je z gnojevko polilo snežne poljane 
v Planici, tako da je nezaslišano zaudarjalo, otroci pa so padali 

v gnoj. Občina poklicala inšpektorje, kazni pa niso majhne. 

Rateče, 15. januarja - Minuli konec tedna, 
ko se je vsa Planica bleščala v zimskem 
soncu in privabila na snežne poljane pod 
skakalnice in k vlečnici od tisoč do dva tisoč 
dnevnih turistov, se je nekaj rateških kmetov 
tudi odločilo, da se zapeljejo v Planico. 

Rateški kmetje, ki imajo zemljišča pod 
Poncami, niso prišli na svež planiški zrak, 
ampak so se pripeljali z - gnojevkami. Na 
svoja zemljišča so tega lepega sončnega dne 
med številnimi turisti na debelo natrosili 
gnoja in lahko si predstavljamo, kakšni so 
bili planiški vonji tega dne. Po gnoju je 
zaudarjalo po vsej Planici, po tekaških 
poteh, pod smučiščem. Gnojevka je bila 
posuta na široko in kolikor mogoče na 
debelo. 

Turisti so se le čudili, zmrdovali in 
številni tudi pritožili na Turistično društvo 
Rateče - Planica. Tudi mamica, ki sta ji 
mala smučarja na glavo padla v gnoj po 
vlečnico in si pošteno zamazala smučarsko 
opremo. Zahtevala je povračilo stroškov za 
čistilnico... Stroške ji bo Turistično društvo 
tudi plačalo. 

In kaj je še storilo rateško Turistično 
društvo? 

Na vsak klic se je odzvalo in vljudno 
opravičilo, kot se vsem, ki so bili tega dne v 
Planici in doživeli to čudno turistično 
dobrodošlico, še danes opravičuje. 

Antituristična poteza kaj veš zakaj jeznih 
in ogorčenih rateških kmetov, ki so začutili 
potrebo, da pozimi po snegu trosijo gnoj po 
svojih zemljiščih - običajno se to delo 
opravlja jeseni in spomladi - je dobila tudi 
epilog. 

Občina, ki je to dejanje ocenila kot 
izrazito protituristično in ki se je upravičeno 

spraševala, le kako naj Planica ohrani svojo 
turistično privlačnost, vaščani pa tržijo svoje 
naravne produkte, če se lahko kadarkoli 
pojavi skupina kmetov in zasuje Planico z 
gnojem, so poklicali inšpektorje, kajti stvar 
ni tako enostavna in samoumevna, kot se 
morebiti komu zdi. Ni res, da lastniki 
zemljišč lahko "delajo na svojem, kar 
hočejo in kadar hočejo," kajti obstaja 
Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlins
kih hranil v tla. Uredba v 8. členu pravi 
takole: 

"Vnos rastlinskih hranil v tla je prepove
dan pri gnojenju z gnojevko ali gnojnico na 
tleh, nasičenih z vodo, prekritih s snežno 
odejo, na velikih površinah, kjer gnojevka 
odteka po površini, na zamrznjenih tleh ter 
na vodnih zemljiščih ter na kmetijskih 
zemljiščih brez zelene odeje od 15. novem
bra do 15. februarja ter na stavbnih 
zemljiščih. Na nerodovitnih zemljiščih je 
vnos rastlinskih hranil prepovedan... 

Tako pravi veljavna uredba in tako 
prepoveduje tudi polivanje gnojevke po 
snegu in na osnovi te uredbe bodo inšpek
torji napisali prijavo. Kazni pa niti niso tako 
majhne, kajti "z denarno kaznijo najmanj 
200 tisoč tolarjev se kaznuje za prekršek 
gospodarska družba ali druga pravna oseba 
ali posameznik, ki stori prekršek tudi v zvezi 
s tem členom..." 

Skratka: bilo je skrajno neprimerno, da ne 
rečemo, nelogično, da je bila zimska in s 
snegom pokrita Planica nenadoma posuta z 
gnojem in da je tako zaudarjalo, da se ni 
dalo več prenašati. Če pa so v ozadju kakšni 
nesporazumi in kakšni spori, se jih z 
gnojevko zanesljivo ne bo dalo rešiti. 

• D. Sedej 

Tudi na Oldhamski cesti v Kranju vse več lukenj 

D r ž a v a d a , m e s t n a o b č i n a n e 

Za obnovo odseka Oldhamske ceste od novega kokrškega mostu 
do zavarovalnice Triglav je država že 1994. leta podpisala 

izvajalsko pogodbo s Cestnim podjetjem Kranj. 

Kranj, 13. januarja - Minila 
so torej dobra tri leta, 
omenjeni izjemno prometni 
odsek pa je še vedno tak, 
kot je bil. Oziroma slabši, 
saj vsako leto v asfaltu zazija 
več lukenj. Kje se je zata
knilo? Po sporazumu med 
državo in mestno občino 
Kranj je bita mestna občina 
dolžna pridobiti zemljišča, 
potrebna za obnovo oziro
ma razširitev ceste s pločni
koma in kolesarsko stezo. 
Nekaterih zemljišč še ni 
uspela pridobiti, kar gre 
vsekakor tudi na račun pre
zahtevnih lastnikov, drugi 
razlog pa so neurejena fi
nančna razmerja med drža
vo in občino. 

Ta so bila dogovorjena ob 
gradnji novega kokrškega 
mostu oziroma obnovi Ceste 
Staneta Žagarja, v sklop 
katere sodi tudi odsek Old
hamske ceste. Sporazum o 
sofinanciranju je po trditvah 
Direkcije RS za ceste pre
kršila mestna občina Kranj, 
ki od 1995. leta svojih obvez
nosti ni več poravnavala. To 
je tudi razlog, zakaj se načr
tovana obnova ne nadaljuje. 
Država pač čaka, da bo 
občina izpolnila svoje. 

Cesta, vozniki, ki jim av
tomobili poskakujejo po 
luknjah in se iz stranskih 
cest zaradi gostega prometa 
izredno težko vključijo na 
Oldhamsko cesto, ter pešci, 
ki se ob deževjih neuspešno 
ogibajo neželenemu pranju, 

pa trpijo. V krajevni skup
nosti Vodovodni stolp pravi
jo, da jim je kranjski župan 
Vitomir Gros marca 1996 
obljubil, da se bo obnova 
ceste začela še v istem letu... 

Kaže, da ima občinska 
oblast s cestami na sploh 
precej smole. Medtem ko so 
Škofjeloško lani končno za
čeli obnavljati, Primskovljani 

pritiskajo na občino z Jezers
ko in Likozarjevo cesto, zdaj 
pa imajo očitno dovolj ob
ljub tudi krajani Vodovod
nega stolpa. Ti se še bolj 
upravičeno čudijo, saj je 
"njihova" regionalka držav
na, država je za njeno rekon
strukcijo že namenila denar, 
občina pa tega ne izkoristi. 
• H. Jelovčan, foto: T. Doki 



O G L A S I 

A a L M O S d . o . o . 
Podjetje ALMOS, d.o.o., Škofja Loka, 
Zminec 30, 4220 Škofja Loka, 
razpisuje naslednja prosta delovna mesta: 

1. DELAVEC V PROIZVODNJI 
- 5 delavcev 
Pogoji: končana osnovna šola 

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 6 mesecev, s 
trimesečnim poskusnim delom, z možnostjo podaljšanja. 
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izobrazbi in kratkim 
opisom prejšnjih zaposlitev pošljejo na naslov: 
ALMOS, d.o.o., Zminec 30, 4220 Škofja Loka, v roku 8 dni. 

N O K I A 

G s r n r 

N O K I A 

1 6 1 1 

JASNOVIDKA REBEKA in 
JASNOVIDEC GIPTER 

STARA ROMSKA TRADICIJA VEDEŽEVANJA 

0 9 0 4 - 3 7 9 

U E M A 
(\W kol plesna šokf) 

V Kranju, Škofji Loki 
Radovljici in 
na Jesenicah 

Vpisuje začetnike in I 
dobre plesalce 

S064/415-000 

G L A S 
Zoisova 1 

4000 Kranj 
te l . : 064 /223-111 

• fax: 0 6 4 / 2 2 2 - 9 1 7 « 
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3 1 l O 
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RDS STEREO 

8 9 . 8 

9 1 . 2 

9 6 . 4 

R A D I O S O R A 

DAN JE ZAPOLNJEN-

Z VAMI SMO 

TUDI PONOČI 

79.000 SIT 

N O K I A 

8 1 l O 

J 14.000 SIT 

d.o.o., 

Zastopa in prodaja 

TELERAY 
Riha rjeva 38, 1000 Ljubljana 
Tel.061/334 073 
faks 334 1 12 
in pooblaščeni prodajalci. 

N O K I A 
CONNECTING PEOPLE 

SVET OSNOVNE ŠOLE PETRA KAVČIČA 
ŠKOFJA LOKA 
Šo l ska ulica 1 

razpisuje delovno mesto 

R A V N A T E L J A 
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje po 53., 144. in 145. členu 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. 
list RS, 12/96), ter imeti pedagoške in organizacijske sposob
nosti za vodenje zavoda. 

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta. Delo bo začel opravljati takoj 
po pridobitvi soglasja Ministrstva za šolstvo in šport. 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter priloženimi 
programskimi usmeritvami za vodenje in razvoj šole pošljite v 
roku 15 dni po objavi razpisa na naslov šole, s pripisom: "za 
razpis ravnatelja". 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku. 

BOLNIŠNICA GOLNIK 
Klinični oddelek za pljučne bolezni 
in alergijo 
4204 GOLNIK 

objavlja prosto delovno mesto 

D I P L O M I R A N E G A P R A V N I K A 
S PRAVOSODNIM IZPITOM 
Kandidat-ka mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
- končana pravna fakulteta (VII. stopnja zahtevnosti) 
- opravljen pravosodni izpit 
- 3 leta delovnih izkušenj 

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s 3-
mesečnim poskusnim delom. 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom 
dosedanjega dela pošljite v 8 dneh od objave na naslov: 
BOLNIŠNICA GOLNIK, Klinični oddelek za pljučne bolezni in 
alergijo, 4204 GOLNIK. 

Gorenjski finančni center 
Koroška cesta 31, Kranj 

objavlja prosto delovno mesto 

S T R O K O V N E G A S O D E L A V C A 
na p o d r o č j u financ, d a v č n e g a svetovanja 
in r a č u n o v o d s t v a 
Od kandidata pričakujemo: 
- izobrazbo VI. ali VII. stopnje ekonomske ali pravne smeri 
- smisel za koordiniranje in organizacijo 
- odločnost, samoiniciativnost, komunikativnost, ambicioznost 
- starost od 25 do 35 let 
- aktivno znanje vsaj enega tujega jezika 
- poznavanje Windows okolja, programov Office, Excel in Word 

Pisne prijave z dokazili o izobrazbi in življenjepisom pošljite na 
naslov Gorenjski finančni center, d.o.o, Koroška cesta 31, 4000 
Kranj, najkasneje 10 dni po objavi. 

L J U D S K A UNIVERZA RADOVLJICA, Linhartov trg 1 
tel.: 064/715-265, fax: 064/710-058 

Z d a j j e p r a v i č a s z a v p i s v t e č a j e 

O vodenja knjigovodstva za mala podjetja 
O računalniški tečaj - Word, Excel 

O voditelja čolna 
O radiotelefonista 

N O V O S T : 3 0 - u r n i t e č a j k l e k l j a n j a , 

INFORMACIJE IN VPIS 
S 7 1 5 - 2 6 5 

Za trgovino "CAFFE BOUTIQUE" v Kranju zaposlimo 

P O S L O V O D K I N J O 
z ustrezno izobrazbo in najmanj 5-letnimi izkušnjami 
v živilski stroki, ter organizacijskimi sposobnostmi 
vodenja prodajalne. 

Ponudbe pošljite v 8 dneh na naslov: 
BIMO, d.o.o., KRANJ, Gorenjesavska 48. 

Mercator- KZK KMETIJSTVO KRANJ, d.o.o. 
Begunjska cesta 5, 4000 KRANJ 

objavlja prosto delovno mesto 

POSLOVODJA TRGOVINE 
REZERVNIH DELOV V ŠENČURJU 
Posebni pogoji: 
- srednja strokovna izobrazba tehniške smeri, 
- strokovna usposobljenost za trgovskega poslovodjo, 
- poznavanje kmetijske mehanizacije. 

Delovno razmerje bomo sklepali za nedoločen čas, določeno je 
6 mesečno poskusno delo. 
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema 
kadrovska služba M-KŽK Kmetijstvo Kranj, Begunjska cesta 
5, Kranj, osem dni po objavi. 

O J E L O V I C A 
lesna industrija, d.d. 
Kidričeva 58, 4220 Škofja Loka 

V našem predstavništvu V LJUBLJANI (BTC) 
zaposlimo novega sodelavca za delovno mesto 

P R O D A J A P R O I Z V O D O V I. 
- Z A H T E V N O 

Od kandidata pričakujemo, da ima: 
- srednjo strokovno izobrazbo za poklic ekonomski 

oz. komercialni tehnik ali gradbeni oz. lesarski tehnik in 
uspešno opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za 
delo v trgovini 

- nad 24 mesecev delovnih izkušenj v komericali 
- smisel za komuniciranje in sodelovanje ter delo s strankami 

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, to je za čas 6 
mesecev, z možnostjo kasnejše sklenitve delovnega razmerja 
za nedoločen čas. 
Pisne prijave, z dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratkim 
življenjepisom, naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi, na 
naslov: Jelovica, lesna industrija, d.d., Kidričeva 58, 4220 
Škofja Loka - Kadrovska služba. 

Za dodatne informacije lahko pokl iče te 
po telefonu 064 613-236. 

LOKAINVEST, d.o.o., Škofja Loka, 
ki je podjetje z dolgoletno tradicijo na področju svetovalnega in 
izvedbenega inženiringa; vabi k sodelovanju strokovnjake za 
vodenje projektov in opravljanje strokovnega nadzora, v redno 
delovno razmerje: 

1. DIPLOMIRANE GRADBENE 
INŽENIRJE in GRADBENE INŽENIRJE 
- prednost bodo imeli kandidati z nekajletnimi izkušnjami 

in s strokovnim izpitom za visoke gradnje 

2. GRADBENE INŽENIRJE 
in GRADBENE TEHNIKE 
za področje nizkih gradenj - lahko tudi pripravniki 

3. DIPLOMIRANE ELEKTRO INŽENIRJE 
in ELEKTRO INŽENIRJE 
- prednost bodo imeli strokovnjaki s področja inštalacij jaki 

tok in z opravljenim strokovnim izpitom. 

Razpisujemo pa tudi delovno mesto: 

4. POSLOVNE TAJNICE 
- prednost bodo imele kandidatke s končano višjo oz. visok 

izobrazbo (VI. st.) ekonomske ali upravne smeri 
(lahko pripravnik) 

Za vsa razpisana delovna mesta je zaželeno poznavanje dela z 
računalnikom v WINDOWS-ih. 
Izbranim kandidatom ponujamo prijetno delovno okolje, 
možnost nadaljnjega izobraževanja in stimulativno plačo. 
Vaše vloge z dokazili o izobrazbi, z opisom dosedanjih izkušenj 
in s kratkim življenjepisom, pričakujemo v petnajstih dneh po 
objavi razpisa na naslov: 
LOKAINVEST, d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220 ŠKOFJA LOKA. 
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30 dneh po zaključku 
postopka. 



A U T O H I Š A V R T A Č 

K r a n j n Q Q D 
Delavska 4, Straiišče A u d i 

0 6 a / 3 1 8 - 0 2 0 

A u d i / l O f l f S 
Prednost je v tehniki \tJ^&U^^ 

A U D I A 4 
s serijsko 

K L I M O 
žeod38.990 D E M 

UGODNA PONUDBA TESTNIH VOZIL 1.97 
A u d i A 3 in A u d i A 6 V Z A L O G I 

T r a n s p o r t e r 

ž e za 

28.696 D E M 

M o ž n o s t 
n a k u p a v s e h 

o s e b n i h in 
g o s p o d a r s k i h 

v o z i l 
d r u ž i n e V W 

Volksvvagen — 
ko veš, kaj imaš, 

S e r v i s 
Ž I B E R T 

N O V E K I Z J 

n p r o d a j a v o z i l 

H O N D A C R - V K E P S 

k o m f o r t n a o p r e m a 

i n 4 WD 4 7 . 9 5 0 D E M 

HONDA C M C 3 V - 1 , 4 i 

o p r e m a , 2 x z r a č n a b l a z i n a , k o d n i 

k l j u č , centr . z a k l e p a n j e ž e z a 2 2 . 9 9 0 D E M 

P O S E B N A P O N U D B A 

SUPER POPUSTI Z A VOZILA 1.97 
BRITOF 173, 4 0 0 0 Krani Tel.:064 2 4 2 167 

Izjemna priložnost. 
Kreditiramo vam nakup novega AX-a 
Plačevali boste le 666 SIT na dan 
oz. samo 19.999 SIT mesečno, 
odločite pa se lahko za 
3-letno (kredit 585.100 SIT) ali 
5-letno (kredit 830.100 SIT) 
odplačevanje. 

B a n k % V u s t r i a 

J a m e s B o n d t o k r a t z B M W - j e m 
Legendarni filmski James 
Bond se v svojem 18. filmu 
prevaža z avtomobili in moto
cikli n e m š k e g a koncema 
BMW. Tako je namreč opre
deljeno v pogodbi produkcijske 
hiše Metro-Goldwyn-Mayer 
(tista, pri katerih se pred 
začetkom filma pokaže rjoveči 
lev) in EON Productions, o 
snemanju novega filma z naslo
vom Jutri nikoli ne umre. 

Skrivni agent bo torej sedel 
v BMW 750 iAL in se odpra
vil, naproti novi misiji, za svoje 
potrebe pa bo 007 uporabljal 
tudi novi križarski motocikel 
R 1200 C. Poleg tega bodo v 
delu filma nastopali tudi ter
enski range Roverji, kot je 
znano, pa je Rover že nekaj 
let v lasti bavarskega avtomo
bilskega koncema. 

BMW serije 7 s podaljšano 

AVTO KADIVEC 
POOBLAŠČENI PRODAJALEC IN SERVISER 

Šenčur, tel.: 064/418-000 

UGODNA PONUDBA 9 9 ' 

• ACCENT 1.3 LSI 3V - 17.199 DEM 
- met. barva, temna stekla, okrasne letve 

• ACCENT 1.3 LSi 3v - 16.999 DEM 
- temna stekla, okrasne letve 

• LANTRA 1.6 GLSi 4V - 23.499 DEM 
- vsa el. oprema, met. barva 

• LANTRA VVAGON 1.8 GLSi 5V - 27.899 DEM 
- vsa el. oprema, 2xAIR BAG, ABS, mineralna bar. 

• SONATA 1.8 GLSi 4V - 31.999 DEM 
- vsa el. oprema, 2x AIR BAG, ABS, klima 

JANUAR 9 8 

HYUNDAI-jev KREDIT 
KREDIT ZA 
RABLJENA VOZILA 
LEASING 
STARO ZA NOVO 
DARILO OB NAKUPU 
SERVIS 
KLEPARSKE IN 
L I Č A R S K E STORITVE 

- vsa el. oprema, 2 x AiR BAG, ABS, klima 
• H-100 kamionet + kason - 22.499 DEM 

- AiO kason, el. stekla, radio, met. barva 

RABLJENA VOZILA - vsa el. oprema, 2 x AiR BAG, ABS, klima 
• H-100 kamionet + kason - 22.499 DEM 

- AiO kason, el. stekla, radio, met. barva OPELKADETT1.4SI.1991 9.500 DEM 
R-191.4TS 1.1989 7.500 DEM 
HYUNDAI LANTRA 1.1992 10.800 DEM 
ROVER 214 Si 1.1994 15.400 DEM 
FORD FIESTA 1.199512.400 DEM 
CITROEN C25D 8+11.1989 5,400 DEM 

OPELKADETT1.4SI.1991 9.500 DEM 
R-191.4TS 1.1989 7.500 DEM 
HYUNDAI LANTRA 1.1992 10.800 DEM 
ROVER 214 Si 1.1994 15.400 DEM 
FORD FIESTA 1.199512.400 DEM 
CITROEN C25D 8+11.1989 5,400 DEM 

PRODAJA IN MENJAVA GUM ZA VSE TIPE VOZIL 
AVTOOPTIKA, CENTRIRANJE GUM 

HITRI SERVISI, MENJAVE ODA ZA VSE TIPE VOZIL 

OPELKADETT1.4SI.1991 9.500 DEM 
R-191.4TS 1.1989 7.500 DEM 
HYUNDAI LANTRA 1.1992 10.800 DEM 
ROVER 214 Si 1.1994 15.400 DEM 
FORD FIESTA 1.199512.400 DEM 
CITROEN C25D 8+11.1989 5,400 DEM 

AVTOMATSKA AVTOPRALNICA * SESALEC 

^ ^ T n v ' 

d 

MERKUR d.d. - SALON VOZIL 
Kranj, 064/211-380 
AVTOHIŠA MAGISTER 
Radovljica, 064/715-256 
QUICK INŽENIRING-AVTO POUANE 
Poljane, 064/685 217 

N o v fm 

medosno razdaljo so morali 
za akcije skritega agenta 
temeljito preurediti in mu 
dodati poseben varnostni sis
tem, ki je agentovim nasprot
nikom preprečil, da bi vlomili 
avtomobil, Bond pa je uspel 
pred malopridneži pobegniti. 

BMW seveda ni edini, ki si 
je za promocijo svojih štiriko-
lesnikov omislil nastop v po

pularnem filmu, agent 007 pa 
je njihov roadster Z3 uporabl
jal že v filmu Golden Eye iz 
leta 1995. Pričujoča fotografija 
kaže, da se je bavarski paradni 
konj dobro obnesel tudi tok
rat. Drugače skoraj ni moglo 
biti, saj so BMW-jevi inženirji 
pri pripravi avtom obilov so
delovali s strokovnjaki za 
posebne efekte. • M.G. 

S U Z U K I 
N O V O L E T N E U G O D N O S T I I N 

P O P U S T I 

P O P U S T I 
,oi3 voza BALENO 1.3 do 1 . 0 0 0 D E M 

zo 8 voza BALENO 1.6 do 2 . 0 0 0 D E M 

zo 13 voz« BALENO VVAGON do 2 . 0 0 0 D E M 

D A R I L O 
zo 8 voza BALENO 4 X 4 4 Z I M S K E G U M E 

Ponovno v prodaji najuspešnejši osebni avto na 4-kolesni 
pogon BALENO VVAGON 4X4 (L 98) 

T E R E N C I 

/vozil V I T A R A V X 

/voza V I T A R A 2.0 

> 9 vozil V I T A R A LX 

g 3 vozila S A M UR Al 

P O P U S T I 
do 1 . 7 1 0 D E M 

do 2 . 0 0 0 D E M 

D A R I L O 
T R D A S T R E H A 

4 Z I M S K E G U M E 

A L T O / S W I F T 

P O P U S T za 7 vozil SVVIFT do 1 . 0 0 0 D E M 

D A R I L O i« 4 vozila A L T O 4 Z I M S K E G U M E 

N O V O ! V V A G O N R + 9 8 
za 10 vozil p r o m o c i j s k a c e n a 2 2 . 9 9 0 D E M 

S U Z U K I iiif- ^ K ^ 1 ' -

Odar 
SLOVENSKA 

DRUŽINSKA DRUŽBA 

Pooblaščene prodajalne in servisi: Tržič, AVTOSERVIS BOGATAJ, 064/58 850, Škofja Loka, 
AVTOMEHANIKA LUŠINA, 064/652 200, 

Pooblaščene prodajalne: Kamnik, MIŠA, 061/815 057, Kranj, KALCIT, 064/331 013, 
Lesce, KALCIT, 064/718 585, 
Pooblaščeni servisi: Kranj, AVTOSERVIS JERSIN, 064/242 779 

Ugodni krediti do 5 lot TOM + 6% 
Motnost nakupa staro ma novo 

http://OPELKADETT1.4SI.1991
http://OPELKADETT1.4SI.1991
http://OPELKADETT1.4SI.1991


Na Internet v IO mlnutahl 
z navodili in telefonsko pomočjo 

(080 8765) 

S i O L 
paket 

B l i ž n j i c a n a 

i n t e r n e t 

Naprodaj 
v Teletrgovinah 
in knjigarnah 
po celi Sloveniji 

IBIlll IIIIII? 

^ 5 Slovenija Online 

Ali ste pripravljeni na izziv? 
Če ste dinamični, komunikativni in 
vas veseli terensko delo s strankami, 

BHSIVJ:IIAM k sodelovanju. 
Iščemo kandidate za zavarovalne 
zastopnike na območju Gorenjske, 
predvsem občine Radovljica, 
Bleda, Bohinja, Jesenic. 

A d r i a t i c 
zavarovalna družba d.d. 

Kaj Vam ponujamo? 

• zanimivo delo - svetovanje in trženje 
osebnih in premoženjskih zavarovanj 

• strokovno izobraževanje 

• možnost redne zaposlitve 

• možnost dobrega zaslužka 

• ustvarjalno delovno okolje 

In kaj od Vas pričakujemo? 
• vsaj V. stopnjo strokovne izobrazbe 

• delovne izkušnje v prodaji 

• vozniški izpit B kategorije 

• sposobnost dobrega komuniciranja 

Delovno razmerje bomo s 
kandidati sklenili za določen čas 
enega leta s trimesečnim 
poskusnim delom. 

B R D O PRI K R A N J U 

S 064 /22 11 33 , 22 24 79 

Solar i j • primeren za zdravljenje kožnih 
bolezni (luskavica,...), priprava za sonce 

S a v n a -
proti prehladu, čiščenje kože 

T e l o v a d b a za n o s e č n i c e -
vsebuje priprava (oz. vaje) na porod: 
- dihalne vaje 
- streching - raztezne vaje 

F i t k id ' s • otroška aerobika (za izboljšanje koordinacije, 
ritma oz. motoričnih sposobnosti otroka) 
- vključevanje v skupino sovrstnikov 

A e r o b i k a - je vadba v skupini, kjer z različnimi vajami in 
zvrstmi aerobike krepimo našo mišično moč, vzdržljivost, 
srčno-dihalni sistem, s tem pa pripomoremo tudi k 
našemu boljšemu psiho-fizičnemu počutju. 

Zvrsti AEROBIKE: step, hi-low, slide, Funky, Latino, TNZ -
trebuh, noge, zadnjica, FATTY - izgorevanje maščob , 
Spinning 

Fitness • biti FIT 
pomeni, da smo v 
dobri kondiciji -
predvsem da 
razvijamo 
vzdržljivost, hkrati 
pa krepimo tudi 
moč posameznih 
mišičnih skupin. 

Hydro-jet 
m a s a ž a - ob 
treniranju moči in 
razvijanju aerobne 
sposobnosti ne 
smemo pozabiti na 
nekaj, kar daje 
pečat celotnemu 
procesu treniranja. 
Gre za sproščanje, 
relaksacijo in boljšo 
prekrvitev 
celotnega telesa. 

Pisne prijave s 
kratkim 

življenjepisom 
pošljite v 10 dneh od 

dneva objave na 
naslov: 

Adriatic zavarovalna 
dužba, d.d., Koper, 
PE Kranj, Kidričeva 

2, 4000 Kranj. 

O odločitvi boste 
obveščeni v 15 dneh 
po opravljeni izbiri. 

Verjemite ali ne... 

W 
R A D I O 

O G N J I Š Č E 
Planina 

Krvavec Tinjan Kiun Ajdovščina 

triglav 

9 6 M H z 
4270 JESENICE 

T R G T O N E T A CUFARJA 4 
telefon; 064 861 012 
fax: 064 861 302 
kontaktni studijski 
telefon: 064 862 862 
frekvence: UKV 96,0 
89,8 101,1 101,5 Mba 

4 ^ 

UDOBJE IN SPROSTITEV POD ENO STREHO 
Bivanje, kopanje v bazenu s termalno vodo (34 - 36 stopinj C), zdraviliške storitve, savna, fitness, 

družabni večer. 
DODATNA PONUDBA 

Izleti v Pomurju in na Madžarsko, sprehodi in pikniki v slikovitih Lendavskih Goricah. 
»»* POSEBNO U G O D N A P O N U D B A *** 

za zimo (v terminu od 4. 1. do 12. 2. 1998) ZNIŽANE CENE 5 IN VEČDNEVNIH PROGRAMOV 
7 POLNIH PENZIONOV Z 10 % POPUSTOM ŽE ZA 40.635 SIT 

Program vsebuje: pregled pri spec. fiziatru, neomejeno kopanje v bazenih, meritev telesne teže in 
krvnega pritiska, hidrogimnastika, svečana večerja. 

UPOKOJENCI IMAJO 10 % POPUST NA 5 IN VEČDNEVNE PROGRAME 
Za predšolske otroke bivanje gratis, za otroke od 7. do 15. leta 50 % popusta na pomožnem ležišču 

in 30 % popusta na lastnem ležišču. 

UGODNI PLAČILNI POGOJI NA VEČ OBROKOV - S ČEKI! 

MORAVSKE T O P U C E 
Dolgu uL S 

069/26-434 

Razpolagamo s 27+4 ležišči. V turističnem objektu KRONE gostom nudimo 
prijetno bivanje in počitek v devetih lepo opremljenih sobah z zajtrkom ali • 

polpenzionom. V vsaki sobi vroča in hladna voda, s kopalnico ter kuhinjo z 
jedilnico v vsakem nadstropju. Tu se gostom odpira priložnost zajtrka v 

apartmaju. Možnost kuhanja. V večernih urah nudimo gledanje televizije, zabavo 
in klepet. Okoli zgradbe možnost parkiranja. 

Dnevi, ki jih boste preživeli pri nas, Vam bodo zagotovo ostali v najlepšem 
spominu. 

S R E D I Z I M E T O P E L D O M ! 

Dopolnite zalogo kurilnega olja! 

• G O T O V I N S K O P L A Č I L O IN P L A Č I L O S K A R T I C O M A G N A 
pri nakupu nad 1000 litrov 43,70 SIT/liter brezplačen prevoz 
pri nakupu nad 2000 litrov 43,20 SIT/liter brezplačen prevoz 

• O B R O Č N O O D P L A Č I L O PRI N A K U P U N A D 1000 L I T R O V 
v 3 obrokih 44,50 SIT/liter brezplačen prevoz 
v 5 obrokih 45,50 SIT/liter brezplačen prevoz 

• M O Ž N O S T P L A Č I L A O B D O S T A V I 

. T O Č N A D O B A V A N A R O Č E N I H K O L I Č I N 

Podrobnejše informacije dobite na najbližjih Petrolovih skladiščih in bencinskih servisih. 

P E T R O L 
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Janez Primožič: Zgodba o alpinistu, ki ga je odnesel plaz 

Ko nebo in zemljo zakrije belina 
"Počilo je in že sem šel dol skoz. Najprej sem se še uspel ujeti na cepin, tako kot sem se bil naučil v 
teoriji, a je s strani prišlo toliko snega, da me je spodneslo in odneslo s seboj. Kaj kmalu sem ugotovil, 
da teorije, ki učijo o nekih plavalnih gibih, ki bi te obdržale na površju, tokrat niso več prišle v poštev." 

Ko sem se po obisku Janeza 
Primožiča, ki v bolnišnici v 
Ljubljani okreva, potem ko ga 
je dan po božiču, 26. decembra 
lani, med sestopom s Storžiča 
odnesel plaz, sem še dolgo v 
»oč razmišljal, kako je, kaj se 
dogaja s teboj, potem ko te 
velika bela gmota odnese s 
seboj. Plaz je izkušnja, ki jo je 
tridesetletni alpinist in gorski 
reševalec iz Žiganje vasi, Ja
nez Primožič, preživel. Je tako 
hotelo naključje? Naključje, da 
plaz preseneti izkušenega, do
bro opremljenega alpinista, ki 
Peto Zrelo, kjer se je nesreča 
zgodila, pozna kot lasten žep, 
ali naključje, da po kilometru 
drsenja s plazom po ovinkastem 
grabnu, med ostrimi skalami, 
preko prelomnic in padcev, 
Ponesrečeni sam pokliče reše
valce po radijski postaji. Pred 
vami je alpinistova zgodba, 
zgodba ki potrjuje reklo, da 
jniajo srčni ljudje srečo. Janez 
je srčen mož in je tisti de
cembrski petek zares imel veli
ko srečo. 

Alpinizem te do konca 
potegne noter 

ima v gorah svoje čare, seveda 
pa je tudi tehnika plezanja 
drugačna, prav tako pristop v 
steno. Na alpinista poleg si
ceršnjih prežijo še druge nevar
nosti, predvsem plazovi, kar 
sem na svoji koži skusil tudi 
sam." Janez gre na Storžič 
povprečno dvajsetkrat na leto, 
včasih tudi večkrat, naj bo to 
poleti ali pozimi. Najbolj po
gosto prav s severne strani, po 
kateri tržiški alpinisti pogosto 
pristopajo na vrh. Tudi Janez je 
tisti dan z ženinim bratrancem 
Dejanom Jekovcem, alpinistič
nim pripravnikom, opravil en
ega takih klasičnih vzponov na 
Storžič. Na vrh sta pristopila po 
Kramarjevi smeri, ki je izkuše
nim alpinistom zelo primerna 
za trening, za mlajše po stažu 
pa dobra šola. Sestop sta načr
tovala prav tako po običajni 
poti po Petem Žrelu. 

"Šla sva na sv. Štefana, v 
petek, 26. decembra. Dan po
prej me je Dejan prišel vprašat, 
ali imam kaj v planu. Na Storžič 
po Kramarci. Naslednje jutro 
sva se tako ob 7.30 odpravila 
pod severno steno in bila pre
senečena nad fantastičnimi raz
merami v steni. Vse je bilo 
ledeno, trdo, pravo veselje. 

Minnajsto leto teče, odkar je Janez vzhodni steni. Opravila sta pravi časov- Kamor si zapičil, je cepin dobro prije 
"možic na gore začel gledati na ni podvig, saj sta goro obkrožila izpod mal, kamor si stopil, so dereze zagrabile, 

^ugačen način, kot gornik, alpinist, južne stene čez sedlo po vzhodni strani Po domače povedano, lahko samo 
jrau, ki so ga gore prevzele, tako rekoč na vrh in potem po severni strani nazaj v plezaš in vriskaš. Tudi Dejan je bil 
zasvojile. Več, postale so njegov način bazo, in zato porabila le 36 ur. Lani navdušen, mislim, da je bila celo 
Jivljenja. "Učil sem se v plezališču v junija in julija je s prijateljema Simonom njegova prva taka zimska izkušnja, 
"olzanovi soteski, tam sem bil doma. Jelarjem iz Tržiča in Janezom Levcem iz Vreme je bilo sicer megleno, malo je 
"ve minuti od hiše, pa sem bil v steni. S Logatca plezal v Andih v Peruju, ter tam snežilo, za popoldne je bilo napovedano 
Plezanjem se je ukvarjal že moj oče, v opravil nekaj vzponov na pet in šest poslabšanje, ampak takrat naj bi midva 
nisi so se po kotih vedno valjali kakšni tisočake. Janez je v vseh pogledih «J bila doma. S seboj 
Jnni, vrvi, kladiva, plezalna oprema, a izkušen alpinist, gorski reševalec, zadn-
^oma ni nikoli kaj dosti govoril o jih nekaj let tudi alpinistični inštruktor 
Puzanju, no, včasih kakšno zanimivo in vodja alpinistične šole pri A O Tržič, 
zgodbo... Takrat sem ga poslušal z 
velikim zanimanjem," mi je o svojih 
alpinističnih začetkih pripovedoval Ja-
n e z , danes poročen v Žiganji vasi, 
zaposlen kot šofer pri Gozdnem gospo
darstvu Kranj. 

«f J - ^ 

kjer mu letos pomaga Aljaž Anderle. 

Zima ima v gorah posebne čare 
Kai ie tisto, kar alpinista vleče v steno 

'rstvu Kran. pozimi, ko so razmere se domi e* r h a n e k a j 
Pri A O Tržič je prve izkušnje nabiral stremne, kot v poletnem času? "Zima 7ne g a /Ravno na boŽič ga je v 
alpinistični šoli, sledila je „ , . , ••uvirllii kakih 10 

t a j n i š k a doba, nekaj let pri
pravniškega staža in izpit za 
alpinista. "Moram reči, da sem 
"nel kakih deset let zelo dobre
ga mentorja, izkušenega alpi
nista Filipa Benceta. Od njega 
S e m se res ogromno naučil in 
sem mu zato zelo hvaležen. 
**ta 1986 me je Filip prvič 
yze| s seboj v centralne alpe. 
fjont Blanc, veliko sva plezala v 
"olomitih, spoznal sem čare 
klikih sten, o katerih sem do 
'"krat le bral v knjigah. To so 

res intenzivna doživetja, 
oilo j e r e s [ e p 0 ) nepozabno... 
»n to j e tisto, kar te do konca 
Potegne noter, alpinizem in 
gorski svet te zasvojijo v vseh 
° b ) ikah. Seveda pa so bile 
n*JPrej domače gore, zibka 
'rziških alpinistov Storžič, tako 
Meti kot pozimi, Bela peč, 
^gunjščica, Veliki vrh, Košut-
J>kov turn... Šele potem greš v 
}uJe gore in se ti kot mlademu 

a"Jfu, kamorkoli prideš, odpira 
•Jeka nova dimenzija, nekaj 
J°vega... V Dolomitih sem bil 
Potem "pečen" za kar nekaj let. 
* ° sem prišel do svojega 
f^ ega avtomobila, smo kar s 
LJJtom hodili v Italijo. To smo 
0 | , » avnanturisti." 
• skupaj s Filipom Bencetom 
Ifk e z osvoji t u d i najvišji vrh 
° b e h Amerik, skoraj 7000 m 

l soko Aconcaguo, kjer sta 
p r e plezala poljsko smer v 

ze bila doma. S seboj sem imel "štrik", 
na najbolj zoprnih delih smeri sem ga 
tudi varoval in po dobrih dveh urah sva 
brez težav prišla na vrh. Z vrha sem se 
po radijski postaji oglasil ženi Mariji in 

{i povedal, da bova začela sestopati proti 
'etemu Žrelu. Kakih 50 višinskih 

metrov sva se prav počasi spuščala po 
trdi "ledeni flanki". Potem se teren 
nekoliko poravna, sledi prelomnica, 

V Dolomitih - Toore Trieste, smer Carlesso Sandri 

višjih legah zapadlo kakih 10 
centimetrov in ga nekaj napi-
halo v tisto kložo, ki me je 
potem odnesla. Kloža je tam, 
kamor napiha sneg in ga nabije 
skupaj s podlago. Očitno je 
tokrat bila podlaga precej lede
na in se ni spnjela z novim 
snegom. Ta del poti dobro 
poznam in nikoli ni bil posebej 
problematičen. Moram reči, da 
me je tokrat res presenetilo. 
Kloza je bila zakamuflirana in 
tam čakala prvega, ki je prišel 
mimo." 

Naredil je nekaj korakov 
naprej 

Dejan je stal nekaj korakov 
za Janezom, ki je stopil naprej... 
"Počilo je in že sem šel dol 
skoz. Najprej sem se še uspel 
ujeti na cepin, tako kot sem se 
bil naučil v teoriji, a je s strani 
prišlo toliko snega, da me je 
spodneslo in odneslo s seboj. 
Kaj kmalu sem ugotovil, da 
teorije, ki učijo o nekih plaval
nih gibih, ki bi te obdržale na 
površju, tokrat niso več prišle v 
poštev. Peto Žrelo je le strmina, 
pa so skalni skoki, prelomnice 
in ovinki, ne pa neki travnik. 
Malo je bilo zoprno, ker sem 
vedel, kam grem, vedel sem, da 
me kmalu čaka kakih 30 metrov 
skoka in potem Peto Žrelo. 

Nadaljevanje na 18. strani 
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*## Bojan Križaj, najbolj znan Tržičan in legenda 
slovenskega alpskega smučanja, je prvo letošnjo soboto, 
prvi dan smučarske tekme za Pokal Varane, v Kranjski Gori 
praznoval rojstni dan. Na sliki je samo štirideset odstotkov 
Bojanove družine, Bojan z ženo Andrejo - manjkajo namreč 

I hči Andreja, pridna študentka, ki več časa preživi v Ljubljani 
I kot doma v Zvirčah, ter sinova Boštjan gimnazijec, ki ga 

letos čaka matura in ki uspešno nadaljuje tradicijo KriŽajevih 
v alpskem smučanju, in Martin, ki še ne smuča, saj je dobrih 
40 let mlajši od atija. Bojanu, ki po letih celo desetletje 
zaostaja za Gorenjskim glasom, iskrene čestitke! 

##* Vsem oboževalkam akademskega slikarja Klavdija 
Tutta, ki vas zanima Klavdijeva matična številka, zlasti 
peta+šesta+sedma cifra v EMŠO, lahko izdamo dobro 
varovano skrivnost: jutri, 17. januarja, ima Klavdij rojstni 
dan. Po rodu je sicer Primorec, vendar smo si ga na 
Gorenjskem ie "prilastili". Med občudovalci Klavdijevih 
del je tudi Nelida Nemec, ki je skrbela za tržno komunicir
anje v HIT Nova Gorica, prav tako Primorka, ki pa (še) ni 
postala Gorenjka. 

Na 20. strani naše lanske decembrske priloge Letopis 
Gorenjska 97/98 sta dva ljudska vremenska pregovora, ki 
odgovarjata na ugibanje, kdaj bo, če bo, letos kaj "ta prave" 
zime: "Če v januarju ni snega, zato šele april ga da"; "V 
januarju toplo, v februarju hladno". Kakorkoli, že na 
polovici januarja smo, pa gorenjski cestarji in komunalci niso 
polomili še niti enega pluga pri pluženju luknjastih cest! Vsem, 
ki upravičeno zelo pogrešate sneg, agencija B.P. poklanja 
spomin na lansko zimo, ko je bila mati narava z snegom 
aareŽljivejša. Mimogrede: slika je bila posneta v koledarski 
pomladi, ko je padla zadnja pošiljka "beraškega gnoja". 

# * * "Veš, Janez, prav zares sem vesela, da ste na Jesenicah 
začeli z gradnjo novega otroškega oddelka Splošne bolniš
nice, saj je bil skrajni čas, da so to investicijo spravili v 
proračun. Brez zamere, ampak upam, da bom storitve tega 
oddelka za moj skorajšnji naraščaj potrebovala kar naj
manj!" (Jana Primožič, poslanka državnega zbora v 

Srejšnjem mandatu, ter prim. dr. Janez Remškar, direktor 
plošne bolnice Jesenice) 



Kako je trenutke, ko je plaz odnesel Janeza, 
doživljal soplezalec Dejan Jekovec 

Dejan Jekovec, 9. januarja na Velikem vrhu 

Triindvajsetletni Dejan Jekovec se z alpinizmom 
ukvarja šele leto in pol, odkar je skakalne smuči postavil 
v kot. 

"Janez je začel sestopati v strmino, naredil je nekaj 
korakov, stopil na kloio in takrat je počilo. Kloža se je 
z njim vred zapeljala dol. V trenutku se je obrnil in 
zasadil cepin v sneg, a je bilo že preveč hitrosti. Sam 
sem le nemočno gledal in enostavno nisem mogel dojeti, 
da se to sploh dogaja. Kakih pet sekund sem ga še videl, 
potem pa sta ga prekrila sneg In snežne plošče in izginil 
je za rob. Bila je tišina, do skoka v Žrelo, potem je spet 
močno zaropotalo. Trikrat sem ga poklical, misleč, da 
se je ustavil, a ni bilo nobenega odgovora. Najprej sem 
bil zmeden in prestrašen, kaj zdaj, a sem se le toliko 
zbral, da sem prižgal "lavinsko žolno" in se začel 
spuščati dol po Žrelu. 

Ko sem med potjo našel cepin, sem vedel, daje plaz 
skupaj z Janezom šel do dna. Še bolj me je stisnilo pri 
srcu. Kaj bo, ali ga bom našel, je pod plazom? Vseskozi 
pa sem si govoril, samo, da je živ, samo, da je živ. Bil 
sem kakih 200 metrov nad njim, ko sem ga zagledal, 
kako sedi poleg plazu. Začel sem kričati Janko, 
Janko... Oba sva vpila. Od veselja. Težko je povedati, 
kako srečen sem bil, ko sem ga videl. 

Pritekel sem do njega, bil je ves krvav, vprašal sem 
ga, ali je v redu. Bolelo ga je in tresel se je od mraza. 
Ogrnil sem ga s tistim, kar sem imel. Spraševal sem 
ga, kako me še lahko pomagam. A bo? Seveda bo, saj 
moram zdržati." 

i,,.V,,V.V 

Nekaj sem sicer še poskušal... Kljub 
temu da sem bil vseskozi pri zavesti, sem 
izgubil orientacijo. Enkrat je bila glava 
spodaj in noge zgoraj, drugič obrnjeno. 
V Žrelu je nekaj ovinkov, tam je štrleča 
skala, res sem imel srečo, da me je neslo 
mimo. Dobro, da sem na glavi imel 
čelado, ki je bila na koncu precej 
razbita, za ušesom pa me je od močne
ga udarca očitno zarezal jermenček, ker 
so me v bolnišnici tudi tam posili. Cepin 
sem izgubil iz rok, ena dereza je bila 
povsem pokrivljena.... Dobro, da je ni 
zagrabilo, sicer bi šla noga. Na koncu se 
je izkazalo, da mi je nahrbtnik vseskozi 
ščitil hrbtenico pred močnejšimi udarci, 
čeprav nahrbtnik v plazu ponavadi 
"vleče noter". 

Plaz je Janeza premetaval po grapi in 
ostrih skalnatih ovinkih Petega Zrela 
skoraj kilometer daleč, za približno 600 
metrov višinske razlike. Povprečen nak
lon po Žrelu je 40 stopinj, ponekod 
nekaj več, ponekod nekaj manj. Po 
kakih dveh do treh minutah, kot je 
ocenil Janez, ga je plaz odložil na 
izstopu iz Žrela. "Šlo je kot šus, le 
šumelo je okrog mene, nekajkat mije že 
skoraj povsem vzelo sapo. Ko se je plaz 
začel ustavljati, sem se odvalil z njega, 
pogledal okrog sebe in ugotovil, da sem 
precej nižje, kot se mi je zdelo, medtem 
ko me je neslo dol. Ker sem izpahnil 
ramo, sem le s težavo snel nahrbtnik in 
takoj na sprejem vklopil tako imenova
no "lavinsko žolno", elektronsko napra
vo, ki jo je imel pri sebi tudi Dejan. 
Nisem vedel, ali je odneslo tudi njega ali 
ne. Če bi bil v kupu poleg mene, bi 
naprava zaznala signal. Potem sem po 
radijski postaji poklical naše fante, 
povedal, kje sem, kaj se mi je naredilo, 
da še ne vem, kje je Dejan, naj pridejo 
gor..." Telo se je začelo ohlajati in Janez 
je čutil močne bolečine najprej v rami, v 
kolenih, nato po celem telesu, tekla je 
kri, vedno bolj ga je zeblo. Po kakih 
dvajsetih minutah je zaslišal Dejana, ki 
je vpil na vrhu izhoda iz Žrela. "Vpila 
sva od veselja. Drug drugega sva bila 
neizmerno vesela. Oddahnil sem se za 
Dejana, seveda pa sem se vedno bolj 
zavedal, da sem preživel nekaj never
jetnega. Drug drugega sva tolažila." 

Hitra reševalna akcija 

Gorski reševalec Peter Rožič z Bis
trice, ki se je prvi odzval Janezovemu 
klicu po radijski postaji, je takoj začel 
obveščati naprej. Javil se je reševalec 
Janko Meglic iz Loma in takoj krenil 
pod Storžič, spotjo srečal še kolega 
reševalca Janeza Kavarja in pohitela na 
kraj, kjer je bil ponesrečeni Primožič. S 
seboj sta prinesla odeje za Janeza, ki ga 
je že močno zeblo. Kmalu so prispeli 
tudi ostali fantje, gorski reševalci, dva 
pripadnika Policijske gorske enote in 
policijski helikopter s pilotoma in oper
aterjem na vitlu. V reševalni akciji je 
sodeloval gorski reševalec in zdravnik 
dr. Iztok Tomazin, ki je ponesrečenega 
Janeza Primožiča v helikopterju pospre
mil tudi v ljubljanski U K C . 

"Sreča, da je v akciji lahko sodeloval 
helikopter, ker bi pri drugačnem trans
portu, fantje so imeli že vse pripravljeno 
tudi za spust v dolino, zaradi bolečin še 
precej trpel. Tako so me v vakuumski 
blazini dvignili v helikopter. Kot so mi 
povedali pozneje, smo s helikopterjem 
odleteli nekaj pred drugo popoldne, tik 

preden je ozračje zagrnila megla. Na 
urgenci K C v Ljubljani me je sprejel dr. 
Matjaž Veselko, poslikali so me od nog 
do glave, "dol' zašili" kolena, doktor mi 
je poravnal izpah, tri dni sem imel na 
komolcu longeto... Kosti so na srečo 
ostale cele, bil pa sem precej potolČen 
po vsem telesu, kite so bile pretegnjene, 
nekaj dni sem ležal tu na postelji kot en 
nebogljenček." 

Janeza sem v bolnišnici obiskal pre
jšnji petek, točno štirinajst dni po 
nesreči. "Če bo tole s kolenom v redu, 
vsak dan ga razgibavam, računam, da bo 
kaj kmalu potrebno reči bolnišnici 
adijo...," razmišlja Janez, ki je poleg 
vsakodnevnih obiskov žene Marije, v 
teh dneh sprejel kopico prijateljev, 
alpinistov, reševalcev, znancev, sorodni
kov... Kaj menijo o vaši izkušnji, j e 

zanimalo mene. "Alpinisti, ki poznajo 
Peto Žrelo in vedo, kje me je nesel plaz« 
malo manj, kot da se držijo za glavo. 
Vsak od njih ve, da sem imel izredno 
srečo. Mislim, da je tisti petek šlo za 
splet naključij in okoliščin, ki so bile 
samo v moj plus in to vse od tistega 
trenutka, ko me je odneslo pa do dna-

S prijateljem Janezom Levcem na najvišjem vrhu Peruja Huascaranu (6867mh 
26. junija 1997. 

To da sem bil opremljen, kot sem bil, da 
me ni vrglo v kakšno skalo, da me i" 
zadušilo... Plaz kot, da me je ovil ' n ! 
varoval pred skalami." 

Seveda se ne bom premislil 

"Nič od tega ni bilo, kot pravijo 
nekateri, češ zdaj se ti bo pa odrolal 
film vsega življenja za nazaj. Tudi mor* 
me ni tlačila zaradi tega dogodka. Rfs» 
da greš dvakrat, trikrat malo razmišlja 
o tem, ampak da bi se v zvezi 1 

alpinizmom karkoli premislil, to pa 
Saj smo vsak dan na cesti, kjer je tod1 

nevarno. Alpinizem je šport, pri kater 
em se moraš zavedati, da lahko pride 
tudi do takih dogodkov. Računati mora' 
s tem, da se ti lahko kaj naredi, ampak; 
če se ukvarjaš z alpinizmom, nesreča 
prva stvar, o kateri bi razmišljal. R**' 
mišljaš, kako boš čim bolj varno spleza'; 
da se boš v danem trenutku čimbolj 
pravilno odločil. Alpinist pa hkrati g? r e 

spoznava tudi z druge plati, ne le kolik'! 
in kam splezat, znati je treba pogleda*1 

okrog sebe. To je tisto, zaradi česar j* 
alpinizem nekaj čudovitega. Le razmi"' 
janje o celoti gora je pravo gornik 0 

dejanje." • Igor Kavčič 

Obe fotografiji v bolnišnici je 

posnela naša fotograf inja Tin? 
Doki, fotografiji, na katerih je 

Janez v Peruju in Dolomitih sta 
iz arhiva Janeza Primožiča, vsf 
ostale fotografije pa nam je posodit 
Dejan Jekovec. 

Janez Primožič, 26. decembra okrog 9.30 ure ob vzponu Reševalna akcija med 13. in 14. uro, ko je Janeza helikopter odpeljal v dolino 
v Kramarjevi smeri med bivakom in "Gradom". 

Ob prikazu severne stene StorŽiČ? 
na prvi strani Gorenjskega glasa je 

potrebno pripomniti, da zarisana 
črta nakazuje, od kod je plat 
Janeza ponesel v dolino, vse do 
križca, kjer se je ustavil in od kode/ 
je Janez preko radijske postaja 
poklical na pomoč. Pri tem prt* 
kinjena črta označuje le greben* 
izza katerega je po Petem Žrela 

drsel plaz, neprekinjena Črta Pa 

kaže dejanski potek plazu. 



Petek, 16. januarja 1998 
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Požrtvovalnost gorskih reševalcev rešila še eno življenje 

Kot da sem se še enkrat rodila 
Slovenski gorski reševalci so si lani v akciji Naše žene Ljudje odprtih rok pridobili priznanje 

za izjemno požrtvovalna dejanja. Nevenka Verstovšek, ki je pred novim letom zdrsnila s 
pobočja Storžka, se je po njihovi zaslugi še enkrat rodila. 

Ljubljančanka Nevenka Verstovšek, pre
kaljena gornica in alpinistka, članica A O 
Ljubljana matica, je pretekli teden še 
ležala v jeseniški bolnišnici. Pri zdrsu s 
Storžiča 30. decembra lani je namreč 
dobila resne poškodbe. Čeprav je še 
ležala v mavcu, pa je bila videti nadvse 
vedra in optimistična. 

"Pot na Storžič sem že velikokrat 
Premerila, tudi zimski vzponi niso bili 
nič izjemnega. Tokrat pa se mi je na 
derezi najbrž naredila cokla, zdrsnila sem 
m s tem sprožila plaz, ki me je odnesel 
tristo metrov," planinka obudi spomin na 
usodni vzpon na Storžič. "Na srečo sem 
^ s "plavanjem" obdržala na površini. 
Ko sem se ustavila, sem si pripravila vse 
za primer, če bi morala dolgo čakati na 
reševalce, celo baterijo, če bi me iskali 
Sele v mraku, čeprav se je nesreča zgodila 
sredi popoldneva. Že po dobri uri so 
Pome prišli reševalci. Helikopter me je 
odpeljal v bolnišnico na Jesenice, spreml
jal pa me je dr. Tomazin." 

Na Nevenkino srečo je lepo prednovo-
letno vreme zvabilo v gore veliko ljudi, ki 
so slišali njene klice in o nesreči obvestili 
reševalce. O njihovem delu Nevenka 
verstovšek pravi, da ga zelo spoštuje, 
saj tvegajo svoja življenja, da pomagajo 
Slrugim. Veliko med njimi jih tudi pozna 
l n prav pomirjena je bila, ko so na dan 
nesreče prišli do nje in je nad sabo 
^gledala bradati obraz Zvoneta Koren
ina iz GRS Kranj. 

Med ljudmi, ki so se tega dne mudili na 
Kališču pod Storžičem, je bil tudi 
Preddvorski župan Miran Zadnikar in v 
njegovi družbi smo obiskali ponesrečen-

P v jeseniški bolnišnici. Ker se na 
°omoČju te občine velikokrat dogajajo 
8°rske nesreče, je opozoril na probleme, 
Povezane z reševanjem. Medtem ko 
država ne skopari, kadar gre za nakup 

Nevenka Verstovšek in župan občine 
Preddvor Miran Zadnikar 
vojaških letal in helikopterjev, jih za 
civilne namene ni dovolj. Tako se je v 
primeru reševanja Nevenke Verstovšek 
zgodilo, da helikopter, primeren za 
reševanje ponesrečencev v gorah, ki ga 
ima na razpolago Letalska policijska 
enota, ni mogel takoj prileteti na kraj 
nesreče, ker je bil na poletu iz Celja v K C 
v Ljubljano, kamor je v inkubator peljal 
novorojenčka. Kč je to nalogo opravil in 
preden je bil nared za nov polet v gore, 
pa je minila že polna ura, ki bi bila v 
primeru resnejše poškodbe lahko usodna. 

O tem smo vprašali poveljnika Le
talske policijske enote Jožeta Mencina. 
Povedal je, da je imela pred leti ta 
policijska enota za prevoz bolnikov, 
dojenčkov in ponesrečencev na voljo 
predelani helikopter "medico", ki pa je 
moral na generalno obnovo, saj si je 
nabral zadostno število ur letenja, pa tudi 
njegova opremljenost je že zastarala. 

Policiji predstavlja ob izvajanju operativ
nih nalog to vzporedno dejavnost, zato 
ministrstvo nima denarja ne interesa, da 
bi ga obnovilo za medicinske potrebe. 
Radi bi prišli do sodobno opremljenega 
helikopterja za reševalne namene, saj je 
helikopter najučinkovitejše prevozno 
reševalno sredstvo, kar dokazuje tudi 
primer reševanja Nevenke Verstovšek. 
V letu dni helikopterji opravijo vsaj sto 
reševanj in blizu 150 medkliničnih pre
vozov, tako da bi bila posodobitev-
"voznega parka" nujna. Letalska policija 
ima 4 helikopterje, ob dveh večjih, 
primernih za reševalne naloge, je ta čas 
v uporabi le eden, zaradi česar je v 
primeru reševanja s Storžiča prišlo do 
čakanja. 

Kako pa na to gledajo gorski reševalci? 
Zvone Komičan in Živko Drekonija iz 
GRS Kranj, ki sta bila udeležena v 
omenjenem reševanju, pravita, da gorski 
reševalci sodijo v pristojnost ministrstva 
za obrambo (republiške uprave za zaščito 
in reševanje), pri svojem delu pa jim 
največkrat pomagajo helikopterji minis
trstva za notranje zadeve. Ti odnosi so 
sicer dobri, država pa vendarle premalo 
pozornosti namenja za civilno reševanje. 
Gorski reševalci so prostovoljci, ki pa v 
svoje prostovoljno delo vlagajo tudi velik 
del lastnih sredstev. Ob vsem ljubiteljstvu 
pa so pravno in moralno tudi polno 
odgovorni za svoje delo, kar ni v skladu 
s tem, kar družba vanje vlaga. Problem je 
zelo širok, zato se ga bomo ob priložnosti 
znova lotili. Ob tem zapišimo le še misel 
obeh reševalcev, da Gorsko reševalno 
službo financira država (občine je po 
zakonu niso več dolžne), zato so veseli, 
da imata kranjska in preddvorska občina 
vendarle posluh in kranjski postaji GRS 
vsako leto namenita nekaj sredstev. 

• D.Z.Žlebir 

" t i 

Akcija Prisluhnite nam je zdruiila veliko ljudi 

Gluhi pri ljudeh ne zbujamo sočutja, prej odpor 
Po zaslugi prireditev, kijih v dobrodelni akciji Prisluhnite nam prireja Medobčinsko 

društvo gluhih in naglušnih AURIS Kranj, je javnost spoznala gluhoto. 

16. januarja - Dobrodelno akcijo Prisluhnite nam je 
\tem gorenjskem društvu sprožila stiska ob nakupu hiše na 
**ujah, kamor se je društvo lani preselilo z Glavnega trga v 
branju. Z denarjem svoje zveze, gorenjskih občin, ki so 
"°slei financirale dejavnost društva, ter člani samimi niso 
"speli zbrati dovolj denarja za odkup hiše, zlasti še, ker so 

.°°^inl Kranj naleteli na nerazumevanje. Tako so se 
odločili za humanitarno akcijo. 

, V akciji Prisluhnite nam, h Tome, doma iz Škofje Loke, 
Meri so pritegnili tudi pre- in Martin Dobnikar, ki pri-

^tavnike gorenjskih občin (v haja iz Cerkelj? 
astnem odboru sodelujejo "Akcija še ni končana, 

} n e gorenjskih županov), so denar priteka razmeroma po-
oslej izpeljali šest prireditev: časi, vendar nas veseli, da 

,' gledališke predstave, dva smo po zalsugi zbranih sred-
J>ncerta in hokejsko tekmo, stev lahko v odkupljeni hiši 

0fjprav s o prireditve manj uredili vsaj centralno ogre-

\4 

ŽehliVne' b i s i PrireditelP vanie i n kupili kurilno olje, 
o pi,i,pa- s o P°vzročile> da se opravili pa tudi najnujnejša 
s0 t L U V e l l k o 8ovorL s l i S e č i popravila, da smo se lahko 
tavp t • p . o b l i i e spoznali te- sploh preselili," pravi Zden-
'>ivfl//' P r i n a S a tovrstna ko Tome. "Zavedamo se, da 
ni. 'an°st, ki na prvi pogled ™h*-rtn stvar ne ere hitro 
n'. »Meti huda, gluhi in nagluš-
kar° l,majo s p r i č o t e komuni-
vlr* o v i r e v e l i k e ^žave pri 
"Mevanju v okolje. Tudi 
"rsikatera "mati županja" 

odtrPrvii S , r e č a l a z Pehoto, 
odi sodelujejo v častnem 

Martin Dobnikar, tolmačka Zlata Crlienko in Zdenko 
Tome med pogovorom v znakovnem jeziku gluhih. 

zlasti še, ker hkrati poteka 
več humanitarnih akcij, pre
dnost pri darovalcih pa imajo 
tisti invalidi, ki so bolj 
"znani". Radi bi, da bi bila 
hiša kmalu nared, da bi lahko 
izvajali programe. Problem je 

5eJ odk 
<*Po°ru> "ki ga vodi Anica prostor, ki ga želimo nameniti 
oJP0' edina gluha članica izobraževanju. Težijo nas 

>ra. sirpr nn 9t>nn nredsed- manjkajoči 4 milijoni, ki jih 
še dolgujemo občini Kranj. 
Šele ko bo ta denar zbran, 
bomo lahko začeli z adapta-

u*t1"r KOX sočutje, cijo. Ocenjujemo, da bi po-
ds d ° akciJ° doživljata pre- trebovali 8,5 milijona tolarjev 

društva Zdenko za odlup in adaptacijo." 

"bora, sicer pa žena predsed-
1lk<* društva Auris. Gluhi 
orni pravijo, da njihova in-
a"dnost pri slišečih prej zbu-

]Q odpor kot sočutje. 

"Zadovoljni smo, ker nas 
po zaslugi dobrodelne akcije 
javnost spoznava," dodaja 
Martin Dobnikar. "Ni pa 
tolikšnega odziva, kot smo 
ga gluhi pričakovali. Do 
zaključka akcije v marcu bo 
še nekaj prireditev, zato ljudi 
vabimo, da se jim odzovejo. 
Meni je bila najbolj všeč 
predstava Zijaha Sokoloviča 
Glumac je glumac in tokrat 
sem bil tudi prvič v življenju v 
gledališču." 

Predstava je bila prevajana 
v znakovni jezik gluhih in 
dva tolmača sta imela z 
"dvojnim prevodom" (šlo je 
za srbohrvaško predstavo) 
kar veliko opraviti. Zdenko 
Tome, ki je bil pri 60 letih 

prav tako prvič v življenju v 
gledališču, si za svoje člane še 
želi takšnih predstav. Tudi 
druga monodrama Poredo-
šev Janoš z Evgenom Car
jem je bila dostopna gluhim, 
medtem ko predstava v Pre
šernovem gledališču v Kranju 
takšni in drugačni ni bila 
prevajana, saj je ob več 
igralcih na odru to težko in 
tudi tolmač na odru je moteč. 
Sogovornika pa sta v pogo
voru (prevajala ga je tol
mačka Zlata Crljenko) 
dodala še zahvalo vsem, ki 
prispevajo sredstva za njiho
vo hišo in po svojih močeh 
pomagajo gluhim in nagluš
nim. 

D.Z.Žlebir 

D a r o m l i s t e 

Prisluhnite nam 
Za dokončen odkup hiše Medobčinske organizacije 
gluhih in naglušnih Gorenjske AURIS na Hujah je spet 
prispevalo nekaj novih darovalcev. 

Matjaž Flega (2000), Anton Nemec (2000), Peter 
Bertoncelj (3000), Štefka Dolenc (1000), Milan Hafner 
(5000), Varplast (2000), Milan Bernik (5000), Slava 
Galof Hosta (1000), Mirko Košan (2000), Rado Žitnik 
(3000), Marija Gaber (2000), Milka Pinterič (1000), 
Frizerski salon Darja Tavčar (5000), Vlado Orešnik, 
slikopleskar (1000), vsi iz Škofje Loke, Milan Perme, 
Primskovo na Dolenjskem (8000), L.M. Tržič (1000), 
Stanonik Kranj (5000). Klas Tržič (10.000), Marjan 
Dolenc, Škofja Loka (5000), Vili Potočnik, Zg. Luša 
(2000), Avtocenter Boris Pintar Škofja Loka (2000), 
Rado Rezek, Avtokleparstvo Škofja Loka (3000), Galof 
Škofja Loka (500) Leon Berčič, Škofja Loka (3000), 
Marija Levpušek, Škofja Loka (500) in darovalec, ki ne 
želi biti imenovan (1000). 

Gluhi in naglušni člani društva AURIS se vsem 
donatorjem iskreno zahvaljujejo. Za akcijo Prisluhnite 
nam lahko še vedno prispevate na žiro račun 51500-
678-80298 s pripisom Prisluhnite nam. Društvo 
A URIS deluje na Hujah 23/a, tel. in fax 330-575, kjer 
dobite tudi vse informacije. 

Javna dražba za bolnike srca in ožilja 
V novomeškem farmacevtskem podjetju so se ob koncu 
minulega leta odločili, da s humanitarno akcijo pod 
naslovom Življenje je le pesem iz srca zberejo denar, s 
katerim bodo pomagali premostiti najhujše probleme 
pri zdravstveni oskrbi bolnikov ljubljanskega Klinič
nega oddelka za kirurgijo srca in ožilja. 

Gre predvsem za dolge čakalne vrste srčnih bolnikov, 
ki že nedopustno dolgo čakajo na operacijo na odprtem 
srcu. V Krki so zato v sodelovanju s priznanimi 
domačimi in tujimi likovnimi ustvarjalci pripravili 
razstavo skoraj sto slik in grafik, ki so jih ta teden 
prodali na javni dražbi. Sodelovalo je več kot 70 
umetnikov vseh generacij in likovnih izrazov. Denar 
zbran na dražbi bodo prireditelji namenili za nakup 
mehansko podpornega mehanizma, ki lahko za daljši 
čas (več mesecev) povsem nadomesti delovanje enega 
ali obeh srčnih prekatov. Na to napravo lahko 
priključijo bolnika, ki ima po operaciji na srcu tako 
oslabelo srce, da bi sicer umrl. Uporabljajo jo lahko 
tudi pri bolnikih, ki čakajo na presaditev srca in jim 
naglo peša srčna funkcija. V Krki so z organizacijo 
razstave in dražbe, kakršne v Sloveniji še ni bilo, po 
besedah likovnega kritika Janeza Messenela, harmo
nično prepletli medicinsko in farmacevtsko stroko z 
umetnostjo. Krka tudi sicer na različne načine deluje na 
humanitarnem področju. 

Porsche Leasing je podarilo avtomobila 
Pred novim letom smo pisali o tem, da je podjetje 

Porsche Slovenija Zavodu za slepo in slabovidno 
mladino Slovenije podarilo dve vozili. Opozorili so 
nas, da je šlo za podjetje Porsche Leasing, kjer so že 
lani namesto nakupa poslovnih daril denar namenili v 
dobrodelne namene. Zavod so obdarili že drugo leto, 
podarili pa so jim kombi in osebno avto. Podjetje 
Porsche Leasing se je ob tej priložnosti zahvalilo družbi 
Porsche Slovenija za izredno ugodno nabavno ceno za 
obe vozili in Zavarovalnici Maribor za poseben popust 
pri kasko zavarovanju. Za napako se opravičujemo. 

Tudi Gorenjci smo bili radodarni 
Odmevna dobrodelna akcija Zavoda za humanitarne 
dejavnosti Vid iz Kranja za obdaritev otrok v rejniških 
družinah je zbrala skoraj 8 milijonov tolarjev, za ta 
plemeniti namen pa je prispevalo okoli 700 darovalcev. 

V eni prednovoletnih številk smo obljubili, da bomo 
zapisali še preostala imena darovalcev. Ker pa jih je kar 
za nekaj časopisnih stolpcev, objavljamo le imena 
gorenjskih darovalcev. To so: Anton Čadež Mesarstvo 
Visoko, Iskratel Kranj, Diagnostični center Bled, 
Jancomm Križe, Tosama Vir Domžale, Žurbi Team 
Kamnik, Periteks Trzin, Tech trade Mengeš, Alojz 
Ovsenik Mizarstvo Kranj, Trival Compoziti Kamnik, 
Grapbc Domžale, Merkur, Trgovina in storitve Kranj, 
Gorenjska lekarna Kranj, Lespal Količevo Domžale, 
Gorenjska oblačila Kranj, Saldo plus Kranj, ETP 
Kranj, Janez Bohorič Kranj, Marjan Čadež Škofja 
Loka, Avtomehanika Škofja Loka, Gorenjska mlekar
na Kranj, Avtomehanika Kranj, Ema Ceferin Škofja 
Loka, Janez Rekar, Kranj, Andreja Ribnikar Gorice, 
Vasco Hrastje, Agroemona Domžale, Ortosana Trzin, 
Bojan Vodopivec, Kranj, Dassašport Kranj, Mica 
Domžale, Boven Domžale, Mapis Domžale, Jamnik 
Pirniče, Saning International Kranj, Saxonia Franke 
Tržič, Mojca Vreček Šenčur, Alenka Leder Škofja 
Loka, Gradnje Kranj, Jolanda Podobnik Kranj, Nada 
Korpar Škofja Loka, Jernej Lavtar Železniki, OŠ 
Matija Valjavec Preddvor, Iskra MN Kranj, Kemofar-
macija Domžale, zaposleni v Aktiva group Jesenice, 
Integral Jesenice, marija Jugovic Žabnica, Sportina 
Bled, Martin Lunder Škofja Loka, Bojana primec, 
Radovljica, Golja Železniki, Elba Avto Trzin, Lekarna 
kamnik, Humko Bled, Jelovica Škofja Loka, Arete 
Kranj, Avtoprevozništvo Peter Učnik Tržič, Meta 
Verovšek Lesce, Sonja Brajnik Preddvor, Roman 
Zaplotnik Tržič, Mak Kranj, Benjamin Časič Jesenice. 
Imena ostalih darovalcev bomo objavili prihodnjič. 

D.Z.Žlebir 



Rekorderka v podobi suka 
Sava nekje pod Resnico, 14. januarja - Jernej Vogrin se je 

že dolgo odpravljal nad sulce, pa vendar so se mu na take m 
drugačne vabe vedno obesili sulci z dobrimi osemdesetimi 
centimetri. V sredo pa ga je ribiška sreča pogledala skozi 
veliko okno. V Savi pod Besnico se mu je na silikonsko vabo 
ujela 117 centimetrov dolga in 17 kilogramov težka samica 
sulca. Nezanemarliiv delež pri ulovu ie zagotovo imel tudi 
njegov spremljevalec.(in trofejonoša) Vili Hafner, ki je, kot 
smo izvedeli, Jerneju skorajda dobesedno s prstom pokazal 
bodoči plen. Sicer pa se očitno gospoda vilija splača vzeti s 
sabo, ko greste na sulca, saj je bil letos spremljevalec in boter 
kar dveh sulcev velikanov, prvi, ki gaje ujel Brane Čander je 
meril 102 centimetra in tehtal dvanajst kdogramov. 

Jernejev sulec je bil ujet na območju Ribiške družine Tržič, 
njen član je tudi Vili Hafner, Jernej pa je pri njih gostoval iz 
kranjskih ribiških krogov. V ribiški družini tržic so letos 
načrtovali ulov petih sulcev, Jernejev je bil zadnji načrtovani, 
možno pa je, da se je na trnke ujel še kakšen ribon. saj je kar 
nekaj ribičev še imelo veljavne ribiške karte. • U.S, 

In še en veeeliiik sulec 
Lancovo, 14. januarja 

imena za Danila Bižana 
Pižov most je bil kraj srečnega 
ki se je z Janezom Finžgarjem 

odpravil lovit sulca. Na montiranega klena je kmalu prijel 109 
centimetrov dolg in 13 kilogramov težak sulec. Ulova 
zagotovo ne bi bilo, če bi ju na pravi tolmun z velikim 
ribonom ne bi opozoril ribški kolega Marjan Dravinc. Kot se 
za sulca, ujetega v LipniŠki dolini spodobi, so ulov povsem 
uradno izmerili v uradnem sulcomeru Ribiške družine 
Radovljica v gostilni Mlin (o njem smo že pisali), vsi zbrani 
pa so me opozorili, da srečni ribič še ni izpolnil vsega, kar 
zapoveduje sulcomer - za vsak centimeter bi zbranemu omizju 
moral plačati liter vina, kar, takole na pamet, znese 29 litrov 
vina. Del dolga je že poravnal, preostanek pa bo menda 
odplačeval na obroke. V radovljiški ribiški družini so se letos 
odloČili za ulov osmih sulcev, tri so že ujeli, za ulov preostalih 
pa bodo morlai ribiči močno pohiteti, sai se sezona sulcolova 
vse bolj neusmiljeno približuje svojemu koncu. • U.S. 

Kdaj se bo zrušila Čeferinova domačija? 
V uredništvo nam je pisal naš bralec iz Martinj Vrha 

(imena nam v pismu m zaupal) ter nas opozoril na že skoraj 
popolnoma podrto hišo pn Čeferinu v Martinj Vrhu. Kot 
piše, se mimo podrtije vsak dan vozijo otroci in delavci, kot 
piše, pa je ie še vprašanje časa, kdaj se bo vse skupaj podrlo 
na cesto. Kot je zapisal, bi v tem primeru morala ukrepati 
tudi občina, do prihodnje pštevilke pa bomo o njegovem 
mnenju povprašali župana Alojza Čufarja. IL5. 

Anketa o "IVloretovem" vrtcu 
Iz občine Žiri so nam sporočili, da med starši otrok, ki 

zaradi pomanjkanja prostora niso bili sprejeti v Vzgojno 
varstveni oddelek v osnovni šoli, delajo anketo o njihovi 
pripravljenosti o vključevanju otrok v dislocirano enoto, 
med Žirovci sicer poznano kot 'Moretov vrtec'. Starši so 
anketne liste že dobili na dom, ostali pa jih lahko dobijo v 
prostorih občine Žiri in v kadrovskih službah Alpine, 
Etikete in Kladivarja. • U.S. 

Priprave na največji gorenjski pustni karneval, na šenčursko godlarijo, so se že začele 

Godlarji se vračajo, 
godle in veselja bo dovolj! 
Šenčurski pustni karneval, godlarji, se že pripravljajo na letošnji praznik vseh norcev, kot sicer nekateri 
imenujejo pusta. Letos bo v spremstvu vsaj trinajst voz, godla pa bo vsaj tako dobra kot lanska 

Šenčur, 14. januarja • Pri Pilarju v Šenčurju je iz večera v večer 
bolj živahno. Šenčurski godlarji so že začeli pripravljati vozove 
za letošnjo pustno povorko. Letošnji karnevalski sprevod bo 
peti povrsti, kot že doslej pa bodo na trinajstih vozovih skušali 
predstaviti nekaj najbolj zanimivih dogodkov, ki so se zgodili v 
državi in občini. Godlarji so povsem uradno dve leti združeni v 
društvo, ki šteje 65 aktivnih članov, ob pustu pa se jim pridruži 
še množica nečianskih veseljakov, letos prvič pa se jim bodo z 
enim vozom pridružili še pustni veseljaki s Trstenika. 

Povsem uradno bo letošnji 
pust konec februarja, 21. se 
bodo z Vozovi odpravili v 
Kranj, dan kasneje bo velika 
godlarska šenčurska veselica, 
veselo bo tudi na pustni torek, 

nadvse žalostno pa v sredo, ko 
bodo pusta pospremili k zadn
jemu (ognjenemu) počitku. 

V sredo so se godlarji, kar 
dokazuje naša fotografija, že 
lotili priprave karnevalskih 

vozov. Letos bodo na trinaj
stih vozovih predstavili turis
tični vlak, lotili se bodo 
propadajočega doma strojne 
skupnosti, kjer sicer gostuje 
del njihovih vozov, predstavili 
bodo gorenjsko afero, na 
ostale podrobnosti pa boste 
morali počakati do pusta. 

Priprava karnevalskega 
sprevoda pa zahteva kar ne
kaj denarja. Godlarje vsako 
leto finančno in moralno pod
preta šenčurski župan Franc 
Kern in kranjski župan Vito-

mir Gros, verjetno pa se p r a V 

zaradi svojega prispevka 
obadva vsako leto znova (v 

obliki mask) pojavljata v kar
nevalu. Med finančnimi pop; 
porniki ne smemo pozabit' 
šenčurskih podjetnikov, seve-
da pa godlarji k sodelovanji1 

vabijo tudi ostale zainterestf' 
ane sponzorje, informacije 0 

možnostih sodelovanja dobite 
v Kmetijski trgovini Pilar. 

Šenčurski godlarji pa b l 

zagotovo ne bili to, kar S?' 
brez svojih stalnih vozov i n 

mask. Najpomembnejši je za' 
gotovo godlar, velika maskota, 
ki oznanja, da na vozu za njiff1 

dobite prvovrstno in odlično 
godlo. Verjetno veste, da Je 

godla, poenostavljeno poveda
no, tisto, kar najdete v krva
vici. Prvo leto so jo s sab° 
odpeljali kakih 25 litrov, pi"3' 
vega povpraševanja po njej ga 

ni in ni bilo. Naslednje leto J6 

bilo že bolje, lani pa so )° 
samo v Kranju razdelili vsaj 3U 
litrov, v Šenčurju 60 litroj 
nekaj pa tudi v Cerkljah. / 
sprevodu so stalni tudi ciganis 

svojim vozom, voz z godbo 1" 
začetni spremljevalni voz. D° 
pusta je še siab mesec dfll> 
godlarji in godla pa bod" 
pustno soboto zagotovo priča
kali v popolni pripravljenosti 

• U . Špehar 

Če ne plačajo cestnega zemljišča, je treba cesto pač ponovno zožati 

M e j n i k i p o d a s f a l t o m , n a a s f a l t u p a z e m l j a 

Če Krajevna skupnost ne odmeri zemljišča za cesto in ga ne plača, je treba napeti vse sile* 
da bo to storila, pa četudi na asfaltno prevleko nasujemo nekaj kubičnih metrov zemlje* 

Senica, 15. januarja • Pa začnimo pripoved tele zgodbe na 
začetku. Cesta, ki poteka čez Senico, je bila menda že od 
nekdaj široka kake tri metre in pol. Konec osemdesetih pa so 
se na Krajevni skupnosti odločili, da je nekoliko razširijo in 
asfaltirajo. Ampak za njeno širjenje je potrebno dodatno 
zemljišče, sledijo poti od soseda do soseda, dokler niso 
zbrani vsi podpisi in dela se lahko začnejo. Cesto razširijo in 
asfaltirajo, in vsi so lepo srečni! 

No ja, skoraj vsi. Po skoraj 
osmih letih Andreju Knificu 
omenjena cesta še vedno ne 
da miru. V času, ko so se na 
Krajevni skupnosti odločali o 
širitvi ceste, je na (zanj) 
nesrečnem zemljišču s par
celno številko 236 k.o. Med
vode gospodaril še njegov 
sedaj že pokojni oče. 5. 
aprila 1990 ie s Krajevno 
skupnostjo Medvode podpi
sal pogodbo, v kateri se je 
strinjal, da lahko za širitev 
ceste uporabijo tudi del nje
govega zemljišča, vendar ga 
morajo predi tem odmeriti, 
plačati odškodnino, cesto pa 
znižati na nivo vrta ob hiši. Z 
leti se je z dosuvanjem 
gramoza na cesto ta precej 
dvignila, zaradi česar so me
teorne vode pritekale vse do 
praga hiše. Z novo cesto bi to 
težavo tudi dokončno rešili. 
Kmalu po podpisu pogodbe 
so začeli z deli na cesti, cesto 
so razširili, položili asfalti, 
obenem pa pozabili tako na 
odmero zemljišča, njegovo 
plačilo in znižanje nivoja 
ceste. 

Po očetovi smrti je zeml
jišče s hišo podedoval An

drej, ki je, kot že nekajkrat 
poprej, krajeno skupnost po
novno opozoril na nespošto-
vanje dogovora. Opozorila, 
prošnje, vse skupaj, kot pra
vi, ni prav nič zaleglo. Vmes 
je v Medvodah nastala nova 
občina, Andrej se je s svojimi 
pozivi začel obračati na ob
činsko oblast, pa, kot pravi 
sam, tudi tam za izpolnje
vanje sklenjenega ni in ni 
bilo pravega posluha. 

Lani poleti je za svojo hišo 
v Goričanah izkopla gradbe
no jamo, zemljo iz nje pa 
navozil na nesrečno zemljišče 
na Senico. In pri vsem skupaj 
ne bi bilo nič spornega, če ne 
bi zemljo nasul ravno do 
svojih mejnikov. Nesrečno 
naključje pa je, da so ti, po 
oceni neuradnega merilca, 
vsaj pol metra pod asfaltom. 
Širina cesrte se je zožala na 
nekdanje tri metre iun pol, 
promet je bil na tem odseku 
oviran, s Komunalnega pod
jetja Ljubljana, ki upravlja s 
cestami, pa so Andreja Kni-
fica obvestili, naj navoženo 
zemljo odstrani, sicer jo bodo 
odpeljali oni na njegove 
stroške. Tega, zaradi prepri

čanja v svoj prav, seveda ni 
storil, avgusta pa so tovorn
jaki komunalnega podjetja 
del zemlje odpeljali neznano 
kam. Računa za odvoz njen 
lastnik še ni prejel, trdi pa, da 
so mu zemljo enostavno 
ukradli. 

V vsej zgodbi je, po oceni 
lastnika, sporen približno 
sedem metrov dolg in meter 
in pol širok kos zemlje, torej 
deset in pol kvadratnih me
trov veliko zemljišče. Andrej 
Knific bi kvadratni meter 
zemlje prodal za 100 nemš
kih mark, torej bi celoten del 
znesel nekaj več kot tisoč 
nemških mark. Kot trdi, 
o b č i n a Medvode še do 
danes geometru ni naročila 
odmere zemljišča, čeprav na 
občini trdijo drugače. Kot 
pravi, je občina resda delo 
prepustila geometru, vendar 
tega sama ne sme storiti, o 
tem bi se morali dogovoriti z 
njim, če pa bo meritev 
opravljena brez njegovega 

privoljenja, je ne bo priznaj; 
saj meni, da ga bodo skušali 
opetnajstiti. 

In kaj o vsej stvari pravij0 

na občini? Tam smo izvedeli, 
da stoodstotno drži, da so 
geodetskemu biroju v Ljut"' 
jani naročili merjenje dejans
kega stanja na spornem 
zemljišču, ki bo pokazalo, 
koliko zemlje je pravzaprav 

potrebno odkupiti. Potrebno 
zemljišče bo občina zagotovo 
odmerila in odkupila, če & 
bo kakšnih večjih zapletov, DJ 
se spor utegnil rešiti že pr e < i 

poletjem. 
Vsekakor pa naj omenim0/ 

da bodo pri odkupu v realni*1 

okvirih upoštevali predloge 

lastnika zemljišča. Če g r 6 

sklepati po povedanem, & 
voznikom očitno ne bo več 
treba bati zožanj ceste, %oS'. 
pod Knific pa bo po odme11 

in prodaji zemljišča vendafjc 

bolj mirno spal. Ali pa mord3 

tudi ne... 
• U. Špeh* r 

L a s t n i š t v o z n a n o , n a g r a d e t u d i ! 
V minuli številki smo na zadnji strani v modrem okvi^ 

v rubriki G.G, vprašali, kdo je lastnik stare vile ,rt.j 
fotografiji. Do četrtka opoldne smo v uredništvo p r e J e

a 

deset enakih odgovorov. Deset naših bralcev je. !L 
dopisnice zapisalo, da je novi lastnik vile znana bitenjs*. 
avtoprevozmška družina Hartman. Za vsakega od deset̂  
bralcev smo v našem uredništvu pripravili »naj 1^ 
Gorenjskega glasa, ki jo lahko dobite v tajništvu na>6» 
časopisa na Zoisovi I v drugem nadstropju. 
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Odprte strani-

(A 
JELKO KACIN, predsednik STRAN 24 
odbora za mednarodne odnose Državnega zbora 
Ljubljana j e p o t e g n i l a p r v o p o t e z o , 

drugo naj B e o g r a d 

Poslanec Liberalne demokracije Slovenije v Državnem zboru 
in predsednik državnozborskega odbora za mednarodne 
odnose Jelko Kacin je za danes, 16. januarja, povabil v 
Ljubljano delegacijo odbora za zunanjepolitične odnose zbora 
državljanov zvezne skupščine Zvezne republike Jugoslavije 
pod vodstvom predsednika odbora Ljubiše Rističa. 

Drago Lemut STRAN 25 
E m b a r g o celo večji udarec k o t vojna 

Kranjsko podjetje Le-Tehnika se dogovarja o prenosu 
tehnologije v Srbijo, s čimer imajo na Češkem dobre 
izkušnje. 

Franci Mlinar 
Prodajalne s o o h r a n i l e i m e A l p i n a 

Zlasti v Srbiji ostaja nerazrešeno vprašanje premoženja, 
rešitev je še zelo oddaljena. 

Prava smer. Ob vsakem vzletu in pristanku, pravi reklama za Aerodrom Brnik, 
Bo Beograd spet prava smer tudi za gorenjske in slovenske gospodarstvenike? 

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

Podobno propagandnemu prispevku za 
petrol, pri katerem je prav vse na "p", je 
*jed Slovenijo in Srbijo vse na "s", od Save 
d o Slobodana; Slovencev in Srbov samih 
sPloh ne "spominjamo". Ta naša Sava, ki se 
sPušča spod Triglava, je res svojeglava. Sploh 
S e ne sekira spričo sprememb, ki so sprevrnile 
strugo slovensko-srbskega sodelovanja; su-
Verensko sili s severozahoda, s sončne strani 
dežnikov, se spogleduje s soncem, ki sije 

5*°zi sinjine Slavonije in Srema, sredi Srbije 
5 e spremeni in svetniško obstane - kot bi jo 
Zastavil sveti Sava ... Nenadoma se odpove 
svojemu lastnemu toku, ki jo je gnal od 
"ohinja do Belega grada, in se zlije, "zedini" 
* Donavo. 

V dobrih sedmih desetletjih od konca 1. 
^etovne vojne do konca druge Jugoslavije, 
°dl9l8 do 1991, je bila Sava naša glavna žila 

0vodnica in odvodnica. Ob njej navzgor je 
ptlfekala srbska državotvorna volja in tej 
Pn>nerni voluntarizem, vojaški in politični, 

^zdol je odtekal zmeraj dobrodošli in 
\kdar zanemarljivi slovenski prispevek v "skupno" blagajno in 

K*Pne službe, v denarju in v ljudeh. To so znane in v letih preloma 
°«oli }oqq neštetokrat premlete reči. Tokrat - spričo napovedane 
Normalizacije" dvostranskih odnosov - bi jih osvetlili le še z nekaj 

anJ znanimi utrinki z gorenjskega juga. 
* kroniki žirovskega Sokola beremo: "Zgodovinsko važni dogodki 

0 sledili eden drugemu. Sokol ni zamudil nobenega! Slovesno je 
prfjel srpsko konjeniško posadko, ki ji je poveljeval kr. potporučnik 

r Košta Mišic. Je bilo to prvič, ko so mogli Žirovci pozdraviti hrabro 
j(l?0Jsko Srbov, ki je pripomogla Slovencem izpod nemškega nad 
goO-letnega robstva. Prihod omenjene kr. srbske konjenice je bil za 
^[ tako ogromnega pomena, da se more reči le: ako bi je ne bilo, bi 
^zasedli Italijani in meja Jugoslavije bi v žirovski občini tekla po 
jebenu Žirovskega vrha. Hrabri in požrtvovalni kr. srbski vojski 

olSujejožirovci hvalo, da so ostali že 1918 obvarovani Italijanov." 
v Tako je zapisano in k temu ni kaj dodati. V tistih "prevratnih" dneh, 
D

p.°^i jeseni 1918, so Kosto Mišića m njegove konjenike - spričo 
™lentarske soldateske, kije brez boja zasedla hribe na idrijski strani -

*°& doživeli kot osvoboditelje. Tako ni čudno, da so ga pozneje 
glasili za častnega občana in ga, ko je dosegel višji čin, vabili na vse 
IqT iavne prireditve. A kaj, ko ni dobri dve desetletji pozneje, aprila 
p 4l> prav nič (niti silna Rupnikova linija na Žirovskem vrhu) 
^agalo, da se ne bi polentarji zvalili s primorske na gorenjsko 
Jan. Odgnali so jih šele Nemci, ki so za par let znova vzpostavili 

nQd 1000 letno robstvo". 

S S S S : s a m o S r b i j a 

S l o v e n i j u s p a š a v a 

Po "devetem devetem" 1943 so Italijani 
dokončno zapustili hribe in gore na zahodni 
strani, od koder so ves ta čas pohlepno 
pogledovali v gorenjsko ravan. Tudi Nemci 
so se z gorenjskega juga umaknili že 23. 
oktobra 1943, ki se ga kar naprej spominja
mo, tako ali drugače. Po koncu vojne se je v 
Žireh, v zaledju morebitne fronte za Trst, 
nastanila enota jugoslovanskih tankistov. 
Srbski vojaki so bili spet tu, tokrat ne pod 
orlom Karadjordjevičev, temveč pod Titovo 
rdčeo zvezdo. Eden od njih, glasni in po svoje 
simpatični Žika, se je v Žireh oženil, postal 
"šef vratara" v Alpini, Žirovce pa je naučil, 
kako se pečejo ćevapčići in paprika, jedi, ki so 
postale nepogrešljive na naših piknikih in 
veselicah v minulih desetletjih. 

Leta 1991, ko so odhajali iz Slovenije, se 
srbski vojaki na gorenjskem jugu niso nič 
oglasili. Hvala Bogu, da se je razšlo, kot se je 
- in to ne samo po zaslugi tega ali onega 
Janeza, bolj zato, ker Srbom očitno ni bilo do 
vojaškega obračuna s Slovenci - saj bi 

drugače povsem pokvarili dober vtis, ki so ga odnesli tako v letih 
po 1. kot po 2. svetovni vojni. Obmejna lega, ki so je bile deležne med 
obema, je bila našim krajem nadvse blagodejna, kontrabant in drugi 
posli so cveteli, z njimi so si mnogi krepko spomagali. Našel bi se sicer 
ta ali oni potomec katerega od njih, ki danes na ves glas udriha čez 
tiste čase, a dejstva so zapisana in stojijo. Tudi sicer je bil 
jugoslovanski trg ves čas odlična priložnost za žirovske čevljarje in 
druga podjetja, ki so se razvila na gorenjskem jugu. 

Na koncu skupnega življenja se je pokazalo, kako res je tisto, kar je 
Ivan Cankar preroško "zadel", še preden se je vse skupaj začelo: da 
smo si po krvi bratje, po jeziku bratranci, po kulturi pa tujci. Zdaj, ko 
je to razčiščeno, ne kaže čakati na sklep zapuščinske obravnave, ki se 
bo nemara vlekla dlje, kot se pot, ki jo preteče Sava. Kot vse kaže, so 
njenemu zgledu že sledili gospodarstveniki: "stekli" so, kamor jim 
kaže, ne glede na višino in trdnost političnih ovir in zamer. V zfahti 
smo si, v jeziku se razumemo in včasih prav paše, če si namesto 
dunajskega zrezka in krompirja v solati privoščiš vešalico in 
prebranac. Če se ob dobri hrani za mizo sklene posel, je treba vse 
skupaj pošteno zaliti. Tako je bilo in dosti drugače tudi v prihodnje ne 
bo. Triglav in Beograd ostajata, kjer sta, Sava pa teče. In ostaja v 
znamenju "s": v slovensko-srbskem spletu ni niti sloge niti "spasa", 
sprva je samo sodelovanje. Miha Naglic 

T r g o v i n a 

p r i g a n j a p o l i t i k o 

Po avgustu leta 1992, ko je 
tedanja Panićeva vlada Zvezne 
republike Jugoslavije priznala 
Republiko Slovenijo in predla
gala vzpostavitev diplomatskih 
odnosov, in po decembru leta 
1995, ko je slovenska vlada 
storila enako, se vsaj za javnost 
in v sferi politike ni dogajalo nič 
posebnega. Diplomatski odnosi 
med Ljubljano in Beogradom so 
bili formalno vzpostavljeni, več 
od tega, da bi jih udejanjili vsaj 
z izmenjavo predstavnikov, če že 
ne veleposlanikov, pa ni bilo 
storjenega. Politika je čakala 
in vso pozornost namenjala 
reševanju nasledstva bivše 
skupne države in prepričevanju, 
kdo je pravzaprav naslednik 
nekdanje skupne države. 

Življenje je vendarle nekaj 
drugega. Vedno ga ni mogoče 
stlačiti v okvir ravni političnih 
odnosov. Trgovina, denar in 
gospodarski interes ubirajo svo
ja pota. To se dogaja tudi na 
relaciji med Beogradom in 
Ljubljano, ki sta se pred skoraj 
osmimi leti razšla in za seboj 
zaloputnila vrata. Vendar je 
interes za medsebojno trgovanje 
ostal Gospodarstveniki so ubi
rali svoja pota in trgovati, tudi 
zaradi tradicije, kot so vedeli in 
znali. Tega je bilo zadnja teta 
vedno več in vrednost trgovanja 
med Ljubljano in Beogradom ie 
dosega 250 milijonov dolarjev. 
Možnosti so še veliko večje, 
interes je pri obeh partnerjih, 
zato je razumljiv in hvalevreden 
pritisk na politiko, naj se ven
darle zmeni in omogoči normal
no poslovanje. To pa ne pomeni, 
da bi morala Slovenija postaviti 
na kocko svoj enakopraven 
položaj pri urejevanju zapu
ščine bivše skupne države in se 
spuščati v razne dvomljive poli
tične kombinacije. 

Dolžna je spoštovati stališča 
organov oblasti, obenem pa 
omogočiti svobodno gospodars
ko pobudo. 

J.Košnjek 

Gorenjsko ureja uredniški odbor: 
zgodovinar Jože Dežman, sociolog Emil 
Milan Pintar, fiiozof Miha Naglic, 
novinarka Marija Volčjak in 
odgovorna urednica Leopoldina Bogataj. 
Fotografija: Gorazd Šinik 
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JELKO KACIN, predsednik odbora za mednarodne odnose Državnega zbora 

Ljubljana jt potegnila p o potno, drugo naj Beograi 
Poslanec Liberalne demokracije Slovenije v Državnem zboru in predsednik državnozborskega odbora za mednarodne odnose Jelko Kacin je za danes, 16. 

januarja, povabil v Ljubljano delegacijo odbora za zunanjepolitične odnose zbora državljanov zvezne skupščine Zvezne republike Jugoslavije pod vodstvom 
predsednika odbora Ljubiše Rističa. Republika Slovenija s tem potrjuje gospodarski in politični interes za sodelovanje z Beogradom, s katerim so vzpostavljeni 

diplomatski odnosi, ki pa do danes niso zaživeli. V Beogradu po slovenskih informacijah do naše pobude ni odklonilnih stališč, pravi Jelko Kacin. 

Zvezna republika Jugoslavija in Republika 
Slovenija sta se medsebojno priznali. Diplo
matskih odnosov nista vzpostavili. Je pre
dvsem slovenski gospodarski interes tisti, da 
daje sedaj Ljubljana Beogradu pobudo za 
začetek sodelovanja. Se ne dolgo nazaj bi tak 
predlog pri nekaterih v Sloveniji povzročil 
ogorčenje, če ne celo obtoževanja o izdaji 
nacionalnih interesov. 

"Vlada Zvezne republike Jugoslavije, takrat 
ji je predsedoval gospod Milan Panić, je 13. 
avgusta leta 1992 priznala Republiko Slovenijo 
in predlagala vzpostavitev diplomatskih odno
sov. Slovenska vlada je 30. novembra leta 1995 
priznala Zvezno republiko Jugoslavijo in skle
nila vzpostaviti diplomatske odnose, ustrezna 
slovenska diplomatska nota pa je bila posredo
vana jugoslovanskemu zunanjemu ministrstvu 
4. decembra 1995. V njej je bilo tudi predlagano 
odprtje diplomatsko konzularnih predstavništev 
v Beogradu in Ljubljani. Državi sta torej storili 
vse, kar je formalno potrebno za navezavo 
diplomatskih odnosov. Ker pa življenje ni 
teorija, je treba storiti še kaj več, da bi državi 
predstavništvi odprli, da bi začele delovati 
konzularne službe in bi državi izmenjali vele
poslanike. Razprava v odboru za mednarodne 
odnose državnega zbora je bila korak naprej v 
tej smeri in pomoč parlamentarcev obeh držav 
izvršnima oblastema, da bosta našli tiste točke, 
na katerih se je mogoče pogovarjati in tista 
področja, na katerih je obojestranski interes za 
sodelovanje." 

Da je sodelovanje z Beogradom resen slo
venski interes kaže dejstvo, da niti ena poslans
ka skupina v državnem zboru načelno ni 
nasprotovala začetku dialoga z Zvezno repub
liko Jugoslavijo. Vendar je bilo na seji odbora 
nekaj pomislekov in opozoril, da mora Slove
nija zavarovati svoj interes in ne pristajati na 
podrejen položaj, na primer pri nasledstvu in 
delitvi premoženja bivše skupne države. 

"Na sejo o tej temi smo se dolgo pripravljali. 
Najprej je bilo treba preveriti našo namero pri 
vseh dejavnikih slovenske države. Po vsestrans
ki odobritvi smo zaprosili za pisno izhodišče 
predsednika države, predsednika vlade, minis
tra za zunanje zadeve, Gospodarsko zbornico 
Slovenije in Združenje Manager in jih tudi 
dobili. Svoje predloge in poglede so posredo
vale še nekatere druge institucije in ministrstva. 
Na tej osnovi sem pripravil predlog stališč in 
sklepov in jih dal v razpravo na odboru za 
mednarodne odnose. Med tistimi poslanci, ki so 
bili na seji, je bilo kar nakej reakcij. Poslanci 
Slovenskih krščanskih demokratov na seji niso 
bili prisotni. Zapisali so, da zaradi načelnih 
razlogov, ker je bila seja odbora v torek, ko naj 
bi bil čas za delo poslanskih skupin. Del 
poslancev je vztrajal, da je treba v sklepe jasno 
zapisati, da sta obe državi enakovredni in 
enakopravni naslednici bivše SFRJ, zato ne 
morebiti nobenega slovenskega popuščanja. 
Del poslancev je bil do tega vprašanja bolj 
pragmatičen. Po njihovem mnenju je treba 
takoj iskati stične točke sodelovanja in ne 
čakati na razplet sukcesije, kar bo trajalo še 
leta in leta. Živahna je bila tudi razprava o 
sklepu, da bi Slovenija pomagala Zvezni 
republiki Jugoslaviji pri vračanju v mednarod
no politiko, iz katere je bila izločena. To je 
slovenski in jugoslovanski interes, Slovenija pa 
mora kot nestalna članica Varnostnega sveta 
zavzemati stališča tudi v zvezi z Zvezno 
republiko Jugoslavijo. Vračanje na mednarod
no sceno je interes Beograda in v interesu miru, 
stabilnosti in predvidljivosti razvoja dogodkov v 
Jugovzhodni Evropi je, da Jugoslavija sodeluje 
na srečanjih, na katerih se govori o problemih 
tega dela sveta, ker tam lahko sliši tudi zase 
neprijetne stvari. Odbor je sklenil, da mora 
Slovenija pomagati Zvezni republiki Jugoslaviji 
pri vračanju v mednarodno politiko, vendar, 
potem ko bodo zaživeli diplomatski odnosi." 

Jugoslovanski parlamentarci 
povabljeni v Ljubljano 

Sklepe ste poslali v Beograd skupaj z 
vabilom, naj pride predsednik odbora za 
zunanjepolitične odnose zbora državljanov 

zvezne skupščine Ljubiša Ristič z delegacijo 
parlamentarcev danes, 16. januarja v Ljubl
jano. Kakšen je bil odziv oziroma odgovor 
Beograda. 

"Gospodu Ljubiši Ristiću sem posredoval 
vabilo, da 16. januarja obišče Ljubljano skupaj 
z delegacijo parlamentarcev. Pogovarjali naj bi 
se o dvostranskem sodelovanju. To je bil tudi 
odgovor na njegovo pobudo, da bi se srečala 
samo predsednika odborov za mednarodne 
odnose obeh parlamentov in razpravljala o 
možnostih za ustanovitev posvetovalne skupš
čine parlamentov držav jugovzhodne Evrope. 
Ustanovitev te skupščine predlaga Beograd. 
Odgovorili smo, da je to zanimiva ideja, vendar 
se je težko pogovarjati o večstranskem sodelo
vanju, če še dvostransko ni vzpostavljeno. Prav 
o tem naj bi se parlamentarci pogovarjali v 
Ljubljani. Kot smo obveščeni, so v skupščini 
Zvezne republike Jugoslavije o tem razpravljali 
pred Novim letom. Reakcija naj bi bila 
pozitivna, vendar pisnega odgovora v Ljublja
no še ni. Pomembnejši so splošni odzivi v 
Beogradu. Kolikor jih lahko spremljamo, med 
njimi ni nobenega izrazito negativnega. Ker 
smo mi pravočasno poslali v Beograd naša 
stališča in sklepe, v slovenščini in angleščini, kot 
je običaj v mednarodnih odnosih, se lahko 
nasprotna stran dobro pripravi na srečanje." 

Nekatera opozorila, izražena ob sicer 
načelni podpori sodelovanju z Zvezno repub
liko Jugoslavijo, ste že omenili, posebej tisto, 
da mora Slovenija še naprej vztrajati na 
enakopravnem nasledstvu bivše SFRJ. Ali ni 
morda naša dolžnost kot demokratične 
države, da Beograd opozorimo tudi na 
kršenje človekovih pravic na Kosovu? 

"Najprej je treba med državama vzpostaviti 
sodelovanje, šele nato se je mogoče, o čem 
pogovarjati. Slovenija je v mednarodni javnosti 
uveljavljena država, zato se naše stališče ne 
more razlikovati od stališč demokratičnih 
evropskih in drugih držav. Vprašanje Albancev 
v Albaniji, Grčiji, Makedoniji in Zvezni repub
liki Jugoslaviji je eno od možnih žarišč napetosti 
in migracij v tem delu sveta. Spomnimo se samo 
velikega eksodusa Albancev pred dobrim letom. 
Ta se lahko ponovi kje drugje, zato je spošto
vanje človekovih pravic na Kosovu eno tistih 
ključnih vprašanj, na katerem se lahko predvi
deva umirjanje ali zaostrovanje odnosov v zvezi 
z Albanci v jugovzhodnem delu Evrope." 

Jt bilo zgolj naključje, da so se pred 
nedavnim srečali v Ljubljani visoki predstav
niki Rimskokatoliške cerkve z nadškofom dr. 
Rodetom na čelu in Srbske pravoslavne 
Cerkve, ali pa je bilo srečanje načrtovano 
kot pospešek hitrejšemu sodelovanju med 
državama? 

"To srečanje težko komentiram. V zadnjem 
obdobju je prihajalo v Zvezni republiki 
Jugoslaviji do precejšnjih napetosti in nadškof 
dr. Franc Perko je o tem obveščal mednarodno 
in tudi slovensko javnost. Nedvomno pa je 
vsako srečanje visokih cerkvenih dostojanstve
nikov korak k zagotavljanju nujnega medse
bojnega razumevanja, ki je predpogoj za 
komuniciranje, in način za preseganje nape
tosti. Ker so vojne, ki so divjale na ozemlju 
Bosne in Hercegovine ter Hrvaške potekale 
tudi na verski ločnici, so taka srečanja še 
dodatna pomembna za umiritev velikih čust
venih nabojev. Vsak tak pogovor pozdravljam, 
če prispeva k ustvarjanju pogojev za politično 
in vsakršno drugo sodelovanje." 

Nedvomno je osrednji obojestranski interes 
ob političnem gospodarsko sodelovanje Slo
venije in Zvezne republike Jugoslavije. To je 
živelo kljub politični sprtosti držav. Za 
kolikšen obseg trgovanja gre sedaj? 

"Med pripravami na sejo našega odbora je 
bila najpogosteje omenjana okrog 250 milijonov 
dolarjev vredna trgovinska menjava. Pred enim 
letom je bila neprimerljivo manjša. Glavni 
problem so pogoji trgovanja. Državi nimata 
vzpostavljenega medsebojnega plačilnega pro
meta in zato ni medsebojnih garancij. Banke 
skoraj ne sodelujejo. Nova Ljubljanska banka je 
opravila z Zvezno republiko Jugoslavijo le 
simboličen prometa, vsekakor premalo v pri
merjavi s celotnim prometom. Zato morajo 
zaživeti diplomatski odnosi, vladi pa podpisati 
vrsto sporazumov. Vendar utegne prihajati prav 
tu do problemov. Položaj Slovenije je teoretično 
in praktično jasen: Slovenija s SFRJ ni imela 
nobenih sporazumov, ker je bila njen del. Z 
Zvezno republiko Jugoslavijo je zato treba 
podpisati povsem nove sporazume, kar je izziv 
za vladi obeh držav, posebno, če splošno ozračje 
za sporazumevanje še ni ustrezno. Ustvarjanje 

Stališča in sklepi Ljubljane 
Odbor za mednarodne odnose je raz
pravljal o pobudi za vzpostavitev in 
ureditev odnosov z Zvezno republiko 
Jugoslavijo in jo je v kontekstu dolgor
očnih političnih, pa tudi gospodarskih 
interesov Republike Slovenije, podprl. 
Pri tem je odbor upošteval mnenje 
predsednika Republike Slovenija Milana 
Kučana, Ministrstva za zunanje zadeve, 
Gospodarske zbornice Sto venije, Zdru
ženja Manager pa tudi Ministrstva za 
notranje zadeve, Ministrstva za eko
nomske odnose in razvoj in Ministrstva 
za promet in zveze. Odbor je pozval vlado 
Republike Slovenije, naj vzpostavi sode
lovanje med obema drŽavama na področ
jih, kjer obstajajo obojestranski interesi. 
Ob tem se je odbor strinjal, da vlada 
Republike Slovenije nameni posebno 
pozornost gospodarskemu sodelovanju 
med državama. Okvir sodelovanja naj 
bodo celoviti meddržavni sporazumi. 
Odbor je zahteval, naj sporazum med 
Republiko Slovenijo in Zvezno republiko 
Jugoslavijo o vzpostavitvi odnosov vse
buje določilo, dasta obe drŽavi enako
pravni naslednici bivše SFRJ. V skladu s 
sklepi 11, seje odbora za mednarodne 
odnose, kije bila 11. junija 1997, naj vlada 
republike Slovenije vztraja na stališču, da 
se lahko vprašanja pravnega nasledstva in 
nasledstvenih pravic nekdanje SFRJ rešu
jejo v okviru sporazuma vseh držav, 
naslednic bivše SFRJ. Odbor je ob tem 
pozval vlado Republike Slovenije, naj si z 
aktivno zunanjo politiko prizadeva za 
vključitev Zvezne republike Jugoslavije v 
mednarodnos skupnost, ko bodo zaživeli 
diplomatski odnosi. Odbor je tudi podprl 
pobudo za srečanje predsednikov odbor
ov za mednarodne odnose obeh držav za 
izboljšanje bilateralnih odnosov. 

ustreznega političnega ozračja in preseganje 
zadreg na obeh straneh je v tem trenutku 
glavna naloga parlamentov obeh držav." 

Kje je slovensko premoženje 
Ob razpadu SFRJ je ostalo v ZveVjj 

republiki Jugoslaviji veliko slovenskega JW 
moženja. Brez prostorov, blaga in denarjaj° 
ostali na primer Sava, čevljarji, lesarjh 
Gorenjski tisk in verjetno še kdo. KajJH 
storila Slovenija glede tega? 

"Treba je ločevati imetje Republike Slove
nije, kar je zadeva zapuščinske ozirom3 

nasledstvene razprave, in imetje slovenskih 
gospodarskih subjektov. Pri imetju Republik 
Slovenije gre predvsem za objekte v Beogradu, 
ki so bili zgrajeni z denarjem državneg3 

proračuna, in za veleposlaništva po svetu. N 3 

problem imetja slovenskih gospodarskih sub
jektov v Srbiji pa bo morala odgovoriti Zvezna 
republika Jugoslavija s pravnimi sredstvi. Tuj3 

vlaganja so mogoča le, če je zagotovljeno 
pravno varstvo lastnine, ne glede, čigava j?' 
Lastnina je nedotakljiva in privatizacija, ki Je 

potekala v Zvezni republiki Jugoslaviji, je bij3 

izvršena tudi na škodo imetja slovenski!1 

podjetij. To bo eno najtežjih vprašanj, vendar 
se bo tudi o njem treba sporazumeti." 

Imate morda podatke, kaj se je zgodiloj. 
imetjem slovenskih firm v Zvezni republik 
Jugoslaviji. Je od njega sploh še kaj ostalo^ 

"Položaj je različen. V nekaterih primerih so 
se slovenska podjetja dogovorila z bivšim1 

uslužbenci, da so še naprej skrbeli za posloval
nice. Od takrat pa je le minilo že sedem let u| 
zanesljivo se je marsikaj spremenilo. Nekateri 
poslovodje so postali zasebniki in so P° 
tamkajšnjih predpisih tudi lastniki teh objek' 
tov. V teh primerih bo treba nezakonit0 

privatizacijo odpraviti s pravnimi sredstvi 
Temeljni pogoj je dogovor držav o zagotavlja11' 
ju pravne varnosti. Šele potem bo lahko ta Vi 
zanimiv tudi za vlaganja." 

Bomo lahko, recimo, leta 2000 br^. 
problemov potovali v Beograd tako kqtj£ 
primer danes v Italijo, Avstrijo alijii 
Madžarsko? 

"Že danes je mogoče potovati. JAT l e!| 
dvakrat tedensko v Trst. Verjamem, da bo tudf 
Adria, potem ko bodo med državama podpisa111 

ustrezni sporazumi, našla komercialni interes Z3 

letalsko povezavo Ljubljane in Beograda. ^ 
samo pogledamo, koliko potnikov leti me<! 
Ljubljano in Skopjem, potem napolnitev vS.^ 
enega letala za Beograd dnevno ne bi smel bi 
problem. Treba je biti realist. Zato ne govorim 
prijateljskem sodelovanju, kar se sicer 1 

javnost lepše sliši, ampak o sodelovanju 1 
osnovi obojestranskega interesa. Slovenija ga J 
jasno izkazala in upam, da bo ustrezn •, 
odgovoril tudi Beograd in s tem omogoCA ' 
nadaljnje korake pri graditvi zaupanja $ 
sodelovanja na daljši rok. V hitre zasuke f1 

verjamem, pa verjetno tudi dobri ne bi bi'1' 
Slovenija ima pri tem sodelovanju določen 
prednosti. Velik del slovenskih gospodarstverj1, , 
kov še pripada generaciji, ki je znala gov0,r! 
srbohrvaščino. Bistveno manj ljudi zna pisati1 

brati cirilico, vendar se nanjo hitro privad1' 
Verjamem, da bomo v prihodnje, če bo Šlo *J 
politični ali poslovni interes, brez predsodk0. 
znali prebrati tudi cirilico ali tudi uporab1 

jezik, ki smo se ga nekoč naučili." 

Se ne bojite, da bi utegnili biti predsodjdij^ 
so v Sloveniji do Srbije oziroma Zv/i>; 
republike Jugoslavije zaradi dogajafjL' 
polpretekli in še sveži zgodovini, z^fS^ 
sodelovanju? 

"Slovencev nas je 2 milijona in če bi Ž. 1^ 
od zamer, ne bi preživeli. Vedno smo znali/* 
dovolj realni, trdni in trezni, da smo l a n

 e 

sklepali posle s komerkoli. Tako ravnajo v ^ 
druge države. Če je gospodarski interes 
uveljavitev na nekem trgu, potem je ^ 
razumska in ne čustvena odločitev. E>rz3 • 
pa mora zagotoviti pravni okvir, i n ° \ . 
katerega bo lahko gospodarstvo varno trg 
valo in s tem zagotavljalo v svoji državi d 
in delovna mesta." 



I N T E R V J U i N T E R V J u 
j Drago Lemut j Franci Mlinar 

Embargo celo večji Prodajalne so ohranile 
udarec kot vojna 

Kranjsko podjetje Le-Tehnika se dogovarja o prenosu tehnologije 
v Srbijo, s čimer imajo na Češkem dobre izkušnje. 

Kranj, 13. jan. - Kranjska Le-Tehnika je 
izrazito izvozno usmerjena, skoraj 85 
odstotkov izdelkov izvozi v 32 držav, 
zanjo vse bolj pomembni postajajo tudi 
Južni trgi. Podjetje je staro osem let, 
nJegov ustanovitelj in direktor je Drago 
Lemut, ki ima zaposlenih že 92 ljudi. 

^Kaj vam pomenijo južni trgi?" 
"Za nas so zelo privlačni, ker imamo 

enake tehnične rešitve in ker lahko 
n avežemo obojestranske poslovne stike. 
Trenutno se dogovarjamo celo o prenosu 
tehnologije, l icenčne pravice smo že 
Prodali češkemu partnerju, zdaj pa se 
dogovarjamo s srbskim, pred dnevi smo 
m u poslali ponudbo za nakup strojne 
°preme. Češka izkušnja je dobra, izdelka, 
M izdeluje češki partner res tja prodamo 
m a n j , v s e š t e v k u pa se je prodaja 
Podvojila. Če partnerju torej nekaj 
damo, lahko nekaj tudi pričakujemo." 

'^Kolikšen delež imajo južni trgi?" 
"Približno 10-odstotnega. V vzhod

noevropske in v države bivše Jugoslavije 
Prodajamo v glavnem v razsutem stanju, 
^azen na Hrvaškem, kjer je cena dela 
Previsoka, izdelke sestavljajo sami." 

OJhdi zaradi carin?" 
"V nekaterih primerih je carina 

Jĵ njSa, kar velja tudi za Srbijo, v 
drugih je cena dela nižja. Običajno sta 
Q ° a razloga." 

^Zakaj je za vas privlačen srbski trg?" 
"Ker je komplementaren. Včasih smo 

jam kupovali vse surovine, zdaj ne več, 
K e r smo zaradi izvoza na zahodne trge 
Z a htevnejši pri kvaliteti. Poleg tega so 
Jam cene nestabilne, nikoli ne več, koliko 
k a J stane." 

^Stvari obračunavate v markah?" 

'Načeloma v markah, več inoma pa 
del arno kompenzacijske posle, v glav
am kupujemo 
ftldravlike." 

izdelke s p o d r o č j a 

'^Plačilnega prometa sploh ni?" 
"Delamo prek mariborskega podjetja, 

l C e r so problemi prevelike. Razmere pa 
o se v zadnjem času spremenile, še pred 

P leta je bil odpori do slovenskega 
l aga, celo v bankah, raje so imeli 

J'strijskega, n e m š k e g a , madžarskega. 
^ aJ pa jih je že vseeno, če je slovens
k i Stroje, ki sem jih prej omenil, nam 
°do plačali neposredno." 

i^hnologijo prenašate v Srbijo, 
^tšna je pravna varnost pri teh 
poslih?« 

1 v'cganje je ogromno." 

patentno oziroma modelno zaščitene. 
Sodno jih še ne preganjamo, ocenjujem, 
da bi bilo za slovenskega tožnika neu
godno, da bi bilo sodišče naklonjeno 
srbski strani. Za druge države bivše 
Jugoslavije to ne velja, saj samo na 
Hrvaškem z njihovo policijo zaplenili 
ponaredke. Upam, da bo tudi v Srbiji 
kmalu tako, zato namerno zavlačujemo, 
letos pa bodo verjetno ukrepali v tej 
smeri." 

"Kaj bi morala napraviti država, da 
bi bilo gospodarsko sodelovanje lažje?" 

"Urediti bi morala medsebojno priz
nanje in navezati diplomatske stike ter v 
okviru diplomatskega predstavništva v 
Beogradu odpreti tudi gospodarski 
oddelek. Ter seveda urediti plačilni 
promet." 

"Imamo Slovenci kakšne prednosti na 
srbskem trgu, poznamo jezik, tudi 
cirilica ni tak problem?" 

"Poznavanje jezika je seveda prednost 
pri komuniciranju, cirilico pa tako upor
abijo, kadar nočejo, da bi jih Slovenci 
razumeli. Bistveno je, da sta trga kom
plementarna, mi pa smo nekaj korakov 
pred njimi. Mislim, da je embargo Srbijo 
popolnoma sesul, saj v Bosno prodamo 
veliko več. Vojna je bila za gospodarstva 
manj katastrofalna kot embargo." 

"S kakšnim avtom se peljete v Srbijo, 
pravijo, da ne sme biti predober?" 

"S tem nimam težav, saj osebno nimam 
ne vem kakšnih avtomobilov." 

"Kakšni so srbski poslovneži?" 

( < k . "Problem je v tem, da moram cel teden 
~~££koje do posla sploh prišlo, so Srbi piti z njimi, če se malo pošalim. Ko sem 
ŝggggft zanimanje?" imel hkrati na obisku češkega partnerja, 
" sPoznali smo se tik pred vojno, sem se dogovoril kar vmes, opravičil sem 

R o v a l i smo na področju hidravlike, se z » u r<> i n P o 1 " 
JUdje so isti, prej v družbenem, zdaj so 

j^V atno podjetje. Ko so videli naše 
^Ike, so se odločili, da zastopajo naš 

, °gram, da hidravliko zamenjajo 
e iefo n 

za 

srbskem trgu obetate' dober 

Cj.. do lgoročno je to za nas eden izmed 
d trgov. Ker v času embarga nismo 

javljali blaga, so posledice za nas 
^de. Kopirati so nas namreč začeli vsi 
5 Soči izdelovalci, z navidezno povsem 
^ a kimi izdelki, vendar s katastrofalno 
n / t 0 - Skopirali so nam deset najbolj 

a r r rih izdelkov, čeprav imamo tam 

"Držijo besedo?" 
"Delamo s tistimi, ki držijo besedo. 

Zato jih priporočam tudi v tujini, če me 
kdo vpraša, s kom naj dela." 

"Torej jim odpiramo vrata v Evropo?" 
"Slovenija prevzema vlogo mostu med 

Evropo in državami bivše Jugoslavije, 
kar ne velja toliko za Hrvaško, kjer je 
včasih tudi obratno, za ostale pa to 
zanesljivo velja. Evropejci raje vidijo, da 
delajo z nami, mi pa naprej s Srbi." 

ime Alpina 
Zlasti v Srbiji ostaja nerazrešeno vprašanje premoženja, 

rešitev je še zelo oddaljena. 

Žiri, 12. jan. - Tovarna obutve Alpina 
Žiri je včasih na južne trge prodala 
dobro petino Izdelkov, zdaj spet oživlja
jo in lani je tja prodala približno petino 
svojih izdelkov. Kooperacijsko proiz
vodnjo je lani s Hrvaške preselila v 
Bosno, Izdelali so 100 tisoč parov 
obutve. Vrniti se nameravajo tudi na 
srbski trg, kjer so jeseni že predstavili 
kolekcijo za prihodnjo sezono. Pogovar
jali smo se z direktorjem Alptne mag. 
Francijem Mlinarjem. 

"Srbski trg je bil včasih za Alpino zelo 
pomemben, tam ste imeli veliko proda
jaln, kaj se je zgodilo z njimi?" 

"V Srbiji smo imeli dvanajst prodajaln, 
devet je bilo naših. Večina je bila prek 
njihovega ministrstva prenesena oziroma 
dana v najem srbskim podjetjem. V 
odločbah je napisano, da se ne smejo 
lastniniti in odtujiti. Srbska vlada pravi, 
da je to družbeno premoženje in da je 
sestavni del delitvene bilance. V prvem 
koraku je bilo to dobro, saj je bila 
preprečena odtujitev. Slaba stran pa je v 
tem, ker vztrajajo, da to premoženje 
spada v delitveno bilanco, saj je s tem 
dano v isti kotel in ne veš več, kaj je 
tvoje. Praktično to pomeni, da bi moralo 
biti ustrezno premoženje tudi v slovenski 
bilanci. Slovenija pa strogo vztraja, da 
premoženje znanih lastnikov ne more biti 
sestavni del pogajanj o sukcesiji, ker je to 
v nasprotju z mednarodnim pravom, na 
katerem teemlji evropski lastninski od
nos. Tako je to še zelo odprto vprašanje 
in rešitev še zelo oddaljena." 

"Kaj se dogaja v teh prodajalnah?" 

"Lani smo vse obiskali, v e č i n o m a 
prodajajo obutev, zato bomo letos pois
kali načine, da bi prodali tudi našo 
obutev." 

"So ohranili Ime Alpina?" 
"So, s tem da so se preimenovali v Beo 

Alpina, Alpina Niš in podobno. Blagovna 
znamka Alpina je namreč uveljavljena." 

"Kako je to premoženje zajeto v vaših 
bilancah?" 

"V celoti ni bilo olastninjeno, zunajbi-
lančno je izkazano kot subordinirana 
terjatev oziroma obveznost do razvojne
ga sklada. Če hočemo s tem premožen
jem ponovno upravljati, ga moramo 
odkupiti od razvojnega sklada oziroma 
nakazati 80 odstotkov kupnine, 20 od
stotkov pa bi nam priznali kot stroške. 
Tako se je odločila slovenska vlada, ki 
nas s tem sili, da imamo s tem premo
ženjem čim manj opravka, kar pomeni, 
da ga prepustimo tuji državi. Za te 
prodajalne vsekakor imamo dolgoročni 
interes, ker so dobra prodajna mesta, 
zato je odločitev naše vlade nerazumlji
va, saj nas odbija, da bi se borili za to 
premoženje." 

Pričakujte kakšno rešitev tega problema?" 
"Ne, bolj kot se privatizacija oddaljuje, 

manj je možnosti. Se bolj absurdno pa je, 
da zdaj slovenska razvojna družba vztraja 
na tržni vrednosti tega premoženja, kar 
pomeni cenitev. Situacija pa je zdaj 
bistveno drugačna, kot je bila v času 
vojne v Bosni oziroma blokade Srbije, 
kar seveda vpliva na ceno premoženja." 

"Koliko je to premoženje vredno?" 

"Težko je reči, če so to tržne cene. Na 
najboljših lokacijah se giblje od 5 do 10 

tisoč mark za kvadratnih meter, tudi v 
središču Ljubljane je tako, gradbena cena 
pa je 2 tisoč mark. Skupna vrednost 
premoženja, ki smo izgubili ob osamos
vojitvi Slovenije je znašala 17 milijonov 
mark, toliko so bile tedaj vredne nepre
mičnine in blago, ki je ostalo na jugu." 

"V kolikšni meri ga spet uporabljate?" 

"Na Hrvaškem uspešno posluje pod
jetje Alpina Cro, ki je 80-odstotno v naši 
lasti, 20-odsotni delež pa imajo zaposleni. 
Tam imamo trenutno 21 prodajaln, 
podjetje posluje z dobičkom. V Bosni in 
Hercegovini je po koncu vojne ponovno 
začelo poslovati naše podjetje Alpina 
Impex, ki ima trenutno šest prodajaln. 
Vendar le v bosansko hrvaškem delu, v 
srbskem delu še niso odprte, tam je usoda 
premoženja podobna kot v Srbiji. V 
Makedoniji smo prodajalno zaprli že 
prej, v Črni gori pa dali v najem 
črnogorskemu podjetju." 

"Južni trgi so za Alpino privlačni?" 
"Seveda, lani smo tam prodali 5 

odstotkov od skupno 1.785 tisoč parov 
obutve, torej približno 90 tisoč parov. 
Včasih je celotna Alpinina maloprodajna 
mreža imela 35-odstotni delež, od tega v 
drugih državah bivše Jugoslavije 20- do 
22-odstotnega. Možnos t i so torej še 
velike." 

"Kdaj se boste podali na srbski trg?" 
"Lansko jesen smo navezali stike s 

srbskimi podjetji in jim predstavili kolekci
jo za prihodnjo sezono. Letos torej priča
kujemo prve pogodbe, lahko pa rečem, da 
je zanimanje za slovensko blago." 

"Kaj manjka, da bi stiki zaživeli?" 
"Bistvena je seveda normalizacija na 

državni ravni, šele z njo se bodo stvari 
odvijale normalno. Vsekakor smo za to 
zelo zainteresirani, saj je srbski trg za nas 
zanimiv, tam imamo premoženje, ki bi ga 
radi oživili. V nismo prodajali okrog 
ovinka, prek Makedonije ali Madžarske, 
spoštovali smo blokado, zdaj bi se radi 
vrnili nazaj." 

"Na jug prenašate tudi proizvodnjo?" 

"Lani smo se s kooperacijo umaknili s 
Hrvaške, ker je postala predraga, deloma 
zaradi carin, deloma zaradi notranje 
inflacije ob stabilni kuni. Večino proiz
vodnje smo preselili v Bosno, kjer imamo 
samo enega izdelovalca. Lani smo na 
Hrvaškem in v Bosni naredili 100 tisoč 
parov obutve. Raziskujemo tudi srbsko 
tržišče, kjer smo že testirali nekaj lokacij." 



N o v i n a r s t v o i n 

p o l i t i č n a r e k l a m a 

Ađarfco J e n š t e r l e , 
z u n a n j i s o d e l a v e c 

Trenutki našega vsakdana 

O d s o d n i j e d o k m e t i j e 

P e t e r Č o l n a r , 
z u n a n j i s o d e l a v e c 

P R E J E L I S M O 

Nova ljubl
janska lupanja Vika Potočnik je 
po svoji zmagi dejala, da je bila 
volilna kampanja korektna, saj je 
slovenski javnosti in politiki 
dokazala, da se jo da voditi tudi 
brez nizkih udarcev, podtikanj in 
agresivnosti. "Volivci so imeli 
možnost, da ocenijo znanje, 
oznavanje problemov in pre
dloge rešitev," je dejala Potočni
kova. 

Volilna kampanja je bila res 
zmerna, ie kar idilična, pa 
vendar je kljub temu načela vsaj 
eno resno vprašanje, ki se torkat 
ni izpostavilo v obliki livahih 
javnih polemik, ampak v zelo 
prikriti manipulaciji, ki jo je 
odkrilo le malo ljudi. V petek, 
9. januarja 1998, torej na zadnji 
dan pred volilnim molkom, so si 
v volilnem štabu dr. Antona 
Jelgiča privoščili svojevrstno 
domislico. Na naslovni strani 
časopisa Dnevnik so objavili 
napoved članka na 13. strani, 
katerega naslov je bil več kot 
zgovoren - Napovedujemo zma
go dr. Antona Jegliča. Napoved 
je bila natisnjena v enaki obliki, 
kot časopis najavijo svoje najpo
membnejše in najprivlačnejše 
članke, samo res zelo pozorni 
bralci pa so v njenem desnem 
spodnjem kotu lahko opazili 
drobno, komaj berljivo sporoči
lo, da gre za naročen oglas, 
katerega plačnik je MO SDS 
Ljubljana. Seveda je bilo po 
tem odkritju še posebej zanimi
vo pogledati, kaj na trinajsti 
strani stoji za to bombastično 
napovedjo. Izkazalo se je, da 
gre le za "enokolonski" stolpec 
(enkrat manjši od same napove
di), v katerem je bila spet v obliki 
novinarskega prispevka objavlje
na najbolj navadna politična 
propaganda. Tekst je pač govor
il o tem, da na sedel volilnega 
štaba dr. Jegliča prihaja vedno 
več izjav podpore, saj so svoje 
ime zanj zastavili nekateri ugled
ni kulturniki in športniki. Da bi 
bilo vse skupaj res podobno 
novinarskemu prispevku, so na 
koncu dodali še skrivnostni pod
pis - (ma), Čisto na dnu pa so z 
najmanjšim molnimi in komaj 
berljivimi tiskarskimi črkami 
spet napisali naročnika oglasa. 

Če je kdaj neodvisno novi
narstvo padlo na izpitu pred 
objestno in brezobzirno politi
ko, potem se je to vsekakor 
Zgodilo v omenjenem primeru. 
Človek celo lalje prenese navi

jaške članke, v katerih se posa
mezni novinarji odločajo za njim 
ljubo politično opcijo, kot pa 
tako prikrito vdajanje strankars
kemu kapitalu. Dnevnik je 
oglase pač objavil proti plačilu. 
Oglasi na prvi strani so tudi med 
najdraljimi, pa vendar bi se 
uredniki lahko zamislili nad 
tem, ali je smiselno na tak način 
prikrivati očitno politično ma
nipulacijo, saj je na koncu zar
adi napačne napovedi največ 
kredibilnosti izgubil časopis in 
ne stranka, ki za svojo promocijo 
pač izkorišča vse molne poti. 

Jegličev volilni štab se je 
očitno še posebej osredotočil na 
medije. Istega dne, ko so objavili 
omenjeno reklamo v Dnevniku, 
so zavzeli tudi najbolj udarna 
oglaševalska mesta v Delu. Na 
prvi strani tega časopisa so 
objavili kar dve reklami. Prvo 
na najbolj vidnem mestu - levo 
zgoraj, drugo (z izrazi podpore) 
pa levo spodaj. Vika Potočnik se 
nam je tega dne smehljala le s 
prostora desno spodaj. Vsem 
tistim, ki vedo, kako so v trafi
kah zloleni in postavljeni časo
pisi, je bilo jasno, da je oglas za 
dr. Jegliča stal veliko več, kot tisti 
za Viko. Treba pa je poudariti, 
da je bila v teh primerih politična 
propaganda povsem jasno raz
vidna. 

In kaj se je zgodilo na koncu? 
Volivci so glasovali drugače od 
želja dr. Jegliča in njegovega 
štaba. Ljubljana je dobila prvo 
Županjo v neodvisni Sloveniji, 
časopisi nemoteno izhajajo na
prej. Toda ob spremenjenem 
izidu ne bi bilo nobeno presene
čenje, če bi ljubljanski Dnevnik 
postal glasilo neke politične 
opcije, saj bi le-ta odprt sprejem 
za njene predvolilne ideje lahko 
hitro razumela tudi v tem smislu, 
da ima končno v rokah nov 
slovenski dnevni časopis, kakrš
nega si le dolgo leli, tokrat pa bi 
končno dobila še takšnega z 
dolgoletno tradicijo in trdno 
naročniško mrelo. Če bi ga nato 
zaradi poudarjanja strankarske 
politike in zanemarjanja novi
narske neodvisnosti in strokov
nosti uničila, tudi ne bi bilo nič 
čudnega. Pred leti smo namreč 
podobno "umiranje" le lahko 
opazovali na primeru dnevnika 
Slovenec. 

(Marko Jenšterle nI član 
nobene stranke. Komentarji so 
njegova osebna stališča.) 
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z g o d b a 
Takrat, ko se imamo lepo, ko nam gre v livljenju 

vse gladko, redkokdaj pomislimo, da se lahko sreča 
v trenutku razblini. Tudi Jole, Tjaša in Mirjana so, 
vsaj tako so mi zatrdili, Uveli lepo, brez večjih 
pretresov. Tjaša se je "navadila", da Joletu krave in 
kmetija pomenijo vsaj toliko kot ona, Joletu so bili 
obiski pri drulini konec tedna povsem zadostni in 
prijetni, Mirjana pa se je kot šolarka zmeraj 
veselila, da je prelivljala počitnice zdaj pri enem 
in zdaj pri drugem. In nikoli ji nista brala 
"molitvic", ker se jima je zdelo, da se v tistih nekaj 
urah, ko so skupaj, ne splača. 

"V drugem letniku je Mirjana začela domov 
prinašati vedno slabše ocene," se je odprlo T jaši. 
"Postajala je raztresena, nemirna in jezikava. Pusti 
jo pri miru, me je tolalila mama, v puberteti je. 
Verjela sem ji, ker si nisem upala priznati, da je kaj 
narobe. Toda potem ko se mi je pritolila še 
profesorica klavirja, sem začela na vse skupaj 
gledati drugače." 

"Nekega večera me Tjaša, vsa objokana, pokliče, 
da Mirjane še zmeraj ni domov. Sprva se nisem 
ustrašil, saj nisem niti pomislil, da bi se lahko kaj 
zgodilo. Po drugi strani mi je Tjaša marsikaj 
zamolčala, tako da niti nisem vedel, kaj se v resnici 
dogaja. Vsa panična me je prosila, naj takoj pridem 
domov. Ne morem, sem ji rekel, sir moram še 
narediti, pomiti vso posodo... Toda ni mi dala miru. 
Moja starša sta bila slabe volje, ko sem ju zapustil 
sredi dela. Samo pomigne ti, pa le greš, se je za 
povrh zmrdovala mama," se je dogodka spominjal 

Naslov in 
vsebino da
našnjega pris-

pevka sem vzel iz 
Obveščevalca, glasila KS Vo
dovodni stolp v Kranju. Gre za 
krajevno skupnost, v kateri je 
praktično vse, od sodnije do 
kmetij v vasi Rupa. 

Gre za krajevno skupnost, v 
kateri je izredno veliko vitalnih 
dejavnosti mesta Kranja. Čez to 
razgibano okolje teče tudi ena 
najbolj prometnih cestnih po
vezav v Kranju, ki s svojim 
razpadajočim stanjem zbuja 
ogorčenje ljudi, ki so nanjo 
vezani. Eno najbolj prometnih 
cest v Kranju od križišča pri 
Jaku na Primskovem do Old-
hamske ceste, oziroma Zavar
ovalnice Triglav, so začeli 
obnavljati, vendar se je moder
nizacija nekako z začetkom 
sedanjega županovanja ustavi
la na Kokrškem mostu. Kaže, 
da nihče ne ve, zakaj. Razlag je 
več, Oldhamska cesta pa je 
postala ena od točk, ki opozar
jajo na stagnacijo kranjskega 
razvoja v zadnjih letih. Cesta 
pa je iz leta v leto v slabšem 
stanju. 

Inšpektorat policije je aprila 
lani opisal stanje na Oldhamski 
cesti kot izredno slabo. Vozišče 
je valovito, bilo je večkrat 
prekopano, dela na zgornjem 
ustroju so slabo narejena. Na 
njem so mnoge udarne jame, 
pokrovi jaškov so udrti. V času 
dežja se zlasti ob robovih 
pločnikov nabere veliko vode. 
Ob cesti je vedno veliko pešcev, 
saj hodijo tu poleg stanovalcev 
tudi dijaki srednješolskega cen
tra na Primskovem, ob cesto pa 
so tudi pošta, vrtec, trgovine, 
preko nje vodi "varna" šolska 
pot. Hoja po pločnikih je 
zaradi luž, iz katerih izpod 
vozil šprica voda, praktično 
nemogoča. Zaradi nemogočih 
razmer in gostega prometa je 
vse bolj problematično tudi 
vključevanje vozil nanjo ozir
oma prečkanje pešcev. Pre
čkanje ceste je posebno 
problematično za starejše lju
di, ki jim atletske sposobnosti 
usihajo in seveda tudi za otroke 
začetnih štirih razredov os
novne šole, ki morajo dvakrat 
dnevno prečkati cesto brez 
podhodov in semaforjev in 

največkrat tudi brez talnih 
označb. 

KS Vodovodni stolp je marca 
leta 1996 obiskal sam mestni 
župan in obljubil, da bodo še v 
tem letu začeli z rekonstrukcijo. 
Potem pa vse tiho je bilo. Od 
Županovih zagotovil ni bilo nič, 
krajevni skupnosti pa ni uspelo 
dobiti več nikakršnih informa
cij s strani Mestne občine Kranj 
vse do konca marca lanskega 
leta. Med mediji, ki jih kranjski 
župan "priznava" je namreč 
kranjska kabelska televizija, 
na njej pa so predstavili tudi 
KS Vodovodni stolp. Razumlji
vo je, da brez vprašanj o Old
hamski cesti ni šlo. 

Vodstvo krajevne skupnosti 
poskuša stvari pognati naprej. 
Ker zapisana črka ostane in je 
nekako bolj obvezujoča, je 
vodstvo krajevne skupnosti 
poskušalo pismeno stvari raz
jasniti. Poglejmo pismena po
jasnila. Direkcija R Slovenije 
za ceste je februarja lani pojas
nila, da so za dela od Kokrške
ga mostu do Zavarovalnice 
Triglav (to je Oldhamske 
ceste) podpisali s CP Kranj 
izvajalsko pogodbo že leta 
1994. Na osnovi sporazuma 
med Republiko Slovenijo in 
Mestno občino Kranj, je bila 
občina dolžna zagotoviti vsa 
potrebna zemljišča, vendar 
tega ni naredila, oziroma Dir
ekcije za ceste o tem ni obves
tila. V državnem proračunu so 
bila sredstva zagotovljena, ven
dar občina od leta 1995 ni več 
zagotavljala po sporazumu za
gotovljenih sredstev. Zato ne 
nadaljujejo z deli. 

Cestno podjetje Kranj je kot 
izvajalec del pojasnilo, da so 
dela ustavili, ker sofinanser 
(občina Kranj) ni pokril svojih 
obveznosti. Sredi lanskega 
aprila so zapisali: "Kot posle
dica nepokrivanja sredstev od 
sofinanserja (Občina) nam in
vestitor še vedno dolguje za že 
opravljena dela 60 milijonov 
SIT." 

To naj bi bilo vse o življenju, 
ki se ustavlja na Oldhamski 
cesti. Ko vozite po njej in ob 
udarcih preklinjate, se spom
nite, da to še ni največje zlo, da 
so na pločnikih tudi otroci in 
pešci, ki so posebno ob dežju 
odvisni od vaše slabe volje. 

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

Zakaj j e bilo 

ustanovljeno 

združenje žrtev 

okupatorjev 1941-45 
Ta organizacija je bila usta

novljena z edino in glavno 
nalogo - IZTERJATI NE
POSREDNO OD OKUPA
TORJEVIH NASLEDNIC 
NEMATERIALNO IN MA
TERIALNO ODŠKODNI
NO IN TO NEPOSREDNO 
ZA VSE PREGANJANE 
ŽRTVE OKUPATORJEV 
1941-45. 

Mi želimo združiti vse žrtve 
v enovito organizacijo, da 
bomo skupaj enotno nastopi
li pri posameznih državah. 
Menimo, da je vsem jasno, 
da z vrtičkarsko razdrobljeno 
organiziranostjo ne bomo zu
naj dosegli ničesar (tako se 
lahko igramo doma, ko drug 
drugemu skačemo v hrbet in 
oblasti to izkoriščajo). 

Pri tem pa od vsega začetka 
poudarjamo, da nas ne zani
ma, če je in kje je oseba, ki 
pristopi, član in ni res, da kaj 
drobimo, ampak obratno. 

Verjetno je vsem, ali vsaj 
večini jasno, da posamezne 
skupinice pri tujih državah 
ne bodo dosegle ničesar. Mi 
smo šli v tako akcijo, ker se 
zavedamo, da je potrebno, pri 
državah okupatorjih podati 
enotni zahtevek za odškodni
no za vse slovenske žrtve in ne 
samo za posamezno kategor
ijo. 

Ne, da ni bilo pripravlje
nosti pri obstoječih organiza
cij ah, za prevzem 
odgovornosti pri izvedbi en
otne akcije, nekatere celo 
nasprotujejo naši akciji ne
posredne izterjave (Vlado 
Deržič - Vestnik št. 24), med
tem ko se nekateri za svoje 
Člane, žrtve, sploh nič ali pa 
zelo malo brigajo. Mi dobiva
mo veliko spodbud in pohval 
in vse se glasijo - KONČNO 
SE JE NEKDO NAŠEL, KI 
IMA KORAJŽO IN VOLJO, 
DA PREDLOŽI RAČUN 
ZA VSE ŽRTVE, TISTIM, 
KI SO GA DOLŽNI PLA
ČATI. 

Te spodbude nam vlivajo še 
večjo moč. 

Prepričani smo, da je večini 
jasno, kako je s pretiranim 
govoričenjem o enem in istem 
problemu. 

O Zakonu o vojni odškod
nini je DIS organiziralo že 

pred dvema letoma, prv1 

STROKOVNI SIMPOZIJ (v 
Izlakah) in nato še kar nekaj 
pod različnimi nazivi, ki m 
kar naprej trajajo z večjo ali 
manjšo odmevnostjo. Pri teffl 
pa je zasnova zakona vedno 
slabša in kakor je sedaj netit' 
adno znano (to je poznano 
tudi vodstuv DIS), ga sploh nt 
bo, ker ni sredstev. 

Tudi pisanje raznih protest
nih pisem na razne promi
nentne naslove je veter Z" 
razpihovanje megle in samot' 
eklame. To še predvsem, & 
vemo, da pri državah dolini' 
cah ni še, do sedaj, nihcf 
vložil zahtevka za odškodni
no za vse slovenske žrtve, te%& 
je vložila šele naša organlzO' 
cija. Sedaj je dobila zahtevek 
Nemčija, sledijo pa še zahtev
ki Italiji in Madžarski. 

Takoj moramo posebej 
poudariti, da pri tem akN 
nismo uporabili nobenih rn&; 
terialov od DIS, ker za to 
bilo ničesar uporabnega. 

V kolikor je točna vest, & 
Slovenija že odplačuje kredit 
Nemčije na račun reparacij, )l 

razlaga o našem denarju nt 
odškodninskem skladu ol 
posebnem računu zavajajo® 
(to bomo preverili). Nikjer pf 
tudi še ni bilo objavljeno, w 
nam kreditov Nemčiji ne bo 
potrebno vrniti. 

To drugače povedano p0' 
meni, da je ta denar n°s 

davkoplačevalcev, kar pome
ni, da bomo sami sebi plačo* 
odškodnino?Nikjer ni noben* 
garancije, da bo akcija popor 
noma, ali sploh, uspela. Dejst' 
vo pa je, če ne bomo tm 
konkretnega storili, tudi n1 

nobene možnosti. Ni pa po*1*' 
eno, da se ljudi zavaja ' 
Zakonom o škodi, za katet' 
ega se ve, da ga ne bo, aH Pa 

bo prinesel sramotno milosti}0 

simbolične zneske, s katerih 
nas bodo popolnoma ponila' 
li. 

To potrjuje dejstvo, da s< 

vodstvo DIS pri razprav01* 
Zakona, v imenu izgnanci 
(za druge ni jasno, kaj počne
jo) odpovedujejo delu nema
terialne odškodnine in da S° 
se popolnoma odpovedal 
materialni odškodnini. 

Na vse navedeno je naW 
odločenost popolna in bom0 

izkoristili vsa dovolj*1** 
sredstva in metode, da bom0 

izterjali (čimveč) odškodnin* 
za vse preganjane žrtve okU' 
patorjev in to: internirane** 
zapornike, izgnance, begun°e 

Nadaljevanje na 25. str»d 

Jože. Tjašo je našel s telefonom v roki. Na vse strani 
je klicala: Mirjaninim sošolkam, razredničarki, na 
policijo. Vsi so se izgovarjali, da ničesar ne vedo. 
Kot bi se bali priti z besedo na dan. Ura se je počasi 
pomikala proti polnoči, toda dekleta še ni bilo od 
nikoder. Jole se ie, tresoč se od strahu, usedel v 
avto, in se popeljal po mestu. Lokali so bili še 
odprti, toda kakšnega "livljenja" v njih ni bilo 
opaziti. 

"Najbolj me je bolelo, ker sem v tistih nekaj 
trenutkih ugotovil, da svoje Mirjane sploh ne 
poznam. O njenih prijateljih nisem vedel ničesar. 
Kaj če jo je kdo posilil, jo ubil?! Strašne stvari sem 
razmišljal. V časopisu je moč prebrati čuda stvari. 
Nikjer ne piše, da enkrat tudi moja drulina ne bi 
prišla na vrsto..." 

Tjaša: "Tisto noč se mi je livljenje postavilo na 
glavo. Stvari, za katere sem mislila, aa mi največ 
pomenijo, so nenadoma izgubile vso veljavo. 
Čeprav sta bila starša ob meni, sem na neki način 
čutila, da bi mi bilo vseeno, če ne bi bilo nikogar. 
Razen Joleta. 

Osemnajst let sva cincala in se zaradi udobnosti 
in razvad nisva poročila, da bi Mirjani nudila pravo 
drulino. Bilo me je groza... Vso krivdo sem sprejela 
nase. Zasovralila sem starša, ker sta mi dajala 
potuho. Začela sem kričati nanju in ju poditi iz 
stanovanja, češ da sta onadva kriva, če se Mirjani 
kaj zgodi. Bila sta prizadeta in ulaljena." 

Joleta še zmeraj ni bilo domov, ko je na vratih 
pozvonilo. Dva fanta sta podpirala mrliško bledo 
Mirjano. Imela je zaprte oči in telko je dihala.. 

"Ni vajena pijače," sta rekla, jo spustila na prag 
in stekla stran. Tjaša ni bila niti toliko prisebna, da 
bi siju dobro ogledala. 

"Še danes ne vem, kako sem Mirjano zvlekla na 
kavč. Ker je začela bruhati, sem začela brezglavo 
brisati po tleh, po njej, povsod. Med solzami, ki so 
mi tekle, nisem ničesar videla. Jole, kje si Jole, sem 
govorila na glas. Razum me je popolnoma 
zapustil..." 

Da je Tjaša takrat res dolivela šok, sem spoznala 
tudi sama. V sobi je nenadoma nastala tišina, Jole 
je Tjašo objel okoli ramen, Mirjana pa je imela 
solzne oči. Stiskala je ustnice in gledala skozi okno. 
Bilo mi je nerodno, in nisem vedela, kaj bi rekla. 

"Nikar," me je pozneje potolalila Tjaša, "vemo, 
kaj se je zgodilo in o tem se moramo pogovarjati. Si 
predstavljaš našo srečo, če bomo s svojo pripovedjo 
pomagali vsaj enemu, ki bo v podobnem pololaju, 
kot smo bili mi?" 

Tjaša se je, če se povrnemo nazaj, kmalu zbrala 
in poklicala zdravnika. Najbolj jo je skrbelo, ker je 
Mirjana "čudno" dihala. Zdravnik je prišel malo 
pred Joletom. Pregledal je Mirjano, Tjaši pa 
naročil, naj pokliče rešilni avto. 

"Če mene vprašate, se ničesar ne spomnim. Le 
bolečin, ko so mi praznili lelodec. Ni bilo prijetno. 
Vse, kar se je dogajalo, je zavito v meglo," je dodala 
Mirjana. 

Potem je povedala (le tisočkrat ponovljeno 
Zgodbo) še meni: "Vsem prijateljem sem letela 
dokazati, da nisem mamina "maza". Pri sedemnaj
stih je to najbolj enostavo: zvrneš pir, pa si nekaj. 
Toda moja drulba ni bila zadovoljna le s tem. 

Danes na vsakem kolikor toliko spodobnem luni 
kadijo travo. A kako se pride do nje? Pravd 
malenkost. Pravi ljudje ti jo zrihtajo, kadar hočel 
In sem šla še jaz zraven. Mama je začela obiskovati 
predavanja, očija tako ali tako ni bilo, babi in 
dedija sem imela v mezincu... Nikogar ni zanimalo, 
ne kje sem, ne kaj počnem... (mami res je, ne 
ugovarjaj, to sva le stokrat premleli!!!) Sprva ie bilo 
super. Malo si zadet, ker sem, na začetku, probala l* 
po en dim. Tisti večer je prišel v našo klapo en n°v 
tip. Fotograf pri neki znani reviji. Tip, da dol padeš-
Pri njem sem hotela vzbuditi pozornost... da sem 
"the best" ... In potem sem končala na urgenci pn 

najbolj ogabnem opravilu, ki si ga lahko zamislim -
pranju lelodca..." 

Hčerka je Joleta in Tjašo "prisilila", da sta 
končno našla čas, se usedla za mizo in se temeljit0 

pogovorila. 
"Zdelo se nama je prav, da tudi midva odraste-

va, "je dejala Tjaša. "Že tako sva preveč zamudita-; 
Če bi tisti fantje Mirjano pustili kje v parku, bi 
umrla. To so nama povedali v bolnišnici. Ni bd 
samo alkohol, bila so tudi mamila... Poiskali smo 
tudi strokovno pomoč. Brez nje ni šlo..." 

"S Tjašo sva se končno poročila, in Mirjana je 

bila najina priča," se prvič tisti večer nasmehne 
Jole. "Obe Sta se preselili k meni. To je bilo samo 
po sebi umevno, Čeprav so Tjašini starši na začetki 
protestirali... Sedaj smo, upam, rešeni pekla in sm° 
srečni. Veliko smo skupaj, se pogovarjamo in me° 
nami ne sme biti nobene skrivnosti. Veliko hodimo 
v hribe, ukvarjamo se s športom.." 

"Kdaj pa kdaj nas je pa vseeno strah, da se bom 
vrnila v staro drulbo!" se je nagajivo pohecala 
Mirjana. 

Toda upala bi si reči, da Tjaši in Joletu še malo 
ni bilo do smeha. 



Nadaljevanje s 24. strani 
• pregnance, ukradene otroke, 
deportirance (prisilno delo), 
vojne ujetnike, odškodnino 
za usmrčene TALCE in um
ret v koncentracijskih tabor
iščih in političnih zaporih. 

Jasno je, da borno to lahko 
storili samo za tiste, ki se nam 
bodo priključili, ker za druge 
ne smemo in tudi ne Bo 
mogoče. Posebej poudarja
jo, da obravnavana odškod
nina nima nobene zveze z 
ZZVN in prejetimi- (ali nepre-
jetimi) odločbami o STATU
SU (renti). 

To sta dve popolnoma loče
ni zadevi in nihče ne bo 
izgubil prvega, če bo zahte
val (dobil) drugo, kar nekateri 
izkoriščajo za zastraševanje. 

Y našo organizacijo lahko 
Pristopijo vse navedene žrtve 
Posamezno ali skupinsko 
(zadnje je boljše). 
Je naslov: ZDRUŽENJE 
žrtev okupatorjev, 
1941 - 45 Kranj, Slovenski 
tr81, 4000 Kranj, p.p. 12. 

Ob podpisu PRISTOP
NICE; plača vsak (trenutno) 
i-000.- SIT na ŽRN: 51500-
V8-55578 pri APP Kranj s 
tejn, da kopijo nakazila prilo
žijo pristopnici, ki se dobi na 
navedenem naslovu. 

ZDRUŽENJE ŽRTEV 
O K U P A T O R J E V 1941-45 

Zeleni Slovenije -

franka 21. stoletja 
. Miha Jazbinšek je bil prvič 
Voljen za predsednika ZS v 
nadaljevanju 7. kongresa v 
branju, potem, ko je g. Vane 
Gošnik z obstrukcijo nelegi-
utonih udeležencev v prvem 
aelu kongresa v Tržiču pre
prečil drugi krog volitev med 
Mihom Jazbinškom in Iva
nom Tomšetom. 

Nadaljevanje kongresa 
'sklican s pismenim vabilom 
vaneta Gošnika) je z volitva
mi prineslo nedvoumno zma-
& 42:2 Mihi Jazbinšku. Pred 
ZaČetkom nadaljevanja kon
gresa je trojica Gošnik, Mer-
^ in Tomše ugotovila, da 
1'omše nima nobenih možnos-

tl Za volilno zmago, zato so 
P°l ure pred začetkom nadal
jevanja kongresa ušli iz stavbe 
°očine Kranj v Ljubljano. V 
sabijani so s skupnimi moč-
71' napisali zapisnik o nadal
jevanju kongresa, izključitvah 
ter sklicali tiskovno konferen-
5°- na kateri so prikazali 
lv<toa Tomšeta kot zmagoval-
°a in s tem kot novega 
Predsednika stranke zelenih. 

v nadaljevanju so uzurpirali 

poslovne prostore ZS in pre
moženje stranke, zapravili še 
preostala finančna sredstva na 
žiro računu. 

Zeleni Slovenije so opravili 
prevzem rabe žiro računa pri 
APP Ljubljana 23.julija 1997 
s podpisniki, imenovanimi na 
nadaljevanju kongresa. Troji
ca (ne sveta), Gošnik, Meršak 
in Tomše so se izkazali pri 
APP s ponarejenim zapisni
kom o izvolitvi Ivana Tomšeta 
za predsednika stranke. Ker 
pri APP niso nasedli umetne
mu dokumentu, so zahtevali 
ustrezna pojasnila od minis
trstva za notranje zadeve. Že 
navedena trojica je tak umetni 
dokument posredovala tudi 
MNZ, ki je v obravnavi 
postavilo pod vprašaj pravil
nost samega sklica 7. kongre
sa ZS. Trojica ni priložilu k 
ponarejenemu zapisniku ob
veznih dokazil (pooblastila 
delegatov občinskih odborov 
in glasovnice) iz preprostega 
razloga, ker ni bilo drugih 
udeležencev na njihovem sku
pu. 

Za razrešitev nastalih pro
blemov in izpolnitev obveze 
Zakona o političnih strankah 
o uskladitvi statuta stranke z 
citiranim zakonom, je svet 
stranke na svoji 2. redni seji 
13. decembra 1997 v Ormožu 
(sklican na podlagi 21 pisme
nih izjav občinskih odborov, 
ker ga Vane Gošnik kot pre
dsednik sveta stranke ni hotel 
sklicati, kot to določa statut 
stranke ZS) sprejel sklep o 
sklicu izrednega kongresa 10. 
januarja 1998, z dvema os
rednjima točkama dnevnega 
reda: uskladitev statuta in 
volitve organov stranke. 

Na volitvah je bil Miha 
Jazbinšek ponovno izvoljen 
za predsednika stranke. 

V medijih objavljen skup 
okrog Vaneta Gošnika, je 
tvorba maksimalno 7 občnins-
kih odborov ZS, ki pa tako 
niso aktivni. Ostali, 28 občins
kih, 2 regijska odbora, Mladi 
Zeleni (in 6 občinskih odbor
ov, ki so svojo udeležbo na 
kongresu opravičili) pa so s 
svojo navzočnostjo na kon
gresu v Podlehniku pri Ptuju 
nedvoumno pokazali s spreje
timi sklepi, svojo pripadnost 
stranki Zeleni Slovenije in s 
ponovno izvolitvijo potrdili 
izvolitev Mihe Jazbinška za 
predsednika stranke. 

Zoper člane stranke (Mer
šak, Gošnik, Tomše) je začel 
po sklepu sveta stranke teči 
postopek za izključitev. 

Zoper navedene člane so 
vložene tudi kazenske 

ovadbe za ponarejanje doku
mentov stranke in za kaznivo 
dejanje lažnega predstavljanja 
v javnosti (Meršak, Tomše). 

Stranka ZS je tako verificir
ala svoje vrste in začela z 
delovanjem, ki je v programu 
stranke. 
Z A Z E L E N E SLOVENIJE 
Generalni sekretar B Dukič 

Država 

brez zelenih 
Gospod Dukič me v slogu 

kriminalističnega zapisa post
avlja v vlogo nekakšnega 
osumljenca za politične te
žave ZELENIH SLOVE
NIJE, zato dajem naslednji 
odgovor: Kot član Mestnega 
Odbora Zelenih Ljubljane 
sem se, z ostalimi člani od
bora, trudil reševati okolje-
varstvene težave v Ljubljani 
in okolici z različnimi akcija
mi in tiskovnimi konferenca
mi. 

Na državnozborskih volit
vah je bil prag za vstop 
Zelenih v parlament previsok 
in to je - po mojem mnenju -
eden glavnih vzrokov za te
žave Želenih Slovenije, ki žal, 
na veliko škodo varstva okol
ja trajajo še danes. 

Očitno se vsi premalo zave
damo, da prebivalci edinega 
planeta, ki ga imamo, živimo 
pod isto streho. Trenutno ni 
možnosti, da bi se v primeru 
uničenja preselili drugam. 
Alarm za zaščito že dolgo 
zvoni in skrajni čas je, da ga 
sliši večina ljudi in da nese
bično do tistih, ki prihajajo za 
nami, storimo vse, da se 

ohrani vsaj to, česar še nismo 
uspeli uničiti. 

Zaradi nestrinjanja z nači
nom, kako rešujejo politično 
okoljevarstveno problematiko 
nekateri "Zeleni" člani, med 
katerimi je tudi g. Dukič, in 
nestrinjanja z vsemi politični
mi spletkami v zvezi z Zele
nimi Slovenije, kar je moja 
pravica, skuša pisec v svojem 
zapisu diskreditirati moje ime 
na račun političnih zdrah, v 
katerih nisem nikoli so
deloval. 

Varstvo okolja je - za mene 
osebno - pomembna in odgo
vorna naloga in tako bo tudi 
ostalo. Nikakor pa ne želim 
sodelovati v umazanih politi
kantskih igrah na račun var
ovanja okolja. Zato sem že v 
mesecu marcu 1997 prekinil 
vsakršno sodelovanje s poli
tično stranko, ki porablja vso 
energijo za ukvarjanje s seboj 
in ne za poslanstvo, zaradi 
katerega je bila ustanovljena. 

Glede pooblastila, ki ga g. 
Dukič omenja, lahko povem 
le, da do danes nisem prejel 
nikakršnega dokumenta v 
vednost o ključih in o tem 
nisem seznanjen (lahko pa se 
g. Dukič pozanima v recep-
torski službi na Komenskega 
7.) 

Kam je meril pisec, ko je v 
svojem zapisu (ki nima no
bene zveze z mojim delovnim 
področjem, ki ga opravljam) 
mojo službo dvakrat izposta
vil, ve verjetno samo on. G. 
Dukiča bom seveda prosil, da 
na pristojnem sodišču pojasni 
nekatere nesmisle v zvezi z 
mojo osebo. Milan Bavec 

G L A S O V K A Ž I P O T M 

Koncerti It I Izleti 

povalni izlet v Rosenheim - Nemčija, ki bo 
31. januarja 1998. Odhod avtobusa bo ob 4. 
uri z Brega in bo ustavljal na sveh 
avtobusnih postajah do Rodin. Prijave z 
vplačili sprejema ga. Arnolova v trafiki v 
Žirovnici in Pavel Dimitrov, Breg 60, tel.: 
801-905 do zasedbe avtobusa, oziroma do 
29. januarja 1998. Ne pozabite na veljavne 
potne liste! 
Pohod na Koprsko 
in v slovensko Istro 

Kranj • Sekcija za pohodništvo pri 
Društvu upokojencev Kranj organizira v 
četrtek, 22. januarja, pohod na Primorsko. 
Odhod posebnega avtobusa bo ob 7. uri 
zjutraj izpred Kina Center. Hoja ne bo 
prezahtevna, hodili boste 3 ure. Priporoča
jo pohodniško obutev ter malico v nahrbt
niku, če bo dež, pa še dežnike ali dežne 
plašče. 

Prireditve 

Razstava karikatur 
Jesenice - Razstavni salon Dolik vabi 

danes, v petek, 16. januarja, ob 18. uri na 
otvoritev in ogled, razstave karikatur Jožeta 
Drakskoflerja, člana likovnega kluba Dolik. 
Razstavo bodo odprli s krajšim koncertom 
pevskega zbora Osnovne šole Prežihov 
Voranc, ogledate pa si jo lahko do vključno 
4. februarja. Razstavni salon Dolik je odprt 
od ponedeljka do petka od 10. do 12. in od 
16. do 19. ure ter ob sobotah od 9. do 12. 
ure. 

Na Bledu 
Bled - Na Bledu so trenutno odprte 

naslednje razstave: Golf - prodajna razstava 
slik Likovne sekcije VIR Radovljica; Krim -
razstava del akademskega slikarja Vogelni
ka, Astoria: fotografska razstava "3-krat 
Koschuch"; Občina Bled - razstava nara
voslovnih fotografij Marka Pogačnika, člana 
foto kluba Triglavski narodni park. Razstava 
je na ogled v 1. nadstropju Občine Bled do 
nadaljnjega.; Knjižnica Blaža Kumerdeja 
Bled - januarja je odprta razstava origi
nalne ilustracije v sodelovanju z galerijo 
Šivčeva hiša in knjig ilustratorke Melite 
Vovk. 

Čajanka 
Kokrica - Jutri (sobota) ob 17. uri bo v 

osnovni šoli na Kokrici čajanka z naslovom 
Moč in nemoč doma in šole ustvariti 
celostno osebnost. Kako s sprostitvijo 
(meditacijo) lahko povečamo ustvarjalnost, 
koncentracijo in samodisciplino bo razlaga
la Helena Bizjak. Postregli bodo s pecivom 
in čajem. 

Večer Slomškovih pesmi 
Kovor - V župnišču v Kovorju bo jutri, v 

soboto, ob 19. uri večer Slomškovih pesmi. 

Literarni večer 
Tržič - V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja bo 

danes, v petek, ob 18. uri literarni večer, na 
katerem bodo predstavili knjigo Človek sem 
- ustvarjam, z zanimivim podnaslovom 
Stvarjenje vesolja je bilo celo za boga 
naporno. Avtor knjige, domačin Franc Roz
man in Marija Maršič se bosta pogovarjala 
o skrivnostih bivanja in stvarstva, odlomke 
iz knjige pa bo bral Bojan Veselinovič. 

Blejski večer 
Bled - V Knjižnici A. T. Linharta, enota 

Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled bo danes, 
v petek, Blejski večer ob 260-letnici rojstva 
Blaža Kumerdeja. Ob žlahtni obletnici in 
izidu knjige se boste spomnili znamenitega 
Blejca Blaža Kumerdeja, človeka, ki je s 
svojim življenjem in delom zaznamoval svoj 
čas in sodobnike, nekatere sadove njego
vega dela pa už ivamo še danes. 0 
Kumerdejevem delu in osebosti, o njego
vem redu in prednikih, o rojstvu, trpljenju in 
smrti njegove družine in njega samega bo 
predaval avtor Branko Slanovic. 

I Predavanja 9t 

Ponovitev božičnega koncerta 
Javornik - V nedeljo, 18. januarja, bo ob 

19. uri v dvorani Julke in Albina Pibernika na 
Javorniku ponovitev božičnega koncerta 
Ženskega pevskega zbora Milko škoberne 
z Jesenic z gosti: Tino Hribar - klavir, 
Mat jažem šurcem - flavta, Gregorjem 
Feletom - violončelo in Jakom Jerašo -
bariton, 

Pridigarji v Glem Artu 
Bled - Jutri, v soboto, 17. januarja, bo v 

Glem Artu koncert mariborske ska - punk 
skupine Pridigarji. 

Koncert na Kokrici 
Kokrica pri Kranju - Danes, v petek, 16. 

Januarja, se bo ob 19. uri na Kokrici začel 
koncert, na katerem bodo nastopili: Skor, 
ena najboljših ljubljanskih hard core skupin, 
kranjski progresivni metalci God Scard, 
blejski posthardovci Mokre Sanje in metal
ci Last Twilight, ljubljanski Crossroatsz ter 
obetavni punkovci iz Tržiča Krivi za vse. 

Od Solkana do Goriških Brd 
Žirovnica - Pohodno-planinska sekcija 

Društva upokojencev Žirovnica vabi na 
planinski pohod od Solkana na Sabotin 
(609 m) do Huma v Goriških Brdih. Pohod 
bo v torek, 20. januarja. Odhod avtobusa bo 
ob 6.30 uri z avtobusnih postaj do Rodin. 
Hoje - nezahtevne pri vzponu je okoli 2 uri, 
skupaj 3 do 4 ure. Prijave sprejema Janez 
Rajgelj, tel.: 802-193. 

Četrti družinski pohod 
Orehek - Učenci, starši, učitelji In drugi 

delavci Osnovne šole Orehek organizirajo v 
soboto, 17. januarja, že četrti družinski 
pohod v hribe. Z osebnimi avtomobili se 
bodo zbrali ob 8. uri pred šolo in se odpeljali 
do mejnega prehoda Ljubelj. Nato se bodo 
peš po stari cesti odpravili na vrh Ljubelja 
(1360 m). Hoje je za slabo uro. V primeru 
hujšega dežja ali sneženja bodo pohod 
organizirali naslednjo soboto, 24. januarja. 
Enodnevni nakupovalni 
izlet v Nemčijo 

Žirovnica - Društvo upokojencev Žirov
nica vabi svoje člane na enodnevni naku-

Prva svetovna 
vojna in Žirovničani 

Žirovnica - Kulturno prosvetna sekcija 
pri Društvu upokojencev Žirovnica vabi na 
predavanje: Prva svetovna vojna in Žirovni
čani, ki bo danes, v torek, ob 18. uri v rojstni 
hiši Matija Čopa v Žirovnici. Predaval bo 
Jernej Mrak. 
Pomen odnosa med staršema 
za zdrav razvoj otroka 

Škofja Loka - Občina Škofja Loka, LAS 
(Lokalna akcijska skupina za preprečevanje 
zasvojenosti), OŠ Cvetka Golarja in KS 
Trata vabijo na predavanje mag. Bogdana 
Polajnerja z naslovom Pomen odnosa med 
staršema za zdrav razvoj otroka ter pre
dstavitev LASa Občine škofja Loka, ki bo v 
torek, 20. januarja, ob 17. uri v jedilnici OŠ 
Cvetka Golarja. 

Obvestila ! • 
Krvodajalske akcije 

Kamnik - Rdeči križ Slovenije obvešča, 
da bo krvodajalska akcija za prebivalce 
Kamnika v torek, 20. januarja. 

Jesenice - Na Jesenicah bo krvodajals
ka akcija v četrtek in petek, 22. in 23. 
januarja. Potekala bo od 7. do 14, ure v 
Splošni bolnišnici Jesenice, Titova 112. 

Kranj - Za prebivalce Kranja bo krvoda
jalska akcija v torek, 27. januarja. 

Vabilo k sodelovanju 
Kranj - Vse ljubitelje lepe slovenske 

besede Društvo upokojencev Kranj vabi k 
sodelovanju v literarno-recitacijskem krož
ku. Srečanja so vsak ponedeljek ob 18. uri 
in sicer bo prvo v ponedeljek, 19. januarja, 
ob 18. uri. 

Občni zbor 
Breznica - V soboto, 17. januarja, ob 18. 

uri gasilci iz Smokuča vabijo na redni letni 
občni zbor, ki bo v kulturni dvorani na 
Breznici. Po občnem zboru bo družabno 
srečanje z zabavnim programom. 

Gledališče 9t 
Vse za tebe, sosed moj 

Preddvor - Jutri, v soboto, bo ob 19.30 
domača igralska skupina uprizorila kome
dijo Vse za tebe, sosed moj. To je komedija 
o dobrih in malo manj dobrih sosedih. 

Zborovalke 
Jesenice - Danes in jutri, v petek in 

soboto, si lahko ob 19.30 uri v jeseniškem 
gledališču ogledate Aristofanovo komedijo 
Zborovalke, ki jo je režirala domačinka 
Bernarda Gašperšič. Predstava je za abon
ma in za izven. 

Naša vaša matineja 
Jesenice, Bied - V nedeljo, 18. januarja, 

ob 10. uri bo v jeseniškem gledališču zopet 
Vaša naša matineja. Tokrat si bodo otroci 
lahko ogledali igrico Medvedka na snegu. Z 
isto predstavo bodo otroke razveselili tudi 
ob 15.30 uri v novi kinodvorani na Bledu. 

Razstave 

Dan norosti in še kaj 
Mengei - V Kulturnem domu v 

Mengšu bo jutri, 17. januarja, ob 14. 
uri gledališko glasbena predstava Kdo 
je napravil vlaku srajčico, prihodnjo 
soboto, 24. januarja, ob 14. uri pa bo 
lutkovna igrica Od kdaj kače nosijo 
očala. 31. januarja ob 14. uri pa bo 
predstava Dežela sonca. Predstave 
Dan norosti bodo v soboto, 27. 
januarja, ob 21. uri, v sredo, 28. 
januarja, ob 21. uri In v soboto, 31. 
januarja, ob 21. uri. 

mmm 7 * 

Po desetih letih 
sPet pri Silvi v Malmoju 

Popoldne se nagiba v večer, vendar je v 
Malmoju še vedno svetlo in predvsem zelo 
vjoČe. Po telefonu pokličem Silvo Gobec. Že 
a°tgo let se nisva videli in obe sva nadvse 
Presenečeni, ko se končno "najdeva". Najprej 
sgveda tisto začudeno: "Ja, od kod pa kličeš?" 
\Otem obvezne fraze, polne navdušenja, veselja. 
Pravzaprav niso obvezne, res sva bili srečni ob 
snidenju po toliko letih. Včasih sva se slišali po 

elefonu, ampak tudi to bolj redko. 
V službi sem v vrtcu, v švedskem vrtcu 

seveda in samo še dobro urico pa se konča moje 
ae!o," mi pove Silva. 

Ko sem jo spoznala, je bila učiteljica 
slovenskega pouka. Več jih je bilo takrat v 
Malmoju in vse so imele veliko učencev, pa še 
kiPu nairazličnejšh obveznosti v slovenskem 
*lu°u, kjer so se naši ljudje redno sestajali in 
eiik del programa namenili tudi otrokom. Dela 

^fovenskimi otroki je zmanjkalo torej tudi za 

"Nered" na švedskih vrtovih 
ie t a Je totodU' navdušena, polna idej, končala 
,s°lanje za pedagoški poklic na Švedskem in v 
£.°jem delu je neznansko uživala. Vesela sem 
HQ, ko sem slišala, da je še vedno med otroki in 

i/ , /a sem, da je zadovoljna. Delo z otroki je 
Ha namreč njena velika želja. 

Sicer sem obljubila možu, da mu pridem 
Pomagat v trgovino, ampak to bom nekako 
odi ' ^ u v s a ^ način s e m°ra'va videti!" je 

a'očnn Silva. Ko hočem nekaj ugovarjati, me 

V š e : T a n j a P i r § 
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P o l e t n a p o t e p a n j a i n o b i s k i n a Š v e d s k e m 

hitro prekine: "Po tolikih letih imam priložnost 
poklepetati s teboj in tega ne izpustim za nič na 
svetu!" 

Silva rada posedi na domačem vrtu 

Srečanja s Silvo sem se pa tudi jaz silno veselila, 
kajti od nekdaj je bila človek, navit s toliko 
pozitivne energije, da jo je (najbrž nevede) kar 
trosila okoli sebe. Malo slabe vesti sem imela 
zaradi mola Slavka, ker mu je nakopala 
"dodatne" skrbi, ampak konec koncev, obisku 
po več kot desetih letih se lahko nameni kakšna 
urica, kajne? 

S Silvo smo se dobile pri Isaevskih, pravza
prav smo se samo presedle v njen avto in z Edo 
naju je odpeljala na drugi konec Malmoja, kjer 
ima sredi zelenja, tik ob parku imenitno - seveda 
leseno hišo z velikim vrtom. Tako kot v vseh 
domovih, kjer sem bila, ljudje na Švedskem 
vrtove tudi resnično uporabljajo! Del imajo 
spremenjen v zimski vrt, kjer od jeseni pa do 
naslednje pomladi veliko posedajo, sicer pa so 
vse poletje na vrtovih. Tam pijejo kavo, 
pripravljajo kosila (pozna, da bi jim mi skoraj 
rekli večerje) in tudi z obiski se dobivajo na 
vrtovih. 

Všeč mi je bil nekakšen "nered" na teh 
vrtovih. Vse naokoli so stoli, kar več miz, 
senčniki, ležalniki. Vsak si lahko najde svoje 
mesto. Ti vrtovi dihajo in prijetno je posedati po 
njih. Tako domače. Pa še hladno je, kajti prav 
tako so v nekakem "neredu" posajena drevesa. 
Majhna, večja, grmi - lahko najdeš senco, lahko 
se umakneš pod senčnik, ležeš na sonce. Nič 
pretiranega "gorenjskega" reda ni in morda je 
prav zato tako prijetno in v hipu se počutiš 
domaČe. Lokacija, kjer imajo Gobci hišo, me je 
navdušila ob vsakem obisku. Iz domačega vrta 

praktično stopiš v park, v zelenje in niti malce f§ 
ne začutiš, da stanuješ pravzaprav v zelo || 
velikem mestu, pristanišču, polnem industrijs- || 
kih objektov, pa tudi prometa. 

"Ja, tudi meni je tukaj všeč! Prav gotovo se ne jI 
bom nikoli preselila," razloži Silva in nama 
razkaže hišo. 

Velika je. Sploh imam občutek, da so naši 
ljudje od doma odnesli s seboj tudi želje po § 
čimvečjih hišah. Prenekateri tudi vseskozi mulce i 
dozidavajo, širijo, spreminjajo. Tudi pri Silvi je |f 
bilo tako, vendar je zdaj odločena, da je tega 
konec. Sin Marcel se je že odselil, doma je samu 
še petošolka Natalija in za trije hiša vsekakor ie 
zdaj prevelika, kaj bi še dozidavah, spreminjali! |§ 
Sicer pa je dom Gobčeve družine urejen 
prijetno, domače, z veliko mero okusa in ..; 
švedske iznajdljivosti in preprostosti. Skratka, 
imenitno se počutiš. In Eda kar zažari, ko ji s 

Silva reče: 
"A bomo spili eno turško?" 
Priznati moram, da so meni kave na avtomate <§ 

zelo všeč in sem z njimi kar zadovoljna, Eda in 1| 
Silva pa sta našli najbolj trdno skupno točko in 1! 
Edi kot bi se po več kot tednu potepanja po ' 
severu izpolnila največja želja: prava kava! (Na " i 
Švedskem in v Nemčiji sva ves teden pili samo " 
kavo iz avtomatov, ki za prave "kofetarje" | l 
menda nič ne šteje!) 

Potem sedimo na vrtu, pijemo kavoov, || 
klepetamo. Še vedno je vroče, vročina pritiska 
in čeprav se ura pomika proti deveti, je še čutili 
tisto pravo, vroče poletje. Tudi na Švedskem jih 1 
niso vajeni, na vrtovih vidimo požgano travo, j 
zelenjava ne uspeva, kot bi morala. 

file:///Otem


N E S R E Č E 

Mlada voznica hudo ranjena 
Jesenice - V ponedeljek, 12. januarja, ob 8.35 je bila huda 

prometna nesreča na avtomobilski cesti Karavanke-Vrba. 
18-letna Marjeta M . z Jesenic je s "katrco" vozila od Lipe 
proti Hrušici. V bližini Petrolovega bencinskega servisa je 
nenadoma zapeljala na desni rob ceste, nato pa sunkovito 
obrnila volan v levo. Kot se v takih primerih rado zgodi, je 
izgubila oblast nad vozilom. S prednjim delom je trčila v 
sredinsko varovalno ograjo, od koder jo je odbilo naprej, 
avto je obstal poševno prek ceste. Huje ranjeno so odpeljali 
v bolnišnico, prometni policisti pa dodajajo, da poškodbe 
verjetno ne bi bile tako hude, če bi bila voznica pripeta z 
varnostnim pasom. 

Deček padel pred avtobus 
Brezje pri Tržiču - V sredo, 14. januarja, ob 7.40 je 34-

letni zasebni prevoznik Anto Č. iz Poljč, z avtobusom 
pripeljal na Brezje, da bi pobral otroke in jih odpeljal v šolo 
v Bistrici. Na Brezjah je obrnil in nameraval zapeljati čim 
bliže desnemu robu, kjer je čakalo okrog deset otrok. Ko se 
je avtobus pomikal vzporedno z robom in otroki, so otroci 
"pritisnili" na vrata. Devetletni Sašo Z. z Brezij je padel 
pred prvo desno kolo. Voznik dečka na tleh ni opazil in ga 
je potiskal pred kolesom. Šele kričanje drugih ga je 
opozorilo, da je nekaj narobe. Saša so najprej odpeljali v 
tržiški zdravstveni dom, od tam pa v Klinični center. V 
nesreči je dobil hude poškodbe, vendar je že zunaj 
življenjske nevarnosti. 

Policisti bodo nepazljivega voznika Anta Č. ovadili na 
državno tožilstvo. 

Pobegnil voznik lade samare 
Virmaše pri Šk. Loki - V sredo ob 20.15 je počilo na 

regionalni cesti Kranj-Škofja Loka v Virmašah pri hiši št. 
150. Neznani voznik lade samare, ki je poškodovana po levi 
plati, je pripeljal z lokalne ceste iz smeri železniške postaje 
in v križišču z regionalko zavil levo proti Škofji Loki. Pri 
tem je izsilil prednost voznici golfa Sabini R., ki se je sicer 
umikala skrajno desno, vendar je kljub temu zadela v 
prednji levi blatnik samare. Vozili sta nato oplazili po vsej 
levi plati. Voznica je po trku ustavila, povzročitelj pa peljal 
naprej. 

Policisti vabijo neznanega voznika, morebitne priče trka 
oziroma tiste, ki bi o povzročitelju in njegovem avtu karkoli 
vedeli, da se oglasijo na 113. 

Smrtna pri Medvodah 
Medvode - V sredo ob 6.30 je 46-letni Anton O. iz 

Medvod s terencem opel frontera peljal po magistralki 
proti Kranju. Po robu ceste je v nasprotni smeri pešačil 73-
letni Janez P. iz Zbilj, ki ga voznik očitno ni pravočasno 
opazil in ga je z desnim delom avta zadel. Pešec je na kraju 
nesreče umrl. • H . J . 

Na Gorenjskem lani 

Strokovnjaki različnih vei 
na vprašanje, zakaj toliko Slo 

Kranj, 16. januarja - Podatki o samomorih, ki jih je v začetku 
tega tedna objavilo notranje ministrstvo, so grozljivi. Lani sije 
v Sloveniji vzelo življenje kar 548 ljudi, med njimi 435 moških. 
Delež Gorenjske je približno desetodstoten. Samomor je lani 
napravilo 50 Gorenjcev, med njimi 36 moških (celo en 
mladoletnik), devetnajst ljudi pa ga je poskušalo. 

Največ Gorenjcev, kar 26, 
se je lani odločilo za smrt z 
obešanjem, devetnajst z zas
trupitvijo (običajno z ogljiko
vim dioksidom v avtu), devet 
jih je izkrvavelo po rezanju 
žil, šest skočilo v globino, 
štirje so se ustrelili, trije se 
vrgli pod vlak in eden utopil. 

Simon Velički iz urada 
kriminalistične službe U N Z 
Kranj pravi, da samomomor-
ilci dostikrat puščajo za seboj 
poslovilna pisma, pogosto pa 
tudi njihovo obnašanje pred 
končnim dejanjem kaže sa
momorilske namere. V ra
zloge za samomore se 
kriminalisti ne spuščajo, to 
sodi v pristojnost drugih 
strok oziroma služb. 

V slogu lanske statistike so 
tudi popraznični dnevi tega 
leta. Samo med minulim 
koncem tedna si je življenje 
vzelo enajst Slovencev, na 
Gorenjskem pa je bilo v 
prvih dveh tednih že šest 
samomorov. 

Če k grozljivim številkam 
samomorov, ki Slovenijo dvi
gajo v neslavni vrh svetovne 

potrebujemo nobene vojne, 
ker se bomo počasi pobili 
kar sami. V prometnih nesre
čah je lani umrlo 352 ljudi -
37 na Gorenjskem. Zaman bi 
sicer ugibali, kolikim smrtnim 
n e s r e č a m je morda tudi 
botroval samomori lski 
vzvod, ker uradnih dokazov 
za to ni, je pa znano, da 
nekateri samomorilci iščejo 
in najdejo smrt tudi na ces
tah. "Nenadoma zavil v levo" 
ali "iz nepojasnjenega razloga 
s ceste" sta običajna stavka v 
dokaj številnih poročilih o 
nesrečah, za katerima se 
lahko skriva tudi samomor. 

Bržčas strokovnjakom lah
ko marsikaj pove starostna 
struktura samomorilcev. Naj
več, kar 123, lanskih samo
morilcev je bilo starih od 44 
do 54 let, 120 nad 64 let, 107 
od 34 do 44 let, 84 od 54 do 64 
let, 75 od 24 do 34 let, 29 od 
18 in 24 let, pet od 14 do 18 
let ter celo dva otroka. 

Da prazniki, zlasti božično-
novoletni, ko ljudje običajno 
delamo bilance minulega leta 
in ko se osamljeni počutijo še 
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R a d a r j i d e c e m b r a 
Kranj, 16. januarja - Prejšnji mesec so 
policisti na gorenjskih cestah namerili 871 
prekoračitev hitrosti. 31 voznikov, ki so 
dovoljeno hitrost prekoračili bodisi za več 
kot 30 kilometrov na uro v naselju ali pa za 
več kot 50 kilometrov zunaj naselij, bodo 
policisti poslali k sodnikom za prekrške. 

Ti se praviloma odločajo za denarne 
kazni, ki znašajo običajno med 20 in 40 
tisočaki, redkeje pa tudi za začasne pre* 
povedi vožnje. Decembra so gorenjski 
policisti merili hitrost na 147 različnih 
točkah. Čeprav nas je pred časom eden od 
bralcev opozoril, da navajanje "rekorder-

lestvice, dodamo še smrti bolj same kot sicer, praviloma 
zaradi prometnih nesreč, po- dvigajo samomorilsko statis-
tem lahko ironično ugotovi- tiko, je znano. Potrjeno je 
mo, da S l o v e n c i ne tudi, da na število samomor

ov posredno vplivata vreme 
in lunarne spremembe. Ven
dar pa kompleksnega odgo
vora, zakaj Slovenci tako 
m n o ž i č n o polagajo roke 
nase, ni, čeprav se zlasti 
psihiatri, psihologi in socio
logi s tem vprašanjem dosti 
ukvarjajo. 

Očitno smo Slovenci po 
svoji naravi nesrečni, depre
sivni, potrti in vase zaprti 
ljudje, ki se v stiskah slabo 
znajdemo. Namesto da bi 
iskali (in dobili) pomoč v 
okolju - družini, prijateljih 
ali celo strokovnjakih - pro
bleme "vrgli" iz sebe, jih 
potihem premlevamo in -

jev" pri nekaterih voznikih pomeni spodbu
do ža posnemanje - je torej bolj Škodljivo 
kot ne - bomo nekaj najhujših prekoračitev 
vendarle omenili. 

Na zaključku avtomobilske ceste Kranj-
vzhod, kjer je hitrost omejena na 80 
kilometrov na uro, je policijski radar ujel 
voznika B M W 528 hubljanske registracije, 
ki je drvel 162 kilometrov na uro. Na 
Hotavljah, kjer velja omejitev 60 kilome
trov na uro, je neki drug voznik peljal 161 
kilometrov, na Logu, kjer je enaka omejitev, 
pa tretji 110 kilometrov na uro. Na 
predzadnji dan starega leta je ljubljanski 
"dirkač" z mercedesora skozi Kranj peljal 
154 kilometrov na uro, čeprav bi smel 
največ 60. • H . J . 

pogosto obupamo. Morda 
prav v tem tiči tudi odgovor, 
zakaj med samomorilci tako 
močno prevladujejo moški. 
So ženske v težavah bolj 
utrjene in zaradi svoje prislo-
vične klepetavosti lažje poiš
čejo uteho v okolju, ki je 
zagotovo najboljši "zdrav
nik"? 

Psihiatri pravijo, da njihova 
stroka lahko opravi le zelo 
majhen del preventive (po
kojni profesor dr. Anton 

Trstenjak je celo dejal, & 
nikogar ni uspel odvrniti oo 
samomora, če se je zanj 
odločil - po njegovem samo
morilci ne gredo v srflr| 
zavestno), v kateri bi mora** 
sodelovati različne služb 6-
institucije, civilna združenja; 
Slovenija bi morala ime11 

nacionalni program prepreči 
vanja samomorov, začeti Z 
izobraževanjem v domaČe^ 
okolju. • H . Jclovčan, fo*°! 

G . Šinik 

Mali Gašper umrl 
Log nad Škofjo Loko * Še ne triletni Gašper S. z Loga, ki 
je prejšnji torek proti večeru zdrsnil v Soro, je v petek 
umrl na urgenci Kliničnega centra v Ljubljani. 

Prizadevanja reševalcev in zdravnikov so bila, žal, 
zaman. Gašper se je usodnega dne z večjima bratcema 
vračal domov. Z asfaltne poti je nehote stopil na strmi 
rob brezine pri mostu čez Poljansko Soro in padel v reko, 
ki ga je nesla s seboj. Odložila ga je na breg kilometer 
niže Našli so ga po slabi uri. • H , J . 

» G L A S i n 

Prometni kviz 
U Tokrat smo pripravili drugo 
H nagradno vprašanje v ru
to hriki PROMETNI KVIZ v 
jH letu 1998. Objavljamo tudi 
m nagrajence akcije MALO 
m ZA ŠALO-MALO ZA RES. 
B Vseh dopisnic je prišlo več 
g kot sto in tudi odgovarjali 
H ste večinoma pravilno. V 
II naslednjih tednih vam 
m bomo tudi v Gorenjskem 
j j glasu pripravili nekaj kor-
nj istnih nasvetov, ki vam 
H bodo prišli prav ob vozniš-
H kih izpitih. Vsi, ki bi radi v 
S tem letu opravljali izpit B 
g kategorije, nas lahko pokli-
SI čete za informacije po 

O telefonu 0609 633-776. •i 
a 
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NAGRADNO VPRAŠANJE 
%s 

K U P O N » I ^ T O ^ I I G L A S š t . 4 
IME IN PRIIMEK: _ _ _ _ 
NASLOV: 

KRAJ IN POŠTNA ŠT.: _ _ _ _ _ _ _ 
TELEFON: _ _ _ _ _ _ 
IMAM VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE: DA NE 
Odgovor na prejšnje vprašanje: 
V primeru prometne nezgode moramo zavarovati kraj nesreče in 
pomagati morebitnim ponesrečencem. Če je potrebno takoj 
obvestimo reševalno službo ali policijo. 
Vprašanje: Ali lahko močno vinjena oseba sedi na 
sovoznikovem sedežu? 
NAGRAJENCI: 1. nagrado v vrednosti 60.000 tolarjev prejme 
Nataša Kramar, Opekarska 7c, 2. nagrado v vrednosti 12.000 
tolarjev prejme Peter Stibar, Zg Dobrava 1 ta. 
Ostale nagrajence bomo obvestili po pošti 
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Za Veljka Labovića razpisana tiralica 

V C r n i g o r i v a r e n p r e d p r e i s k o v a l c i 

Preiskovalni sodnik okrožnega sodišča je že dvakrat zaman čakal 42-letnega Veljka 
Labovića, državljana ZRJ, da bi ga zaslišal zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti 

Kranj, 16. januarja • Obakrat, prvič konec 
novembra lani in drugič brž po novem letu, 
se je osumljeni Labović na sodišču prek 
svojega zagovornika, odvetnika Matjaža 
Černeta opravičil, češ da ga ne bo na 
zaslišanje zaradi bolezni. 

V torkovi izjavi za javnost pa je pre
dsednica okrožnega sodišča v Kranju 
Terezija Zorko zapisala, da je sodišče proti 
V. L . izdalo sklep o preiskavi zaradi 
utemeljenega suma, da je storil kaznivo 
dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti. 
V zvezi s tem je sodišče izdalo tudi sklep o 
odreditvi pripora ter odredilo tiralico. V 
njej delavcem U N Z Kranj naroča, da V. L. 
izsledijo in privedejo k preiskovalnemu 
sodniku okrožnega sodišča v Kranju. 

Da ga bodo kriminalisti izsledili v naši 
državi, pa je zelo malo verjetno, saj je 
znano, da se je Veljko Labović z družino po 
pogrebu Romana Rodmana z Rodin 1. 
oktobra lani umaknil iz stanovanja na 
Koritenski 15 na Bledu v rodno Črno 

goro. Zelo malo je tudi verjetno, da bi se 
vrnil v Slovenijo samo zato, da bi na 
sodišču odgovarjal za Rodmanovo smrt-
Tako kot je malo verjetno, da bi ga v 

primeru mednarodne tiralice slovenski«1 1 

možem pregona izročili njihovi jugoslo
vanski kolegi, saj Slovenija nima diplomat
skih odnosov z ZRJ. 

Kot smo poročali, sta se 23. septembra 
lani okrog 17.20 v Murkini trgovini Z 
gradbenim materialom Lipice v Lescah 
sporekla 37-letni Roman Rodman z Rodi«1 

in Veljko Labović, nosilec črnega pasu V 
karateju in do 1990. leta zaposlen v takratn1 

JLA. Labović naj bi Rodmana zbil po tleh. 
ta je obležal v mlaki krvi, 1. oktobra pa v 

jeseniški bolnišnici umrl. Policisti so dogo
dek sprva obravnavali kot kršitev javnega 
reda in miru, ko so zvedeli za resnost 
poškodbe, pa so zadevo prevzeli kranjskj 
kriminalisti. Kot rečeno, pa se je Labovtf 
pred kazenskim pregonom umaknil & 
Slovenije. • H . J . 



Petek, 16. januarja 1998 

r a d i o t r i g l a v 
4270 J E S E N I C E 

T R G T O N E T A C U F A R J A 4 
telefon: 064 861 012, fax: 064 861 302 
kontaktni studijski telefon: 064 862 862 
frekvence: UKV 96,0 89,8 101,1 101,5 Mhz 

Radio Triglav Jesenice vabi mlade 
glasbene talente, starejše kot 15 let, na prireditev 

PRVI GLAS GORENJSKE, ki bo 14. marca letos 
v Festivalni dvorani na Bledu. 

Prijave sprejemajo do 30. januarja letos na naslov 
Radio Triglav Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4, 

4270 Jesenice. 
Poleg osnovnih podatkov - naslov, starost, 

kratka predstavitev, napišite še telefonsko številko ter 
naslova dveh skladb, ki ju telite prepevati, zaželeno je, 

da je vsaj ena skladba slovenska. 
O avdiciji Vas bodo obvestili v začetku februarja. 

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

O D L G A T i 

D v a j s e t j i h b o , p r a v r e s * 

A 
A ; 
BLED 1H K O M P A S 

PODJETJE KOMPAS HOTELI BLED 

O B V E S T I L O 

upravičencem v notranjem odkupu 
podjetja Kompas hoteli Bled, d.o.o., 

Cankarjeva 2: 

Obveščamo vse upravičence 
iz notranjega odkupa podjetja, 

da notranji odkup podaljšujemo 
do 31. januarja 1998. 

N O T R A N J S K I RADIO L O G A T E C D.O.O. 

Logatec • Tržaška 148 • tel.:06l/74l 632 • fax:06l/74l 612 

Pravilno ste mislili, vsi tisti, 
ki pa ste svoje misli tudi 
zapisali na dopisnico in jo 
poslali v uredništvo Gorenjs
kega glasa, pa boste imeli 
priložnost čez par minut tudi 
sodelovati v nagradnem žre
banju. Aja, kaj je bil pravilni 
odgovor. Skupina Prljavo ka
zalište špila že najmanj dvaj
set let. To je res, še bolj res pa 
je, da tudi že kakšno leto več. 
Njihova plošča 20 godina je 
kar simpatična stvarca za vse 
ljubitelje te skupine, saj so 
gor njihove glavne stvari in 
vsi, ki poznate njihovo zna
menito "Live" ploščo še iz 
osemdesetih let, boste tudi 
tokrat rekli j a. A veste, da se 
je že mogoče prijaviti za 
letošnje Melodije morja in 
sonca. Če vam gre dobro od 
glasu, se kar prijavite. Nikoli 
ne veš ali boš zmagal ali ne... 
O tem več prihodnji teden. 
No, kar požrebal i bomo. 
Nagrado tokrat prejme, pre
jme... Marjan Lužan, Šorlije-
va ulica 3, 4000 Kranj. Evo, 
pa je nagrada tu, pravzaprav 
izbira kasete po želji. Pride 
dopis, potem pa le zvizz v 
Aligatorja, na Cankarjevo v 
Kranj. 

TOP 3 
1. Reload - Metallica 
2. Srebrna - Zmelkoow 
3. Brona... ne, sorry Titanic 

- Soundtrack 

NOVOSTI 
Titanic, kot zapisano, pa 

tanova od Hajdi, Sedem mor
ij - Zasavci, dva singla sta 
tukaj in sicer kontroverzna 
Smack my bitch up - Prodigy 

in Given to Fly - Pearl Jam. 
Pol je tu Deep Forest - tudi 
tanova, pa Dr. Iggy - Kada 
rječi nisu..., na cedeju odslej 
dobite tudi Dragano, pa po
natis prvega albuma Racije -
Rdeči alarm, tudi ni kar tako. 
seveda so na zalogi še kole
darji za 1998, pa nova številka 
revije Ročk Vibe in knjižica 
tekstov Lovšinovih Pankrtov. 
Toko, tole je vse. 

KONCERT 
Green Day - 15.02 - Hala 

Tivoli, Ljubljana. 

IN ŠE NAGRADNO 
VPRAŠANJE ŠT. 291.: 

Še tole vas vprašam. Glede 
na to, da so Titanici v zadn
jem času zelo v modi, naj bo 
to film ali kaj drugega, me 
zanima kaj zaena stvar je bil 
ta Titanic. Da ne kakšen 
ledeni čaj slučajno ali pa 
konjsko ime. Odgovor kra
tek in asen pošljite na Gor
enjski glas, do srede, 21. 
januarja, pripis "Jodlgator". 
Se odgovor Beti - Pop designi 
špilajo, če je kaj za odšpilat, 
sicer pa ni več tako, kot je 
bilo. To je dejstvo. Pa čav. 

Verjemite ali ne... 

RADIO 
OGNJIŠČE 

Planina 
Krvavec Tinjan Kum Ajdovščina 
104,5- 91.2 10?,9 91,2 

Če v domačem gospodinjs
kem proračunu zaškriplje, vsa 
družina najprej stisne pasove: 
nič več sirov in salamic, samo 
yuh in mleko. Nič obleke in 
^vljev, kaj šele priboljškov. 
"arčevalni ali sanacijski pro
gram velja za vse družinske 
Porabnike enako, sicer ni nič. 

Če v driavnem proračunu 
zaškriplje, se tudi skuje en 
dober varčevalni program in 
s^ne ob zid vse porabnike. 
4'0j zdaj bomo pa malo manj 
razkošno porabniški! Državna 
tostitucija izračuna, kje se 
°°do najbolj oklestili stroški, 
da barka ne bo potonila. 

-4 če je v vsem mlada 
slovenska država malo bolj 
arugačna od drugih, zakaj 
J ĵ ne bi bila tudi ob varče
valnem programu? Tako kot 
Ztneraj doslej tudi ob finanč
nem omejevanju državne po-
*°$nie prihaja na dan 

P*eŽalostno dejstvo, da se 
oodo prej ali slej vsi tozadev
ni ukrepi razblinili kot milni 
Mehurčki. Zakaj? Zato, ker 
Sjedano iz kuhinjske ali gos
podinjske perspektive meče na 
eni strani denar z lopato proč, 
Po drugi strani pa navzdol 
Pfitiska na malega človeka, 
naj si zatisne pas. Res je, da 
ž da veliko prišparati, če 
J}nančno zmrcvariš na tisoče 
/J 'wo& malih ljudi, res pa je 
ffdi, da je čista lumparija, če 
Judstvu odtegneš od ust, iz
danci pri državnih jaslih pa še 
naprej goltajo milijone, 
.direktorjem in funkcionar-

J*m v državni upravi se ukine 
ves regres! Bla - bla - bla! 
kakšna demagogija! Tisti re-
vesek bodo že nekje drugje 

o t e r prinesli, brez skrbi! 

Managerjem v državnih pod
jetjih in skladih omejiti plače 
na 90 odstotkov ministrove? 
Spet ena pasja bombica! Pod 
prvič se imajo managerji v 
državnih skladih in podjetjih za 
tako pametne in sposobne, da je 
joj in bodo Že iz principa proti, 
pod drugič pa ie prastaro dejst
vo, da ko ti enkrat spustiš konju 
vajeti, ga hudirjevo težko spet 
zategneš. 

če bi javno govoril, da z 
odpustom v resnici ne bodo 
pomembno znižali stroškov, bi 
bili novodobni managerji 
užaljeni in bi iz čiste hudobije 
in zanalašč odpustili 200 ljudi. 

Kam smo vendarle padli -
draga država! 

Sesedeš se od groze in 
primitivizma, kajti župan je 
ob nekaterih podatkih po
treboval slabih deset minut, 

Tema tedna 
Glosa 

" Š p a r a t " j e t r e b a . . . 

Varčevali bomo povsod in za vsako ceno, najbolj pa 
pri množici zaposlenih, kajti le pri masi se kaj 

prišpara. Strošek niso managerske plače, ampak 
delavska hranarina, ko še ni jasno, ali bi zaposleni 
na dan dobili za sendvič 500 ali cela 502 tolarja.. 

Mimogrede: kako da so 
pametni direktorji v državnih 
podjetjih, je mimogrede po-
grunta! neki župan, ki je 
matematik. V gorenjski tovar
ni naj bi odpustili več kot 200 
ljudi, pa jim je župan izraču
nal, da bodo z odpustom 200 
ljudi znižali stroške samo za 
ušiva 2 procenta! Nakar so ga 
gledali in ga še gledajo kot 
enega zlobnega hudička, nihče 
pa ne zanika, da to ni res! O 
ja, tole so mu pa med štirimi 
očmi le rekli: "Madonca imaš 
ti kot župan cajta, da greš takle 
računat!" Zdaj je modro in v 
korist 200 delavcev tiho, kajti 

da mu je računalnik vrgel 
ven, kolikšen je v resnici 
strošek tako množičnega od
pusta! Saj so sodobni direktor
ji v naših državnih podjetjih 
slabši od tistih v socialistično 
planskih petletkah, ko se o 
pravem strošku delovne sile 
namenoma ni vodilo računa, 
zdaj pa mahedrajo z odpus
tom tja v tri krasne, ne aa bi 
sploh vedeli, če bodo ali ne 
bodo s tem kaj prihranili. 
Tržno gospodarstvo svete po-
magavke! 

Vsi varčevalni ukrepi so, če 
rečemo z besedami ceste, en 
navaden drekec pekec, če v 

isti sapi že slišimo, da si 
poslanci želijo 11 odstotkov 
večjo plačo in domnevam, da 
za enak odstotek višjo nagra
do v vseh odborih in komisi
jah. Če zraven dobijo še vsaj 
eno mesečno slovensko mini
malno plačo za to, da so v 
svojih poslanskih pisarnah na 
terenu - so ali pa niso - in 
ostale bonitete kot je enoletna 
renta, po drugi strani pa se 
sindikati "cenkajo" z deloda
jalci, ali naj se delavcem zviša 
hranarina od 500 tolarjev na 
502 tolarja na dan, potem je 
še takemu dobrodušnežu jas
no, da živimo v obupno 
nesocialni državi, ki ji ko-
mandirajo stremuhi. 

A kaj poslanci! Na Slo
venskem so se razmnožili 
skladi, zavodi, ministrstva, 
uradi. In vsi imajo šefe, 
podšefe, svetovalce. Kaj šele 
bo, ko se razpase bolj aktivno 
sodelovanje z evropskimi ko
misijami in ko bodo zrasli še 
kakšni novi uradi za sodelo
vanje z evropskimi komisija
mi in podkomisijami. Iluzija 
je namreč pričakovati, da 
imajo sedaj zaposleni še kaj 
delovne rezerve in bi mimo
grede prevzeli dodatne na
loge, ki jih terja sodelovanje 
z Evropsko zvezo. Vsi so že 
sedaj strašno prezaposleni, če 
pa bi že kaj dodatnega mi
lostno prevzeli, potem nikoli 
zastonj. 

Pa smo spet tam! Namreč: 
pri varčevalnih ukrepih, ko je 
eno najbolj bistvenih vprašanj, 
ali se za hranarino zaposlenim 
nameni 500 ali gremo lahko v 
strošek neznanskega 502 to
larja! • D. Sedej 

O R E j N J K E 

tU UR 008HE GUK8E!!! 
od 19.1. do 24.1.1998 

LESTVICA NAJPOPASTIH 15 
1. POWER DANCERS - POZOR POZOR 
2. WES - ALANE 
3. SPICE GIRLS - TOO MUCH 
4. DADI DAZ - KO SE STOPIL BO SNEG 
5. THE MOFFATTS - l'LL BE THERE FOR YOU 
6. NANA - TOO MUCH HEAVNE 
7. RICKY MARTIN - DONDE ESTERAS 
8. HANSflW -1 WILL COME TO YOU 
9. BOYZONE - BABY CAN IN HOLD YOU 
10. NEVV/EROS RAMAZZOTI + TINATURNER - COSE DELLA 
11. C BLOCK - ETERNAL GRACE 
12. DOWN LOW - JOHNNY B 
13. NEVV/THE BOYZ - ONE MINUTE 
14. PUF DADDY - BEEN AROUND 
15. NEVV/CELINE DION - MY HEART WILL GO ON 

LESTVICA NAJGIBLJIVEJŠH 30 
1. THE RIU PALAČE - THE SOUND OF MALLORCA 
2. GALA - COME INTO MY LIFE 
3. AQUA - DOCTOR JONES 
4. COLONIA - VATRA I LED 
5. COMA B feat. CLUBNATIVES - DJ PUMP IT UP 
6. DJ OUICKSILVER - PLANET LOVE 
7. FINAL - TVOJ OBJEM 
8. LA BOUCHE - YOU WON'T FORGET ME 
9. DA HOOL - BORA BORA 
10. 2 ALIVE - SE ENO NOČ 
11. PARADISIO - VAMOS A LA DISCOTECA 
12. BASIC CONNECTION - HABLAME LUNA 
13. DANCE 2 TRANCE - POWER OF AMERICAN NATIVES '98 
14. ALMA MATRIS - RITMO MECANICO 
15. MC DOMINATOR - BOOM BOOM JAM 
16. NEW/EXPRESS OF SOUND feat. AFRIKA BAAMBAATA -
FUNKY VVEEKEND 
17. SCOOTER - NO FATE 
18. NEVVVR.O.O.S. - INSTANT MOMENTS 
19. BBE - DESIRE20. NEVV/KOSMONOVA - TAKE ME AWAY 
21. NEW/PARALYZER - BIP BIP BOP 
22. RUN D. M. C. US. JASON NEVINS IT'S LIKE THAT 
23. AMBIGUAL - PARTY NIGHT 
24. NEVV/FABRICA - MISSING YOU 
25. NOVY US ENIAC - SUPERSTAR 
26. DR. ALBAN - LONG TIME AGO 
27. NEVV/GROOVE GANGSTERS - FUNKY BEATS 
28. TALLA US. TAUCHER . TOGETHER 
29. NALIN AND KANE - TALKIN' ABOUT 
30. NEW/YVES DEREUYTER - THE REBEL 

Akcija Gorenjskega glasa in gorenjskih televizij 

Presenečenje z Drugom Paplerjem 

S kvintetom Gorenjci v penzion 

Hotemaže - Kar nekaj Gorenjcev smo že pospremili v 
pokoj, še nikoli dosedaj pa se od delovnega staža niso 

Eoslovili kar trije naenkrat. Vse je enkrat prvič in tako je 
ilo tudi v tokratni Kameri presenečenja, v kateri smo 

fresenetili bivše delavce podjetja Iskra Stikala Milico 
otočnik, Mileno Delavec in Francija Ziherla. 
Omenjena trojica se je od svojih bivših sodelavcev 

poslovila v gostilni Logar v Hotemažah. Na poslovitveni 
zabavi je bilo veselo že tako ali tako, za še boljše 
razpoloženje pa smo pripeljali kvintet Gorenjci, v 
katerem poje tudi njihov sodelavec. 

Milico ali mamo, kakor so jo klicale njene mlajše 
sodelavke (tudi policaj, kar pride iz njenega imena), se 
bodo sodelavci zapomnili predvsem po tem, da je rada 
poskrbela za dobro voljo in zvrhan koš smeha na 
službenem mestu. 

Franc je izučen pek, ki pa je zaradi nočnega dela raje 
postal brusilec v Iskri. Pa še med žensko družbo je tako 
prišel. Poznajo ga predvsem po pritrkavanju po okolici 
Kranja, zadnje časa se s svojim nobijem manj ukvarja. 
Pravi, da leta naredijo svoje. 

Milena, članica Fickove bande, je navdušena nad hribi. 
Prvi vzpon na našega očaka je izvedla pri štiridesetih, od 
tedaj pa se z možem vsak vikend podata na kakšno turo. 
Sodelavke pa se je bodo zapomnile po nepozabno dolgem 
pohodu na šmarjetno goro. 

Veselo srečanje gotovo ne bo zadnje, a se je ob 
svečanem dogodku spodobilo, da so bili novopečeni 
penzionisti bogato obdarjeni. Oglejte si Kamero presene
čenja na programu Gorenjske televizije T E L E - T V Kranj 
danes ob 20.10. • S. Šubic 



V S E S O R T E 

V Besnici pa takole... 

Rokoma izdali svoj cajtnj* 
r o k o v t t a č o v 

'ml/mu a*u. v, -

Zadnjič srečam Rajko-
ta, ki sicer ne iivi v 
Besnici, kar pa Se ne 
pomeni, da z njim nebi 
mogel razdreti kakšne ro
kovnjaške. Pravzaprav mi 
je zadevo kar prinesel na 
ogled. Pred novim letom 
je namreč izšla prva šte
vilka glasila Rekreativne
ga društva rokovnaČi iz 
Besnice. In ker dober glas 
sele v Besnico je tudi ime 
glasila temu primerno, 
namreč Rokovnačov 
glas. In o čem pišejo 
prizadevni člani društva. 
Zvezda prve številke je vsekakor besn'ška legenda 
velecenjeni DimeŽ, kije bil v prejšnjem stoletju s svojimi 
rokovnjači strah in trepet takratnih iandarjev. Zgodb o 
njem je toliko, da bo nadaljevanje sledilo v drugi številki 
glasila. V rubriki "Včeraj - danes - jutri" so pisci 
predstavili prireditve, ki jih rokovnači pripravljajo skozi 
celo leto od tekem v poletih, naj bo dnevne ali nočne, do 
panoramskega preleta Besnice z dvokrilcem AnuŠko. 
Sledijo zapisi na temo rokovnači in šport, pa predstavitev 
bližnjega hriba Rovnika, ter intervju z Bredo - 250 kratno 
obiskovalko hriba. Da so obnovili skakalnico pod 
Rovnikom bomo v najlepši luči videli, ko bo zapadel 
sneg in se bodo zgodili poleti. Glasilo Rokovnačov glas 
pa se zaključuje z rubriko o tračih in malih zanimivostih 
Besniške doline (rubrika o tem se govori). Aha, 
novoletna nagradna križanka mi nikakor ne gre od rok. 
Mogoče bo šla članom društva kaj bolje od rok. Vsem 
njim je namreč namenjeno glasilo, ki je izšlo v nakladi 
400 izvodov. Z malo truda pa bi ga lahko dobili tudi vi, ki 
na Besnico nekaj date. Pripomba z Gorenjskega glasa -
Rokovnači le tako naprej. • LK. 

Loški študenti pa... 

Ustvarjalno in zabavno 
Z nekajsekundno zamudo, ampak potrebno je pove

dati, da so tudi v lanskih (tazadnjih torej) božično -
novoletnih praznikih v Klubu študentov Škofja Loka 
poskrbeli za pester praznični vikend. V prostorih KŠŠ -
ja, točneje v Rdeči ostrigi se je marsikaj dogajalo in to 
neprekinejno skozi ves vikend. V petek popoldan so se 
študenti predvsem angažirali ob primerni "okrasitvi" 
prostorov, večer pa je minil v odmevu punkerskih ritmov 
domače underground skupine Hubbubs. Razgreto ob
činstvo se je hladilo do poznih nočnih, pardon, jutranjih 
ur, za najbolj vztrajne je v poštev prišel tudi zajtrk. 

Čez dan so bile ustvarjalne vibracije prisotne predvsem 
v domeni računalniških "frikov". Večerni band je počel 
blues - Duo Čiko & Žiga blues band so po polnoči 
nadomestili domači d.j • ji in poskrbeli za raverje. 
Nedelja je bila jasno rezervirana za čistilno akcijo in 
spomine na pester vikend, ki je minil brez izgredov in v 
kar se da prijetnem vzdušju. • Aljaž Žbogar 

Z Gorenjskim glasom v začetku februarja 

Kako Valentina čakajo v Italiji 
* * • 

Ker lani decembra nismo uspeli ustreči vsem, ki so 
nameravali z Alpetourjem Potovalno agencijo, d.d., 
Kranj in Gorenjskim glasom rajžati do nakupovalnih 
centrov Euromercato ter Alpe Adria v bližini Vidma v 
Furlaniji, smo obljubili podoben izlet v letu 1998. Zato 
vas vabimo prvo februarsko soboto, 7. 2., na prijetno 
rajžo do Alpe Adrie. Že 14. februarja bo namreč 
Valentin, praznik zaljubljenih, in v Alpe Adriii običajno 
pripravijo posebno valentinsko ponudbo. Nakupovali 
boste lahko pri Bernardiju, v italijanskem Intersparu, pri 
Lidlu (kjer so testenine po 550 lir, kuhinjska sol po 250 lir 
...), itd.; na izletu bo poskrbljeno za nagradne igre in še 
kaj. Za prijetnejši izlet bo z okusnim pecivom poskrbela 
Pekarna Magušar Lesce. Vsi, ki poznamo Pekarno 
Magušar, vemo, da se na izlet splača rajžati že samo 
zaradi Magušarjevega peciva! Avtobus bo peljal na 
relaciji Škofja Loka-Kranj-Radovljica-Lesce-Zirovnica-
Jesenice-Mojstrana-Kranjska Gora (s postankom za 
jutranjo kavicoj-Videm, ter obratno na povratku. 
Prispevek k stroškom: 1.900 SIT za naročnike Gorenjs
kega glasa (in seveda za družinske člane), za ostale pa 
2.900 tolarjev. * * * 

Informacije in prijave za vse Glasove izlete: po 
telefonu 064/ 223 - 444 = malooglasna služba 
Gorenjskega glasa; alt 064/ 223 - 111 = tajništvo 
Gorenjskega glasa. Na vseh izletih je prevoz organiziran 
tako, da ob odhodu in na povratku prevozimo večino 
Gorenjske in da so možni vmesni postanki na običajnih 
avtobusnih postajališčih, zato ob prijavi za izbrani izlet 
navedite tudi, kje bi želeli počakati Glasov avtobus. Pri 
prijavi ni potrebno vnaprej plačati nikakršne akontacije k 
stroškom izleta - verjamemo, da so Vaše prijave 
zanesljive in bomo vse lahko uredili med izletom. 

S k u p i n a T a n t a d r u j n a c e d e j u 

D o k u m e n t č a s a , k i j e b r e z č a s e n 

Nekaj lepšega, kar sem Isišal v zadnjem času, je bil stavek, ki mi ga je povedal Boštjan Soklič: 
"Ti a veš, da spet špilamo, danes imamo tretjo vajo. Prav dobr' nam gre." Tantadruji bodo 
zopet zaigrali in tako na pot pospremili cede ploščo "Strunam", ki je izšla pred nedavnim. 

Vsake toliko časa, ko človek pade "v 
sentiment" in obuja polpreteklo zgodo
vino glasbenega dogajanja na Gorenjs
kem, so mi prišli na misel Tantadruji, 
akustična skupina, ki je zares... hm 
akustična, brez da bi dodajali danes zelo 
moderni unplugged... Kaj delata Soko, 
no Boštjan Soklič in Mateja Blaznik, ki 
sta Tantadruju ubrala kitare, pa dva 
njuna kamerada Dino Gojo, čelist, in 
Aleš Hadalin, vokalist in tisti, ki je igral 
na vse ostalo. Pravzaprav se je na 
glasbenem prizorišču po letu '93, ko so 
Tantadruji imeli zadnji koncert, obdržal 
le Boštjan, ki je konec leta '94 izdal 
samostojno kaseto "Za soncem", in 
vsako leto nanizal nekaj nastopov. Po
gosto skupaj z Matejo, ki sicer poučuje 
kitaro v Glasbeni šoli v Radovljici. Dino 
se je podal v poslovne vode, Aleš pa med 
drugim nastopa tudi v plesni skupni 
Iztoka Kovača. 

tih let, ko je leta '90 izšla tudi njihova 
edina plošča. Longplejka s preprostim 
naslovom Tantadruj, zanimivo izdali so jo 
pri Beograjski založbi RTB. Skupina, ki 
je imela stalno publiko v Kranju, Ljubl
jani, Tolminu, Velenju, je izstopala pre-
vsem po le njim značilnem, svojskem 
glasbenem izrazu. Glasbo je po večini 
zložil Boštjan, njegovi so tudi teksti, 
Tantadruji pa so vedno radi segali tudi 
po poeziji velikih pesnikov, tako domačih 
kot tujih. Prešeren, Murn, Kosovel, 
Kocbek, Lermontov, Puškin, Shake
speare... so avtorji poezije, ki uglasblje-
na s Tantadruji dosega dodatno 
dimenzijo. Odlično kitarsko znanje Bošt
jana in Mateje, godalna podpora žamet
nega Dinovega čela, ki namiguje na 
komorno in značilen Alešev glas (kot 
vokalista in spremljevalna vokalista nas
topata tudi Boštjan in Mateja), njegove 
orglice, flavta, tolkala, vse to je tisto, kar 

Kitarska sekcija skupine Tantadruj, Boštjan Soklič in Mateja Blaznik 

Akustična skupina Tantadruj (Boštjan, 
Mateja in Dino so Gorenjci, Aleš pa 
Primorec) je slovensko glasbeno sceno 
zaznamovala predvsem konec osemdese-

ustvarja celoten okvir skupine. Glasba je 
prijetna in mogoče nekoliko koketira na 
izvore, iz katerih črpa britanski etno tipa 
The Pentangle. Pravtako je glasba Tan-

Strunam 

tadrujev močna na besedilni ravni, P0' 
sebno, ko gre za poezijo Boštjana Soklič 
(zbrane tudi v pesniški zbirki), poezijo, & 
živi nekje globoko med nebom in zemij0. 

Naj se vrnem na začetek. Nostalgija j e 

sedaj meso postala, pred nedavnim r 
namreč pri založbi Vinilmanija izšla cede 
plošča z naslovom Strunam, na kateri s° 
zbrane skladbe tako s prve vinilne ploŠ&; 

kot doslej še neizdane zadeve, v celo11 

gre za kar 19 naslovov. Na veselje mnogi'1 

tokrat ne manjka tudi pri plošči pogre' 
šana Murnova "Hej, kupil si jaz p»P° 
bom", v kateri je Aleš znova in znova 

navduševal publiko. Glasba Tantadruj^ 
vsekakor ni komercialno naravnana, r 
pa obvezno glasbeno čtivo vsakeg8 

pravega ljubitelja glasbe. "Pesmi s ° 
vedno sveze, saj nismo nikoli bili treflj 
dovsko naravnani," meni Boštjan • 
Naše pesmi smo z izdajo cedeja na ne" 
način tudi želeli zavarovati pred po2*' 
bo." Prva skladba na cedeju je doživi} 8 

tudi svojo ekranizacijo, videospot pa r 
bil posnet v Klubu Gleam Art na Bledu' 
In še namig. V mesecu februarju boo° 
Tantadruji nastopili v 2. programu Rad'8 

Slovenija, v oddaji Izštekani Jure*8 

Lonvgike. • Igor K. 

Nova muzika 

H i š a nasprot sonca tudi k u č a 

Natančneje "Kuča prema 
suncu". Zgodba se je začela, 
ko je simpatični Šprih, pevec, 
doma iz Zagreba, na slovens
kih radijskih valovih prvič 
slišal pesem "Julita" Pera 
Lovšina. To je prava muzika 
zame, je takrat dejal Šprih, ki 
si je ta nadimek dobil še v 
sedemdesetih letih, ko sta 
skupaj s tedaj še basistom 
Vladom Kalemberjem ustano
vila skupino Helium. Šprih je 
tudi kasneje v času Srebrnih 
kril sodeloval s Kalemberjem, 
prav tako na njegovi samostoj
ni plošči Vino na usnama, 
vmes pa je veliko sodeloval z 
bendi kot studijski pevec. 

M U S T A N G 
N E M Š K A M O P N A 

PALETA 4EANSA IN 

O P I A Č I M Š Č E 

NOVE TRGOVINE IN 

*0UTIQUE Z A K O P A J O 

SVOJIH IZPEIKOV! 
EUROJEANSsp 

tel.:062 226 871 in 062 225 840 

Plošča "Kuča prema suncu" je 
plošča Perotovih velikih us
pešnic. Poleg Hiše prema 
suncu (Hiša nasprot sonca) 
so tu še Julita, Skroz lud 
(Čist nor), Kad trešnje su 
cvale (Ko so češnje cvetele), 
Mora južna (Greva punca v 
južne kraje).... Gre torej za 
priredbe, ki pa niso od origi
nala drugačne le po prevede
nih besedilih, ampak tudi po 
drugačni pevski interpretaciji. 
Šprih se namreč drži dobre 
stare tradicije hrvaške pop 
ročk šole. 

Ob plošči je sodelovalo kup 
znanih hrvaških glasbenikov, 
producent plošče je kitarist in 
basist Nikša Bratoš (na večjih 
koncertih igra s Crveno jabu-
ko). Zelo pomemben pa je 
tudi prispevek obeh avtorjev, 
ki sta prevajala Lovšinove 
tekste, Nenad Ninčevič (avtor 
hitov Dalmatinka, Put putu
jem, Trava zelena...) in Željko 
Pavičič (avtor nekaterih uspeš
nic Miše Kovača in Srebrnih 
kril). 

Plošča, ki jo je založila 
slovenska založba Nika, je na 
hrvaškem doživela uspeh, kar 
je znak, da je tudi Pero Lovšin 
pri-naših sosedih priljubljen. 
Zadeva je zanimiva, ni kaj. 
Perotu sigurno godi. Komu 
ne bi. • I. K. 

Če je kdo pomislil, da je to... 

M a r i o G a l u n i č , ta se je motil 
Na fotografiji se namreč 
smeje Sladžan UmjenoviČ z 
Jesenic, Id bo v teh dneh 
dopolnil dvajset let in se 
ukvarja s sto stvarmi. Poleg 
tega, da ga imajo za gor
enjskega Maria, se Sladžan 
ukvarja z novinarstvom, 
fotografijo, zanima ga do
bra kuha, turizem in skrb za 
boljši jutri 

V njegov recept za uspeš
nost je zapisal vztrajnost, 
vljudnost, trdo delo, natanč
nost, pošten odnos. Končal 
je gostinsko šolo na Bledu, 
bil vseskozi vzoren dijak, za 
kar je leta 96 prejel tudi 
plaketo "Gostinstvo - turi
zem". Že v srednji šoli ga je 
zanimala fotografija, veliko 
je fotografiral in pošiljal 
svoje izdelke na razne nate
čaje. Sodeloval je na Mla
dinski svetovni razstavi 
fotografije v Luxembourgu, 
dobival pa je tudi nagrade 
na domačih natečajih, pre
dvsem pa mu "leži" pokra
jina. Svoje novinarsko delo 
združuje na Radiu Jesenice 
in na kabelski televiziji 
Gorenjski televiziji Tele 
T V v Kranju. Rad tudi 
dobro kuha, čeprav ne 
namerava ostati v tem pok
licu. Bolj ga zanima novi
narstvo, jeseni se namreč 

namerava vpisati na unive': 
zo na F D V v Ljubljani. Tu«*1 

turizem ga zanima, poleg 
znanja jezikov mu gre °° 
rok tudi delo turistične^ 
vodiča. Izdelal je celo vizij? 
razvoja turizma v Slovenij1, 

Sladžan ima rad velikanski 
količine mleka, nočno #vl' 
jenje, konec stoletja, glasb0' 
samostojnost, potovanja, & 
mara pa trdih ljudi, metanj8 

polen pod noge, sprenev^ 
danja... 

Pravi, da bi se rad srečal * 
Mariom Galuničem. In zw 
se postavlja vprašanje, kp° 
je kogaršnji dvojnik? ^ 
pravite. • I,K. 



TVS1 
8.30 TV prodaja 
9.00 Lov na znamko, norveška mladinska 
nadaljevanka 
9.45 Zenit, ponovitev oddaje o znanosti 
10.15 Sledi, ponovitev oddaje o znanosti 
10.35 Oh, dr. Beeching, ponovitev 
11.16 Ivan Tavčar: Cvetje v jeseni, 
ponovitev 
12.05 Slovenski utrinki, ponovitev 
12.30 Ljudje In zemlja, ponovitev 
13.00 Poročila 
13.10 Vremenska panorama 
15.50 Zgodbe Iz školjke 
16.20 Mostovi 
17.00 Obzornik 
17.10 Po Sloveniji 
17.30 Lahkih nog naokrog 
18.15 Novi raziskovalec, ameriška doku
mentarna nanizanka 
19.10 Risanka 
19.30 Dnevnik 
20.05 Velika rdeča divizija, ameriški 
barvni film; Lee Marvvln 
2200 Odmevi 
22.45 Newyorška vročica, ameriška na
nizanka 
23.10 Mojstri jazza 
«.10 Novi raziskovalec, ameriška doku
mentarna nanizanka 
1.05 Vreme 

TVS2 
8.00 Vremenska panorama 9.30 Pepa in 
PePe, španska nanizanka 9.55 Kolo sreče 
10.25 Evropska liga v košarki: Union 
Olimpija - Kinder (m), posnetek 13.05 
Zasebni zločini, zadnji del italijanske 
nadaljevanke 14.35 Zadnji voz, ameriški 
barvni film 16.10 TV prodaja 16.40 
Svetovno prvenstvo v plavanju, posne-
«"* Iz Pertha 17.40 Pasje življenje, 
kanadska mladinska serija 18.10 Ana 
Marija - ženska gre svojo pot, nemška 
nanizanka 19.00 Kolo sreče 19.30 Videor-
(ng 20.05 Koncert Vilija Resnika 21.35 
Veliki miti in skrovnosti 20. stoletja, 
angleška dokumentarna nanizanka: 
Sknvnost Emelie Eberehart 22.00 Evrops
ko prvenstvo v umetnostnem drsanju: 
Hesni pari, posnetek iz Milana 22.50 
P'o'it, ameriška nadaljevanka 23.30 Vi-
deoring 

KANALA 
9.00 Ponovitve: Srečni časi 9.30 Dru-
»nske vezi 10.00 Petrocelli 11.00 Mac-
Gyver 12.00 Oprah show 13.00 Psi faktor 
14.00 Srečni časi, ameriška humoristična 
nanizanka 14.30 Družinske vezi, nanizan
ka 15.00 Nora hiša, nanizanka 15.30 
J-Jobri časi, slabi časi, nadaljevanka 
•6.00 Sončni zalic, avstralska nadalje
vanka 16.30 Drzni in lepi, ameriška 
nadaljQvanka 17.00 Oprah Show: Marcia 
r?** 17.45 Bravo, maestro, kuharska 
oddaja 18.00 MacGyver, ameriška nani
zanka 19.00 Princ Iz Bel Aira, ameriška 
humoristična nanizanka 19.30 Alo, alo, 
angleška humoristična nanizanka 20.00 
Film po vaši izbiri: Poštena kupčija, 
ameriški barvni film; Trgovski potnik, 
ameriški barvni film; Mirovne sile, amer
iški barvni film 22.00 Atlantis, glasbena 
oddaja 23.00 Vitez za volanom, ponovitev 
0.00 Petrocelli, ameriška nanizanka 

POPTV 
7.00 Dobro jutro, Slovenija, Jutranji pro
gram 10.00 Ponovitve: Santa Barbara 
i9n2 T o p s h °P 1 1 0 0 Ugodna četrt 
'2.00 Misija: zvezde 13.00 Pop kviz 
I*U0 Taksi 14.00 Obalna straža ponoči 
•5.00 Popvver rangers 15.30 Ugledna 
četrt, ponovitev 16.30 Santa Barbara, 
in™ š k a nadalievanka 17.30 POP kviz 
'°00 Cosbv, ameriša humoristična nani
zanka 18.30 Varuhi luke, avstralska 
nanizanka 19.20 Vreme 19.30 24 ur 
«"•00 Visoka napetost,: Prva izdaja, 1. 
J" ameriške nanizanke 21.00 Milenium, 
•"ionska nanizanka 22.00 Dr. Phibes 
Ponovno grozi, angleški barvni film 
i ni>° Orientalski biser, eprotični film 
'•°0 24 ur 1.30 Videostrano 

TV 3 
l 0 0 TV prodaja 8.15 TV shop 11.00 
rfJ 5 o n ' motorček, ponovitev 12.45 TV 
17 ?«ja 1 3 0 0 1 7 s h °P 1 7 0 0 Videokolaž 
1R-Ir Salon, ponovitev 18.15 Risanka 
ČrL TV prodaja 19.00 Glasbeni motor-
«ek mladinska oddaja 19.30 Risanke 
S-00 Goldie, ameriški film 21.30 Utrinek 
**40 TV prodaja 23.00 TV shop 

GAJBA 
9.00 24 ur 9.30 Borzni monitor 15.00 
Reševalci, ponovitev 16.00 Klici na dom, 
ponovitev 18.00 Harry in Hendersonovi 
18.30 Živa 19.30 Mulci 20.00 Kes, 
angleški barvni film 22.00 Mulci, ponovi
tev 22.30 M.A.S.H. 23.00 Reševalci 0.00 
Živa 

HTV 1 
7.40 TV koledar 7.50 Poročila 8.00 Dobro 
jutro, Hrvaška 10.00 poročila 10.05 
Otroški program 12.00 Dnevnik 12.25 
Ljubezen boli, angleška nadaljevanka 
13.10 Santa Barbara 13.55 poročila 
14.00 Sinovi nevihte 15.05 Otroški pro
gram 15.35 Poročila 15.45 Pot v Avonleo 
16.30 Risanka 17.00 Hrvaška danes 
18.00 Kolo sreče 18.35 Govorimo o 
zdravju 19.05 Hrvaška spominska knjiga 
19.30 Dnevnik 20.15 Sedem vrhov 22.50 
Show program 22.10 Opazovalnica 22.45 
HTV tednik 23.45 Poročila 23.55 Oddelek 
za umore 0.50 Predpremiera, ameriški 
barvni film 3.20 Sedmi elemnt 4.00 
Koncert zabavne glasbe 5.10 Filmska 
klapa 5.45 Anastazija, ameriški film 

HTV 2 
14.50 TV koledar 15.00 Temni ageli, 
ponovitev 16.25 Otroški program 17.10 
Ljubezen boli, ponovitev 17.55 Varuhinja 
skrivnosti 18.25 Mojstrovine svetovnih 
muzejev 18.35 Hugo 19.00 Županijska 
panorama 19.30 Dnevnik 20.15 Klient 
21.00 poročila 21.15 Cosbv show 21.45 
V ritmu rock'n'rolla, ameriški barvni film 
23.10 Sanje o begu, ameriški barvni film 

AVSTRIJA 1 
5.50 Otroški program 10.15 Zlomljena 
strelica, ameriški vestem 11.45 Svetovni 
pokal v alpskem smučanju: Smuk (ž), 
prenos uradnega treninga iz Altenmarkta 
13.00 Otroci 13.25 Confetti show 13.50 
Duck Tales 14.15 Artefix, nasveti za prosti 
čas 14.25 Tiny Toon 14.50 Dr. Ouinnova 
15.40 Knight Rider 16.25 Obalna straža 
17.15 Vsi pod isto streho 17.40 Sam svoj 
mojster 18.05 Roseanne 18.30 Družina za 
umret 19.00 prijatelji 19.53 Vreme 20.02 
šport 20.15 Bolnišnica pod palmami: 
Sence v raju, 1/3 del nemškega filma 
21.40 Rt strahu, ameriški psihološki triler 

t3.40 Rocky 5, ameriški akcijski film 1.15 
port: Ameriški nogomet, vrhunci mese

ca profesionalne lige 1.45 Zaljubljena v 
morilca, italijanski mafijski triler 4.45 
Družina za umret, ponovitev 5.10 Dr. 
Ouinnova 

AVSTRIJA 2 
6.20 Videostrani 7.00 Luč v temo 7.30 
Vreme 9.00 Čas v sliki 9.05 Enajst let In en 
dan, nemška filmska drama 10.40 Dzni in 
lepi 11.20 Zvezna dežela danes 11.45 
Vreme 12.00 Čas v sliki 12.10 Vera 13.00 
Čas v sliki 13.10 Ljuba družina 14.00 
lipova ulica 14.30 Ženski zdravnik dr. 
Markus Merthin 15.30 Drzni in lepi 16.00 
Srečanje: Zvezna dežela 17.00 Čas v sliki 
17.05 Dobrodošla, Avstrija 18.50 Poseb
na izdaja 19.00 Zvezna dežela danes 
19.30 Čas v sliki/Kultura 19.53 Vreme 
20.02 Pogledi od strani 20.15 Dosjeji XY... 
nerešeni primeri 21.15 Vrelišče: Vojni 
ujetniki na zahodu, dokumentarna odda
ja 22.10 Čas v sliki 22.35 Modern times 
23.05 Tale night talk 0.00 čas v sliki 0.30 
EP v umetnostnem drsanju: Plesni pari, 
posnetek prostega programa iz Milana 
1.00 Roseanne 1.25 Dobrodošla, Avstrija 
2.55 Pogledi od strani 3.05 Medeni tedni 
v troje, ameriška komedija 4.40 Dobro
došla, Avstrija 

TELE-TV KRANJ 
... Videostrani 19.00 Gorenjska televizija 
danes 19.05 EPP blok -1 19.10 Poročilo 
Gorenjske 655 19.25 TV prodaja 20.00 
Naj spot tedna 20.05 Priporočamo: EPP 
blok • 2 20.10 Kamera presenečenja: 
Kvintet Gorenjci 20.30 Odprti ekran, v 
živo pokličite po telefonu: 33 11 56, vodi: 
Jure Šink) 21.10 Poročila Gorenjske 655 
21.25 EPP blok - 3 21.30 Film: Alan 
Ouaterman in izgubljeno mesto 23.00 Iz 
sveta glasbe: Franc Kompare - trobenta 
poje pesmi prijateljstva in ljubezni 23.45 
Poročila Gorenjske 655 00.00 Odpovedni 
spot programa gorenjske televizije 00.01 
Nočni zabavni erotični program ... TV 

Narodnozabavno 
v 

Č u v a j t e n a m t o d e ž e l o 
Jako je naslov novi plošči in kaseti Joži Kališnik in Mihe 
0°vžana, ki je ob koncu lanskega leta izšla pri založbi 
Helidon. Mnogi pravijo, da gre za enega boljših neko
mercialnih albumov, če že ne najboljšega v zvrsti ljudske 
°ziroma narodnozabavne glasbe. Na albumu je izbrana 
ce/a vrsta novih in tudi že izdanih skladb. Joži Kališnik 
faezzosopran) in Miha Dovžan (citre) sta s prijatelji, 
Posebej je potrebno omeniti vokalista Ivanko Kraševec -
vrQšern in Ota Pestnerja, pripravila odličen album (kaseta 
"Ja 11 skladb, cede plošča pa šest več). Na albumu je 5 
skladb z lanskoletne kasete Biseri bolečine, sicer pa je od 
SQdemnajstih pesmi šest slovenskih narodnih, devet pa 
"pvih skladb, za katere sta besedila prispevala Joži 
fališnik in prof. Ivan Sivec. Na cedejki pa je poleg tega 
lL>di venček znanih Dovžanovih skladb. Miha Dovzan bo 
Prihodnje leto praznoval 40-letnico igranja na citre in ta 
tešeta je dober znak, da bo čez deset let prišla tudi 
Pedesetica. Joži Kališnik, katero poznate kot dolgoletno 
Pevko ansambla bratov Avsenik pa skupaj z Dovžanom 
sodeluje že od leta 1992. "Čuvajte nam to deželo" je 
najlepši dokaz njunega dobrega sodelovanja. • I.K. 

prodaja ... Videostrani 
SODELUJTE V KONTAKTNIH ODDA
JAH TELEVIZIJE TELE-TV KRANJ -
POKLIČITE PO TELEFONU: 33 11 561 
PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPRE
MEMBE PROGRAMA. 

LOKA TV • 
... Videostrani non stop; NAŠ PROGRAM 
LAHKO SPREMLJATE NA 51. KANALU Z 
ODDAJNIKA NA LUBNIKUI 

TV ŽELEZNIKI 
VIDEOSTRANI TV Železniki preko 
COMPUTER od 17. do 19. ure ob 
glasbeni podlagi Radia Žiri. VIDEOS
TRANI TV Železniki na videokaseti ob 
18., 19.15 in 21. uri. Kontaktne oddaje 
vsak dan od 20.30 do 21. ure. 
19.00 Mladi talenti 20.00 Današnji gost v 
studiu - kontaktna oddaja v živo iz studia 
TV... Iz video arhiva 

ATM TV KR. GORA 
... Videostrani 18.10 Testna slika 18.15 
Napovednik 18.16 EPP blok 18.20 Spoz
najmo svojega soseda 19.00 Risanka 
19.15 Videostrani 20.00 ŠKL, ponovitev 
20.52 Satelitski program Deutsche VVelle 
22.00 Videostrani 

pa se slišimo v popoldanski temi. Ob 
14:35 razpnemo mrežo presenečen], ob 
15:30 so na sporedu lokalne informa
cije, ki jim sledi oddaja Kulturni Babilon. 
Ob 16:10 bomo posredovali obvestila, 
nato pa ob 16:30 prenašali oddajo 
Deutsche VVelle poroča. 16:50 je čas 
za izbor Gorenjca meseca, 17:05 pa za 
SOU Informacije. Recept tedna izbira
mo ob 17:30, ob 18:30 pa podelimo 
petkovo nagrado. 

R TRIGLAV 
5.30 Dobro jutro in Petja Kogovšek 6.00 
Razmere na cestah 6.30 Na današnji dan 
6.45 Vreme (Robert Bohinc) 7.00 Druga 
jutranja kronika 7.30 Halo, porodnišnici 
8.00 Kronika OKC Kranj 8.30 Telegraf 
9.00 Gorenjka, Gorenjec meseca 10.00 
Vedeževanje 11.00 1001. nasvet 12.00 
BBC novice, osmrtnice, obvestila, vreme 
14.00 Popevka tedna 14.30 Popoldanski 
telegraf 14.55 ASP Primožič se predstavl
ja 15.30 Dogodki in odmevi 16.15 Obves 
tila 16.30 Domače novice 17.00 
Merkurjeva športna stavnica 17.30 Ob 
močna obrtna zbornica Radovljica 18.00 
Tednik občine Bled 18.55 Jutri na Radiu 
Triglav 19.00 Glas Amerike 19.15 Voščila 
19.30 Zaključek programa 

RSORA 

TV ŠIŠKA 
... Videostrani 19.50 Napoved sporeda 
20.00 Ponovitev programa srede... Radio 
ONIX FM do jutranjih ur z vami v živo 

IMPULZ KAMNIK 
10.00 Videostrani 19.00 TV prodaja 19.05 
Otroški program: Zajček Jaka 19.30 
Ponovitve 20.00 Top spot 20.05 Glasbe
ni mix 20.30 Kronika 20.50 Iz produkcije 
ZLTV Slovenije 21.30 Film 23.00 Top spot 
23.05 Nočne videostrani 

RA KRANJ 
5.30 Začetek programa, uvodna napoved 
5.50 EPP 6.50 EPP 7.00 RS - 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 Gorenjs
ka včeraj, danes 9.20 Tema 9.50 EPP 10.40 
Informacije o zaposlovanju 10.50 EPP 
11.40 Alpetour - Remontov kotiček 11.50 
12.30 Osmrtnice, zahvale 12.40 Novinarski 
prispevek 12.50 EPP 13.00 Pesem tedna 
13.20 Novinarski prispevek 13.40 Novinars
ki prispevek 13.50 EPP 14.00 Gorenjska 
danes14.30 Novinarski prispevek 14.50 
EPP 15.00 Aktualno 15.25 EPP 15.30 
Dogodki in odmevi RS 16.00 EPP 16.50 
EPP 17.20 Med Iskrenimi ljudmi 17.50 EPP 
18.00 Gorenjska danes, jutri 18.30 Lestvica 
radia Kranj 18.50 EPP 19.30 Večerni 
program: Glasba po izboru Igorja Rozma
na 24.00 Zaključek programa Radia Kranj 

5.30 Prva jutranja kronika RA Slovenija 
5.40 Napoved programa 6.00 Dogodki 
danes - jutri 6.15 Naš jutranji gost 6.30 
Noč ima svojo moč 6.40 Naš zgodovinski 
spomin 6.50 Pregled tiska 7.00 Druga 
jutranja kronika 8.00 Dogodki danes -jutri 
9.00 Ponovitev jutranjega pogovora 9.30 
Avtomobilski mali oglasi 0.50 Nasvet za 
kosilo 10.00 Dogodki danes - jutri 11.00 
Filmske zanimivosti 12.00 BBC novice 
12.50 Osmrtnice 13.00 Igra besed 14.20 
Brezplačni mali oglasi 15.00 Dogodki 
danes - jutri 15.30 RA Slovenija 17.00 
Dogodki danes - jutri 17.10 Gorenjec 
meseca 17.30 Od tu in tam 19.30 
Zadetek v petek 22.00 Nočni glasbeni 
program RA Sora 

KRIM: 100,2 MHz - ŠANCE: 99,5 MHz -
LJUBLJANA: 105,1 MHz 
6.00 Jutranji program 6.50 Otroški radio 
7.05 Razmere na smučiščih 7.35 Vreme 
7.50 Skriti mikrofon 8.30 Jutro je lahko ... 
8.50 Misel dneva 9.30 Vaše mnenje o 
10.30 Tema dneva 11.30 Uganka RGL 
12.00 BBC novice 13.30 Pregled kulturnih 
dogodkov 14.00 Pasji radio 16.00 Čran 
kronika 17.30 Zmajčkov mozaik 18.45 
Vreme 20.00 Odprta dlan 1.45 Ljubezen, 
erotika, seks, pornografija 

R OGNJIŠČE 

R TRŽIČ 
Oddajamo od 10.00 do 19.00 na 88,9 
Mhz in 95,0 Mhz UKV stereo. 
Dopoldan bomo posredovali uporabne 
informacije in zanimivosti, od menjalnih 
tečajev do kulturnih dogodkov in vsebine 
današnjega Gorenjskega glasa. Prvič bo 
oddaja Naša priložnost na sporedu ob 
11:20. Ob 11:50 bo na sporedu rubrika 
Halo OKC, 12:40 je čas, ko ponovimo 
lekcijo tečaja nemškega jezika, 13:40 

5.00 Jutranji program 6.40 Duhovna 
misel, svetnik dneva 7.10 Bim-bam-bom 
7.30 Poročila 8.00 Jutranja tema 8.30 
Dop. inf. oddaja 9.00 Dober glas seže v 
deveto vas,... - pregled dogodkov po 
posameznih območjih Slovenije s po
močjo dopisnikov 10.15 Kulturni utnnki 
11.10 Karitas (na 14 dni) 12.00 Zvonjenje 
13.00 Gospodarstvo včeraj, danes, jutri 
15.00 Popoldanska Informativna oddaja 
16.05 Naši poslušalci čestitajo in poz
dravljajo 18.30 Večerna informativna 
oddaja 19.00 Radio Glas Amerike 20.15 
Radio Vatikan 20.35 Urica narodnoza
bavne glasbe (Kviz) 22.00 Poročila 22.30 
Nočni glasbeni program 

LESTVICA RADIA KRANJ 
OM 

ureja: IGOR ŠTEFANČIČ 
PETEK, 16.1. 1998, ob 18.30 

D O M A Č A : 
1. BABILON: NIKOLI (NE NAVELIČAM SE) 
2. ADI SMOLAR: TO BO HIT 
3. MARTA ZORE: NE BOM 
4. TINKARA KOVAČ: ČEZ BIVJE DOMOV 
5. POWER DANCERS: POZOR POZOR 
6. LETEČI POTEPUHI: MARATONKA TEČE ČASTNI KROG 
7. VVELLBLOTT: ELEKTRIČNA PEČICA 
8. 2 FOR U: PRIJATELJU 

T U J A : 
1. SPICE GIRLS: TOO MUCH 
2. BRYAN ADAMS: BACK TO YOU 
3. JANET JACKSON: TOGETM6R AGAIN 
4. PETER ANDRE & COOLIO: ALL NIGHT ALL RIGHT 
5. BOYZONE: SHOOTING STAR 
6. NATALIE IMBRUGLIA: TORN 
7. VVARREN G & SISSEL: PRINCE IGOR 
8. ALL SAINTS: NEVER EVER 

7 J F/7 
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STEREO 

RADIO 
31.3 Fl 
STEREO 

KUPON ŠT. 62 
DOMAČO ŠT.: 

TUJO ŠT.: 
MOJ NASLOV: 

KINO 

CENTER amer. film kat. TITANIK ob 16.30 in 20. uri STORŽIČ amer. psih. krim. ZBOGOM 
DEKLETA ob 17. in 19.15 uri, amer. film kal. TITANIK ob 21.30 un ZELEZAR amer. kom. 
NABRITA DRUZABNICA ob 18. in 20. uri RADOVLJICA - LINHARTOVA DVORANA amer. 
krim. DONNIE BRASCO ob 20. uri BLED amer. kom. DO NAGEGA ob 20. uri ŠKOFJA LOKA 
amer. akc. thrill. TEORIJA ZAROTE ob 20. url ŽIRI amer. akcij, spekt. 007 • JUTRI NIKOLI NF. 
UMRE ob 20. uri BOHINJ in BOHINJSKA BISTRICA amer. film UGRABITEVoh 18. url, amer. 
film KRVAVO OBZORJE ob 20.30 uri SLOVENSKA KINOTEKA LJUBLJANA amer. film 
GEORGIA ob 18. uri, sovj. film SAJAT NOVA - GRANATNA BARVA ob 20.15 url, amer. film 
TWIN PEAKS- OGENJ HODI Z MENOJ ob 21.45 uri, franc. amer. film IZGUBLJENA CESTA ob 
0.00 un. 

TVS 1 
8.40 Radovedni Taček 
9.00 Sprehodi v naravo 
9.20 Taborniki in skavti 
9.40 Pod klobukom 
10.25 Beg z Jupitra, avstralska nadalje
vanka 
10.55 Zgodbe Iz školjke, ponovitev 
11.25 Slovenski kvintet trobil, 1. del 
12.00 Tednik 
13.00 Poročila 
13.30 Mojstri jazza 
14.30 Lahkih nog naokrog, ponovitev 
15.15 Priden otrok, ponovitev francoske
ga barvnega filma 
16.30 Sprehodi v naravo, ponovitev 
17.00 Obzornik 
17.10 Trideset let folklorne skupine Emo
na, 2. oddaja 
17.50 Na vrtu 
18.10 Ozare 
18.15 National geographic - Raziskova
lec, ameriška dokumentarna serija 
19.10 Risanka 
19.30 Dnevnik, vreme 
19.55 Utrip 
20.10 Res je 
21.10 Novice iz sveta razvedrila 
22.00 Naj, naj, naj, angleška dokumen
tarna serija 
22.35 Poročila, vreme 
23.00 Demoni, angleški barvni film, 1971 
0.45 Na vrtu 
1.00 National Geographic - raziskovalec, 
ponovitev 
2.00 Vreme 

TVS 2 
8.40 Razvedrilna oddaja, ponovitev 10.10 
Po v Nagano, 1. del športnega filma 10.40 
Košarka NBA - action 11.10 Svetovni 
pokal v alpskem smučanju: Smuk (ž), 
prenos iz Altenmarka 12.25 Svetovno 
prvenstvo v alpskem smučanju: Smuk 
(m), prenos iz Wengna 13.10 Svetovni 
pokal v smučarskih skokih, vključitev v 
prenos iz Zakopanov 15.00 Svetovno 
prvenstvo v plavanju, posnetek iz Pertha 
15.45 Evropsko prvenstvo v umetnost
nem drsanju: Ženske, prenos iz Milana 
17.30 Svetovno prvenstvo v biatlonu: 10 
km (m), In 7,5 km (ž), posnetek iz 
Anterselve 18.30 Avto leta '98 19.30 
Videoring 20.05 Draga Lili, ameriški 
barvni film; Julie Andrevvs; Ročk Hudson 
22.00 V vrtincu 22.40 Sobotna noč 

KANALA 
7.00 Video strani 8.00 Kaličopko 9.00 
Mork in Mindy, risana serija 10.00 Divji 
divji zahod, nanizanka 11.00 Neskončna 
zgodba 2, ameriški barvni film 13.00 
Dobri časi, slabi časi, ponovitev 15.00 
Sočni zaliv, ponovitev 17.00 Oprah Show, 
ponovitev 18.00 Atlantis, glasbena oddaja 
19.00 Miza za pet, ameriška nadaljevanka 
20.00 Sobotna kinoteka: Diplomiranec, 
ameriški barvni film; Anne Bancroft, 
Dustin Hoffman 22.00 Petek trinajstega, 
nanizanka 23.00 Vitez za volanom, nani
zanka 0.00 Petrocelli, nanizanka 

POPTV 
6.00 Videostrani 8.00 Pujsji dol, risana 
serija 8.30 Munkcl, risana serija 9.00 
Zverinice, risana serija 9.30 Vrnitev v 
prihodnost 10.00 Družinski pes, risana 
serija 10.30 Mlajši bratec, ameriška 
nanizanka 11.00 šheena - kraljica pra
gozda, ameriški barvni film 12.45 Mali 
filmar, ameriška nanizanka 13.30 Dvoboj 
pri Diablu, ameriški barvni film >15.30 
Tekwar, ameriška nanizanka 16.30 High-
lander, ameriška nanizanka 17.30 POP 
party, glasbena oddaja 18.30 Nove pus
tolovščine Robina Hooda, ameriška nani
zanka 19.20 Vreme 19.30 24 ur 20.00 
Filmski hiti: Možje v pajkicah, ameriški 
barvni film 1993 22.00 Teksaški mož 
postave, ameriška akcijska nanizanka 
23.00 Orel je pristal, ameriški barvni film; 
Michael Caine, Donald Sutheriand, Ro
bert Duvall 1.15 Playboy special 2.00 24 
ur, ponovitev 

TV 3 
8.00 TV prodaja 8.15 TV shop predstavlja 
11.00 Videospoti in risanke 12.00 Dru
žinsko popoldne, ponovitev oddaje 15.00 
Salon, oddaja o kozmetiki in pričeskah, 
ponovitev 16.15 TV razglednica, ponovi
tev oddaje 17.15 Avto svet, ponovitev 
oddaje 18.15 TV prodaja 18.30 Video-
boom 40, mladinska glasbena oddaja 
19.30 Risanke 20.00 Globoko v gozdu, 
ameriški film 21.30 Utrinek, videokolaž 
22.30 TV prodaja 23.00 TV shop 

f o t o b o b n a r 

Tjtbij»«I» i " KRAN™ m 

ril.: 064/221-112 
Nama v Škofj' Lok* 

KINO 

GAJBA 
na Euro PTV, RTS in Idea TV 
15.00 Kes, maeriškii film 17.00 šolska 
košarkarska liga 18.00 Harry in Hender
sonovi, ameriška nanizanka 18.30 Zapp, 
regionalni program na Euro PTV, RTS in 
Idea TV 19.30 Mulci, ameriška mladinska 
nanizanka 20.00 Kaskaderji, ameriška 
nanizanka 21.00 Inšpektor Clouseau, 
angleški barvni film 23.00 MacGvver, 
ameriška akcijska nanizanka 0.00 Zapp, 
regionalni program, ponovitev / 

HTV 1 
7.25 Opazovalnica 7.55 Risanka 8.15 TV 
koledar 8.25 Poročila 8.35 Risanka 9.00 
Dobro jutro, Hrvaška 10.00 Poročila 10.05 
Dobro jutro, Hrvaška 11.00 Otroški pro
gram 12.00 Dnevnik 12.25 Sam v gozdu, 
avstralski film 14.00 Poročila 14.05 Zver-
injak v Bronxu, mladinska nanizanka 
15.00 Briljantina 15.45 Televizija o tele
viziji 16.20 Dr. Ouinnova 17.10 Muppetki 
17.40 Turbo Limach show 19.03 Na 
začetku je bila beseda 19.10 Hrvaška 
spominska knjiga 19.30 Dnevnik 20.20 Air 
Amerika, ameriški barvni film; Mel Gibson 
22.20 Opazovalnica 22.55 Halifax F. P, 
avstralska nanizanka 0.30 Psi faktor, 
ameriška nanizanka 1.15 Sktira kamera 
1.45 Koncert 3.40 Največji uspehi v 
Hrvaške v športu, dokumentarna oddaja 
6.10 Jazz 

HTV 2 
12.35 TV koledar 12.50 Dosjeji X 13.35 
Piknik, ponovitev ameriškega filma 16.35 
Morje 17.05 Bitka za oblast, poljudnoz
nanstvena oddaja 18.00 Zadnja posadka, 
hrvaška dokumentarna oddaja 18.30 
Risanka 18.40 Zlati gong 19.30 Dnevnik 
20.15 Trilček 21.15 Potovanja: Los An-
geles 22.20 Krila na zemlji, hrvaška 
dokumentarna oddaja 23.20 Oprah Show 

AVSTRIJA 1 
6.00 Otroški program 10.05 EP v deskan-
ju na snegu: Paralelni slalom, posnetek 
10.15 Svetovni pokal v alpskem smučan
ju: Smuk (ž), prenos 1. teka iz Altenmarkta 
14.25 Divji bratje s šarmom 14.50 Miza za 
pet 15.35 Beverly Hills, 90210 16.20 
Melrose Place 17.10 Bugs - specialisti: 
Vroča kovina 18.00 šport 19.30 Čas v 
sliki, Vreme, Šport 20.15 Cocoon, amer
iška komedija 22.05 Kralj St. Paulijab, 3/6 
del nemškega TV filma 1.25 Rt strahu, 
ponovitev ameriškega psihološkega tri-
lerja 3.25 Bugs - Specialisti, ponovitev 
4.10 Melrose Place, ponovitev 4.56 
Beverly Hills 5.40 Neznani svet 

AVSTRIJA 2 
6.25 Videostrani 7.00 Luč v temo 7.30 
Vreme 9.00 Čas v sliki 9.05 Dosjeji XY -
nerešeni primeri 9.15 Lonček na poti, 
kuharski magazin 9.40 Klinika pod pal
mami: Sence v raju, ponovitev 11.10 
Deset tisoč spalnic, ameriška glasbena 
komedija 13.00 Čas v sliki 13.10 Zadnji 
valček, nemški glasbeni film 14.40 Crazy -
popolnoma noro, nemška komedija 16.10 
Dokumentarna oddaja 16.30 Alpe -
Donava - Jadran 17.00 Čas v sliki 17.06 
Ozri se po deželi 17.35 Kdo me želi? 
17.53 Svetovne religije 18.00 Milijonsko 
kolo 18.25 Konflikti 19.00 Avstrija danes 
19.30 Čas v sliki 20.02 Pogledi od strani 
20.15 šampion, zabavna oddaja 22.00 
Čas v sliki 22.05 Vse je komedija: Hura, 
deček! posnetek gledališke predstave 
23.50 čas v sliki 23.55 Ledena princesa 
in zver - Resnična zgodba o Tonvjl in 
Nancy, ameriški Tv film 1.50 Ljubezen 
Marjorie Morningstar, ameriški ljubezens
ki film 3.45 Pogledi od strani 3.40 Kralj St. 
Paulija, ponovitev 3/6 dela nemškega TV 
filma 5.35 Modern Times 

R D S S T E R E O 

RADIO S O R A 

DAN JE ZAPOLNJEN-

Z VAMI SMO 

TUDI PONOČI 

CENTER amer. film kat. TITANIK ob 14.15, 17.30 in 21. uri STORŽIČ amer. kom 
GEORGE IZ DŽUNGLE ob 16. uri. amer. psih. krim. ZBOGOM DEKLETA ob 17 30 
19.45 in 22. uri ŽELEZAR amer kom. NABRITA DRUZABNICA ob 16., 18. In 20 uri 
RADOVLJICA - LINHARTOVA DVORANA amer. krim. DONNIE BRASCO ob 18 in 
20.30 uri BLED amer. kom. DO NAGEGA ob 18. in 20. uri ŠKOFJA LOKA amer film 
SKRIVNOSTNI OTOK DR. MOREAUJA ob 18. in 20. uri ŽIRI amor. akcij, spekt. 007 -
JUTRI NIKOLI NE UMRE ob 20 uri SLOVENSKA KINOTEKA LJUBLJANA mak 
franc. film PRED DEŽJEM ob 16. uri, slov. film DOLINA MIRU ob 18. uri, špan. nem 
film ZA DOMOVINO IN SVOBODO ob 20. uri, sovj. film ZAČETEK ob 22. uri. 
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TELE-TV KRANJ 
. . . Videostrani 19.00 Gorenjska tele
vizija danes 19.05 EPP blok -1 19.10 
Mini pet ( o t r o š k a glasbena lestvica) 
19.40 TV prodaja 20.00 Naj spot 
tedna 20.05 P r i p o r o č a m o : EPP blok 
- 2 20.10 Popotovanja, komentira 
Janin K l e m e n č i č 20.40 Tedenski 
izbor: Utrip Kranja skozi leto 1997 
21.10 P o r o č i l a Gorenjske 655 (po
novitev} 21.25 P r i p o r o č a m o : EPP 
blok - 3 21.30 Izbor Iz produkcije 
z d r u ž e n j a lokalnih televizij Slovenije 
22.10 Kamora p r e s e n e č e n j a : Kvintet 
Gorenjci 22.30 Zvezdni o k r u š k i z 
astrologinjo R o ž o K a č i č (ponovitev) 
23.10 Videoboom 40 (slovenska 
video lestvica zabavne glasbe) 
00.10 Odpovedni spot programa 
Gorenjske televizije 00.11 N o č n i 
zabavni ero t ičn i program . . . TV pro
daja . . . Videostrani 
SODELUJTE V KONTAKTNIH OD
D A J A H T E L E V I Z I J E T E L E - T V 
KRANJ - P O K L I Č I T E PO T E L E F O 
NU: 33 11 56! P R I D R Ž U J E M O SI 
PRAVICO DO S P R E M E M B E PRO
GRAMA. 

LOKA TV 
. . . Videostrani; N A Š PROGRAM LAH
KO SPREMLJATE NA KANALU 51 Z 
ODDAJNIKA NA LUBNIKU 

TV ŽELEZNIKI 
VIDEOSTRANI TV Ž e l e z n i k i preko 
COMPUTER od 17. do 19. ure ob 
glasbeni podlagi Radia Ž i r i ; VI-
DI OSTRAr* ! \ :ou • ,v p, , . 
VCR ob 18., 19.15 in 21. uri 
19.00 Sobotno popoldne 20.00 An
tonov obzornik 20.20 Serijski film 

ATM TV KR. GORA 
. . . Videostrani 18.10 Testna slika 
18.15 Napovednik dnevnega progra
ma 18.16 EPP blok 18.20 Obisk v 
Ameriki 19.50 Risanka 20.00 Lepo je 
biti muzikant, ponovitev 20.35 Sate
litski program Deutsche VVelle 22.00 
Videostrani 

TV ŠIŠKA 
. . . Videostrani 19.50 Napoved spor
eda 20.00 Telemarket 20.50 Popolno 
zdravje, zdravljenje z alternativno 
medicino - ponovitev 22.00 OSHO -
otrok nove dobe - ponovitev 22.30 
Telemarket 22.40 Napoved sporeda 
za nedeljo 22.45 Videostrani 

IMPULZ KAMNIK 
10.00 Video strani 19.05 O t r o š k i 
program: Z a j č e k Jaka, ponovitev 
19.00 TV prodaja 19.05 O t r o š k i 
program: Z a j č e k Jaka, ponovitev 
19.30 Kronika, ponovitev 20.00 Top 
spat 20.05 Glasbeni mix 20.30 Video 
boom 40 21.30 Film 23.00 Top spot 
23.05 N o č n e videostrani 

RA KRANJ 
5.30 Z a č e t e k programa, uvodna 
napoved 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 Č e s t i t k a pre
s e n e č e n j a 8.50 EPP 9.00 Gorenjska 
v č e r a j , danes 9.50 EPP 10,20 Novi
narski prispevek 10.50 EPP 11.40 
Novinarski prispevek 11.50 EPP 
12.00 B r e z p l a č n i mali oglasi 12.30 
Osmrtnice, zahvale 12.50 EPP 13.00 
Pesem tedna 13.20 Novinarski pris
pevek 13.50 EPP 14.00 Gorenjska 
danes 14.30 Novinarski prispevek 
14.50 EPP 15.00 Napovednik 15.25 
EPP 15.30 Dogodki in odmevi RS 
16.00 EPP 16.20 Izbor pesmi tedna 
16.50 EPP 17.20 Novinarski prispe
vek 17.50 EPP 18.00 Gorenjska 
danes, jutri 18.20 Novinarski prispe
vek 18.50 EPP 19.30 V e č e r n i pro
gram: Glasba po izboru Igorja 
Rozmana 24.00 Z a k l j u č e k programa 
Radia Kranj 

RTRŽIČ 
Oddajamo od 10:00 do 19:00 na 
UKV stereo na 88,9 in 95.0 Mhz. 
Dopoldne bomo poskrbeli za č i m v e č 
zanimivih in uporabnih informacij, 
morda bomo v studiu imeli tudi 
sogovornika. Ob 11.00 se bo oglasil 
akademski kipar Vinko Ribnikar. 
11.50 je č a s , kose p o v e ž e m o z 
O K C , ob 12:00 lahko prisluhnete 
oddaji Notranja pot. Po prenosu 
oddaje Danes do 13., bomo poskr
beli za prijetno glasbo. Ob 14:30 
lahko prisluhnete oddaji Ta dobr'h 
10 Radia Trž ič , nadaljevali bomo z 
lokalnimi informacijami in obvestili. 
Od 17:30 do 18:00 ne pozabite 
oddati malega o g l a s a , spored 
bomo zakl juči l i s horoskopom, ki 
ga pripravlja Majda in s pravljico 
izpod peresa Zlate V o l a r i č . 

R TRIGLAV 

5.30 Dobro jutro z Matejo Fa le t ič 6.00 
Razmere na cestah 6.45 Vreme 
(Robert Bohinc) 7.00 Druga jutranja 
kronika 7.30 Halo, p o r o d n i š n i c a 8.00 
Kronika (OKC) - zadnjih 24 ur 8.30 
Telegraf 10.30 Novice 11.15 Duhovni 
razgledi 12.00 BBC novice, vreme, 
osmrtnice 14.00 Popevka tedna 
14.30 Popoldanski telegraf 15.30 
Dogodki in odmevi 16.15 Obvestila, 
osmrtnice 16.30 Novice 17.00 Č e z 
pregrade do Merkurjeve nagrade 
18.30 Pogled v jutrišnji dan 18.55 
Jutri na Radiu Triglav 19.15 V o š č i l a 
19.30 Z a k l j u č e k programa 

R S O R A 
5.30 Prva jutranja kronika RA Slove
nija 5.40 Napoved programa 8.00 
Dogodki danes - jutri 6.15 N a š 
jutranji gost 6.30 N o č ima svojo 
m o č 6.40 N a š zgodovinski spomin 
7.00 Druga jutranja kronika 8.00 
Dogodki danes - jutri 9.00 Ponovitev 
jutranjega pozdrava 9.50 Nasvet za 
kosilo 10.00 Dogodki danes - jutri 
10.30 Radijski kviz 11.00 V p r a š a n j a 
in pobude, ponovitev 12.00 BBC -
novice 12.30 Evropa v enem tednu 
12.50 Osmrtnice 13.00 Igra besed 
14.20 B r e z p l a č n i mali oglasi 15.00 
Dogodki danes - jutri 15.30 RA 
Slovenija 17.00 Dogodki danes -
jutri 18.00 š t u d e n t s k a napetost 
19.30 N o č n i glasbeni program RA 
Sora 

R RGL 
KRIM: 100,2 MHz - Š A N C E : 99,5 
MHz - LJUBLJANA: 105,1 MHz 
7.00 Jutranji program 7.27 O t r o š k i 
radio 7.35 Vreme 8.00 Dobro jutro, 
Slovenija 9.25 Č r n a kronika 10.00 
Kam danes v Ljubljani 11.50 Misel 
dneva 13.30 Č e s t i t k e 14.35 Pasji 
radio 14.45 Notranjsko k r a š k i mo
zaik 16.00 š p i c a , oddaja z mladimi 
17.20 Osebnost leta /Akcija nedeljs
kega in Moped show 18,45 Vreme 
19.00 Rick dees 1.45 Ljubezen, 
erotika, seks, pornografija 

R OGNJIŠČE 
5.00 Jutranji program 6.40 Duhovna 
misel, svetnik dneva 7.30 P o r o č i l a 
8.00 B o ž j e poti na Slovenskem oz. 
Jaz pa pojdem 8.30 Dop. inf. oddaja 
9.00 Sobotna iskrica - o t r o š k a oddaja 
11.10 Za ž iv l jen je , za danes in jutri: 1. 
sobota BESEDE MICEJO, ZGLEDI 
V L E Č E J O , 2. sobota ODDAJA ZA 
Z A R O Č E N C E IN ZAKONCE, 3. so
bota ODDAJA O ZASVOJENOSTI, 4. 
sobota D R U Ž I N S K I CENTER BETA-
NIJ 12.00 Zvonjenje 13.00 N a š i 
p o s l u š a l c i č e s t i t a j o in pozdravljajo 
15.00 Popoldanska informativna od
daja 16.05 Mali oglasi 17.15 N a š gost 
18.30 V e č e r n a informativna oddaja 
19.00 Slovenci po svetu in domovini 
20.15 Radio Vatikan 20.35 Molitev in 
duhovni nagovor pred nedeljo 21.15 
Glas miru oz. N a š i sve tn išk i kandidati 
22.00 P o r o č i l a 22.30 N o č n i glasbeni 
program 

M l a d e p e v k e 

S a r i n e s o l z e s r e č e 
Sara Kohne je dvanajstletna deklica 
doma iz Po l jčan in je ena tistih, ki 
ima oč i tno naravni pevski talent. To 
je p r v i č dokazala ž e v Dejinih 
Karaokah, pozneje pa tudi v sne
malnem studiu, ko jo je pod svoje 
okrilje vzel Slave K o v a č i č . znan kot 
basist Č u d e ž n i h polj in "Spidi". § 
Njegova so tudi besedila in glasba 
za deset pesmic, kolikor jih je na 
kaseti. Pesmice govore o ljubezni 
(Solze s reče , Dolge, dolge so noči ) , 
o p o d e ž e l j u (Stara lipa), nekatere so 
igrive (Tinka - Muca, Hišnik , fant od 
fare) ali pr i ložnostne ( Z v o n č k i B o ž i č 
ni, Dedek, dedek). Pri pesmi "Niste 
vredni, da živite" pa je poleg Sar
inega glasu, svoje glasove posodil 
tudi otroški pevski zbor. Pesem je 
namenjena tistim, ki z mamili neus
miljeno uničujejo mladino. Kot po
sebnost sta pesmi Solze s r e č e in 
Dedek, dedek tudi v obliki Karaok. 

I.K. 

NEDELJA, 18. JAMARJA 1998 

TVS 1 
8.40 Č e b e l i c a Maja, risana nanizanka 
9.05 Ferdi, risana nanizanka 
9.30 Č a r o b n i šolski avtobus, risana 
nanizanka 
9.55 Nedeljska m a š a , prenos iz 
Ljubljane B e ž i g r a d 
11.00 D o g o d i v š č i n e z divjega zaho
da, a m e r i š k a poljudnoznanstvena 
serija 
11.30 Obzorja duha 
12.00 Ljudje in zemlja 
12.30 4 x 4 , oddaja o ljudeh in žival ih 
13.00 P o r o č i l a 
13.10 Vreme, š p o r t 
13.45 VVallerjev zadnji obhod, n e m š k i 
barvni film 
15.20 Res je!, ponovitev 
17.00Obzornik 
17.15 Po d o m a č e 
18.40 Po vrtovih in parkih 
19.10 Risanka 
19.20 Ž r e b a n j e lota 
19.30 Dnevnik, vreme 
19.45 Š p o r t 
19.50 Zrcalo tedna 
20.10 Zoom 
21.40 Intervju 
22.35 Poroč i l a , vreme 
22.50 Med ljubeznijo in smrtjo, amer
iški barvni film 
0.20 Po vrtovih in parkih, ponovitev 
dokumentarne oddaje 

TVS 2 
8.40 TV prodaja 9.10 Pomp. ponovi
tev glasbene oddaje 10.10 Svetovni 
pokal v alpskem s m u č a n j u : Slalom 
(m), 1. tek, prenos iz Vevsonnaza 
11.10 Svetovni pokal v aipskem 
s m u č a n j u : Superveleslalom (ž), pre
nos iz Altenmarka 12.30 V vrtincu, 
ponovitev 13.10 Svetovni pokal v 
alpskem s m u č a n j u : Slalom (m), 2. 
tek, prenos iz Vevsonnaza 14.00 
Svetovni pokal v s m u č a r s k i h skokih, 
v k l j u č i t e v v prenos iz Zakopanov 
15.00 Evropsko prvenstvo v umet
nostnem drsanju: Revija, vk l juč i tev v 
prenos 17.10 Svetovno prvenstvo v 
plavanju, posnetek iz Pertha 18.30 
Svetovni pokal v biatlonu: Š t a f e t e , 
posnetek iz Anterselva 19.30 Videor-
ing 20.05 Stoletje ljudstva, a n g l e š k a 
dokumentarna nanizanka 21.00 Slo
venski magazin 21.30 š p o r t v nedeljo 
22.15 Dnevnikov turnir v malem 
nogometu: Finale, posnetek iz Ljubl
jane 23.10 V New Orieansu, a m e r i š k a 
nanizanka 0.00 Vldeoring, ponovitev 
TV Slovenija si pr idržu je pravico do 
spremembe programa. 

KANAL A 
8.00 Kaličopko,. otroška oddaja 8.00 
Mork in Mindy, risana serija 9.30 Mork 
in Mindy, nanizanka 10.00 Dvojni agent, 
2. del mladinskega filma 11.00 Skriv
nostne pošasti, ameriški dokumentarni 
film 12.30 Charles je glavni, ameriška 
humoristična nanizanka 13.00 Drzni in 
lepi, ponovitev 14.45 Bravo, maestro, 
ponovitev 15.00 Oče Dowling, nanizanka 
16.00 Lepota telesa, ponovitev 17.00 
Oprah Show, ponovitev 18.00 Strašilo 
in gospa King, nanizanka 19.00 Kung fu, 
ameriška nanizanka 20.00 Na lovu za 
pravico, ameriški barvni film; Steven 
Seagal 21.30 Odklop, ponovitev 22.30 
Vitez za volanom, nanizanka 23.30 
Petrocelli, nanizanka 

POPTV 
8.00 Dogodiščine medvedka Ruxpina,. 
risana serija 8.30 Pasji mornarji, risana 
serija 9.00 Kasper in prijatelji, risana 
serija 9.30 Maček Felix, risana serija 
10.00 Mladi Superman, risana serija 
10.30 Parker Lewis, mladinska serija 
11.00 Tekvvar, ameriška nanizanka 
12.00 Highlander, ameriška nanizanka 
13.00 Brez zapor z Jonasom, ponovitev 
14.00 April v Parizu, ameriški barvni film; 
Doris Day 16.00 Radijska postaja, hu
moristična nanizanka 18.30 Otroški 
zdravnik, nemška nanizanka 17.30 Plod 
domišljije, ameriški barvni film, 1991; 
Mariel Hemingway, Emma Samms 
19.00 športni krog 19.20 Vreme 19.30 
24 ur 20 00 Zločin v metroju, ameriški 
barvni film 21.45 Športna scena 23.00 
Vitezi na motorjih, ameriški barvni film 
1.00 24 ur, ponovitev 

TV 3 
8.00 TV prodaja 8.15 TV shop predstavlja 
12.00 Angelus 12.20 Video kola* 13.00 
Pujsek Robinson, risanka 14.00 Video
boom 15.00 Družinsko popoldne, dolžins
ka oddaja v živo 18.00 Šport, mednarodni 
športni dogodki 18.30 Kako kuhajo znani 
Slovenci, ponovitev oddaje 19.00 Poslovna 
razmerja, poslovna oddaja v živo 19.30 
Risanke 20.00 Leto nasilja, film 21.30 TV 
razglednica, ponovitev oddaje 22.30 TV 
prodaja 23.00 TV shop predstavlja 

GAJBA 
na Euro PTV, RTS in Idea TV 
15.00 Šolska košarkarska liga, ponovitev 
18.00 Elmer Gantrv, ameriški barvni film 
18.00 Harry in Hendersonovl, ameriška 
nanizanka 18.30 Živa, regionalni program 
na Euro PTV, RTS in Idea TV 19.30 Mulci, 
ameriška mladinska nanizanka 20.00 Proti 
vetru, nemška nanizanka 21.00 Nevesta se 
maščuje, francoski film 23.00 Temne sence, 
ameriška nanizanka 0.00 Živa, ponovitev 
regionalnega programa 

poljudnoznanstvena serija 9.35 Otroški 
program 11.30 Filipovi otroci 12.00 
Dnevnik 12.25 Kmetijska oddajaa 13.15 
Folklorna oddaja 13.45 Mir in dobrota 
14.15 Dohovni klic 14.20 Opera box 
14.55 Poročila 15.05 Oprah Show 15.55 
Veliki rop, avstralski barvni film 17.25 
Poročila 17.30 Ženska v belem, francos
ka nadaljevanka 18.20 Melrose Place 
19.05 Loto 19.10 Hrvaška spominska 
knjiga 19.30 Dnevnik 20.20 Viharna 
tišina, nadaljevanka 21.25 Koncert 
22.30 Opazovalnica 23.10 Seznanjanje, 
dokumentarna serija 0.05 Poročila 

HTV 2 
10.50 TV koledar 11.00 Sveta maša 
12.00 Oddvssev, ponovitev 12.55 Bril
jantina 13.40 PSI faktor, ponovitev 16.00 
National geographic 16.50 Koncert kla
sične glasbe 17.50 Turistični magazin 
18.20 Etnokajda 19.05 Maček Viktor 
19.30 Dnevnik 20.15 Fatamorgana 
20.55 Foxov filmski večer: V postelji s 
sopvražnikom, ameriški barvni film; Julia 
Roberts 22.40 Smešno dejanje 22.50 
Družina za umret, ameriška humoristič
na nanizanka 23.15 Strastne želje, 
kanadsko-švicarski barvni film 

AVSTRIJA 1 
6.00 Otroški program 10.00 Svetovni 
pokal v alpskem smučanju: Slalom (m), 
prenos 1. teka iz Veysonnaza 11.05 EP v 
deskanju na snegu: Halfpipes, posnetek 
iz Fieberbrunna 11.15 Svetovni pokal v 
alpskem smučanju: Superveleslalom (ž), 
prenos iz Altenmarka 12.40 Športni 
pregled: EP v deskanju na snegu, 
prenos iz Fienerbrunna; Žrebanje kvalifi
kacijskih skupin za EP v nogometu 2000, 
prenos iz Ženeve 13.00 Svetovni pokal v 
alpskem smučanju: Slalom (m), prenos 2. 
teka iz Vevsonnaza 14.15 Vojne igre, 
ameriški zf triler 16.05 Debeluh v Mehiki, 
špansko-francosko-italljanska pusto
lovska komedija 17.30 Gospod Bean, 
angleška humoristična serija 18.00 Srček 
18.30 Šport v nedeljo 19.30 Čas v sliki 
19.45 Vreme 20.15 Medved, francoski 
film 21.45 Kralj st. Paulija, 4/6 del 
nemškega TV filma 23.30 Kraj zločina. 
Ruska ruleta, švicarska TV kriminalka 
1.00 Rocky 5, ponovitev ameriškega 
akcijskega filma 2.35 Ledena princesa 
in zver, ponovitev 3.55 Kralj St. Paulija, 
ponovitev 5.40 Neznani svet 

AVSTRIJA 2 
6.10 Videostrani 7.00 Luč v temo 7.30 
Vreme 9.00 Čas v sliki 9.05 Brez poljuba 
ne moreš v posteljo, avstrijsko-nemška 
komedija 10.30 Teden kulture 11.00 Novi 
narska ura 12.00 Visoka hiša 12.30 Orien
tacija 13.00 Čas v sliki 13.05 Tednik 13.30 
Domovina, tuja domovina 14.00 Pogledi od 
strani - revija 14.25 VVildlife: Veliki popotniki, 
dokumentarni film 14.55 Policijska inšpek
cija 15.20 Prodani dedek, nemška glasbena 
komedija 17.00 Čas v sliki 17.05 Klub za 
seniorje 17.55 Lipova ulica 18.25 Kristja v 
času 18.30 Podoba Avstrije 19.00 Avstrija 
danes 19.17 Loto 19.30 Čas v sliki/Kultura 
19.54 Pogledi od strani 20.15 Grajski hotel 
Orth 21.05 Aubergerievi 21.50 Čas v sliki 
22.00 K stvari 23.15 Čas v sliki 23.20 Vizije 
23.25 Šport: EP v umetnostnem drsanju, 
zaključna revija, posnetek 0.25 Enostavno 
klasično: Figarova skladba, posnetek opere 
VVolfganga Amadeusa Mozarta 3.25 Tedon 
kulture 3.55 Pogledi od strani 4.20 Dober 
dan, Koroška, program za slovensko man
jšino 4.50 Dober dan, Hrvati 5.20 Domovi
na, tuja domovina 3.30 K stvari 5-50 šport v 
nedeljo, ponovitev 

TELE-TV KRANJ 
... Videostrani 9.00 Gorenjska televizija 
danes 9.05 Priporočamo: EPP blok - 1 
9.10 Mini pet - otroška lestvica 9.40 Rdeča 
kapica (otorška igra) 9.50 Tedenski izbor: 
Vroča kolesa (oddaja o avtomobilizmu) 
10.20 Krila na nebu: Antonov AN - 2 
(produkcija Marko Malec) 11.00 Priporoča
mo: EPP blok - 2 11.05 Poročila Gorenjske 
655 (ponovitev) 11.20 Kuharski recepti: 
kuhar o pecivu 11.30 Župan z vami 
(ponovitev): Občina Domžale - pogovor z 
županjo Cvetko Zaiokar - Cražem 12.10 
Priporočamo: EPP blok - 3 12.15 Novoletni 
nastop plesne Šole Urška Kranj 13.00 TV 
prodaja 13.30 Videostrani ... Videostrani 
19.00 Gorenjska televizija danes 19.05 
Priporočamo: EPP blok 1 19.10 Mini pet -
otroška glasbena lestvica 19.40 Rdeča 
kapica, otroška Igra 19.50 Tedenski izobr: 
Vroča kolesa (oddaja o avtomobilizmu) 
20.20 Krila na nebu: Antonov AN-2 (Pro
dukcija: Marko Malec) 21.00 Priporočamo: 
EPP blok 2 21.05 Poročila Gorenjske 655 
(ponovitev) 21.20 Kuharski recepti: kuhar o 
pecivu 21.30 Župan z vami: Občina Dom
žale, ponovitev - pogovor z županjo Cvetko 
Zaiokar - Oražem 22.10 Priporočamo: EPP 
blok 3 22.15 Novoletni nastop plesne šole 
Urška Kranj 23.00 TV prodaja... Odpovedni 
spot TELE-TV... Videostrani 
SODELUJTE V KONTAKTNIH OD
D A J A H T E L E V I Z I J E T E L E - T V 
KRANJ- P O K L I Č I T E PO T E L E F O 
NU: 33 11 561 P R I D R Ž U J E M O SI 
PRAVICO DO SPREMEMBE PRO 
GRAMA. 

HTV 1 
7.55 Opazovalnica 8.25 Risanka 8.45 TV 
koledar 8.55 Poročila 9.05 Dvoživke, 

LOKA TV 
20.00 Napovednik 20.01 Spot tedna 
20.05 EPP blok 20.10 Tedenski 
pregled dogodkov, informativna od
daja 20.40 EPP blok 20.45 Lošk i vrisk 
- Iz glasbenega arhiva Loka TV, gost 
J o ž e Burnik 21.50 EPP blok 21.52 
Nedeljski film: Vrnitev v Tombstone... 
Videostrani; N A Š PROGRAM LAHKO 
SPREMLJATE NA 51. KANALU Z 
ODDAJNIKA NA LUBNIKU 

TV ŽELEZNIKI 
VIDEOSTRANI TV Ž e l e z n i k i od 17. 
ure do 19. ure ob glasbeni podlagi 
Radia Ž i r i . VIDEOSTRANI TV Ž e 
lezniki na videokaseti ob 18., 19.20 
in 21. uri. 
19.00 Antonov obzornik 19.15 Ak
tualno v o b č i n i 20.00 Potopisna 
oddaja 20.50 Brez komentarja 

T R Z I S K I H I T 
NOVA GLASBENA ODDAJA 
vsak ponedeljek ob 17.25 na 88,9 in 95,0 MHz 
V novi oddaji Tržiški hit v ponedeljek, 19. januarja, vas 
čaka marsikaj zanimivega. Med drugim ura in pol dobre 
popularne glasbe, zadnje novičke o tem in onem in 
nagradno vprašanje, zato vabljeni k poslušanju in k 
sodelovanju. Sodelujete pa lahko tudi preko Gorenjske
ga glasa tako, da odgovarjate na spodaj navedeno 
vprašanje. Obkrožite črko pred pravilnim odgovorom, 
kupon pa pošljite na Radio Tržič, Balos 4, Tržič. 

Lep pozdrav od Vesne in Dušana. 

K U P O N R A D I A T R Z I C 
Nagradno vprašanje: 
Kdo izvaja pesem Yesterday? 
a) PAVEL RUPAR 
b) THE BEATLES 
c) HELENA BLAGNE 
Moj naslov: 

RADIO 
T R Z I C 

ATM TV KR. GORA 
. . . Videostrani 18.10 Testna slika 
18.15 Napovednik dnevnega progra
ma 18.16 EPP blok 18.20 Kronika 
tedna 18.55 Risanke 19.15 Videos
trani 20.00 Obisk v Ameriki, ponovi
tev 21.30 Satel i tski program 
Deutsche VValie 22.00 Videostrani 

TV ŠIŠKA 
. . . Videostrani 14.50 Napoved spor
eda 15.00 Telemarket 15.05 3, 2, 1 
GREMO, zabavno glasbena oddaja -
ponovitev 16.30 Nora nedelja: zabav
no nedeljsko popoldne 18.40 Mini 5 
19.00 Telemarket 19.10 Napoved 
sporeda za ponedeljek 19.15 Videos
trani 

IMPULZ KAMNIK 
10.00 Video strani 19.00 TV prodaja 
19.05 O t r o š k i program: Ura pravljic 
19.30 Ponovitve 20.00 Top spot 
20.05 Glasbeni mix 20.30 Glasbeni 
coctail 21.40 Film 23.10 Videoboom 
40 00.10 Top spot 

RA KRANJ 
5.30 Z a č e t e k programa, uvodna 
napoved 5.50 EpP 6.00 Napovednik 
programa 6.50 EPP 7.00 Radio 
Slovenija - Druga jutranja kronika 
7.40 Pregled dnevnega tiska 7.50 
EPP 8.00 Napovednik programa 
8.20 Oziramo se 8.30 Hov, ne znam 
domov 8.50 EPP 9.50 EPP 10.00 
Prelepa Gorenjska - Š k o f j a Loka 
10.50 EPP 11.00 Napovednik pro
grama 11.00 Po d o m a č e na kranjs
kem radiu 11.50 E P P 12.00 
B r e z p l a č n i maii oglasi 12.30 Osmrt
nice, zahvale 12.40 Kmetijska oddaja 
12.50 EPP 13.00 D o b r o d o š l i med 
praznovale! 13.50 EPP 14.00 Dobro
d o š l i med praznovalci 14.50 EPP 
15.00 Napovednik programa 15.25 
EPP 15.30 Dogodki in odmevi RS 
16.50 EPP 17.00 Napovednik pro
grama 17.20 Hitro, d a l e č , visoko 
17.50 EPP 18.20 Nagradni kviz Kina 
Kranj 18.50 EPP 19.30 V e č e r n i pro
gram - Glasba po izboru Igorja 
Rozmana 20.00 Napovednik progra
ma 24.00 Z a k l j u č e k programa Radia 
Kranj 

R TRŽIČ 
Oddajamo od 10.00 do 15.30 na 
88,9 in 95.0 Mhz UKV. 
Pozdravu iz studia bo sledila Klepe-
talnica, nato pa nekaj prijetnih zvo
kov za nedeljsko dopoldne in oddaja 
Planinski Š o p e k . Ob 12:00 lahko 
prisluhnete tedenskemu mozaiku, 
10 minut kasneje pa nedeljski du
hovni misli. Nedeljski pogovor, ki se 
z a č e n j a ob 12:20, bo ubran na temo 
tovarne obutve Peko, gost bo Janez 
Bedina, predsednik uprave. Nadalje-

KINO 

vali ob 12:50 z obvestili, ob 13:30 pa 
z glasbenimi č e s t i t k a m i . Nedeljski 
spored sklepamo vsako nedeljo s 
Kolovratom d o m a č i h , ki se z a č n e 
ob 14:30. 

R TRIGLAV 
6.30 Dobro jutro 7.00 Druga jutranja 
kronika 7.45 Jutranji telegraf 7.50 
Kronika OKC Kranj - zadnjih 24 ur 
8.00 Mirin vrtiljak 9.30 Dober dan 
(Mateja F a l e t i č ) 9.35 Ceste 10.00 
Kuhamo z gospodom Robnikom 
11.00 Mali oglasi 12.00 BBC, vošč i la 
13.00 N a š gost; Ansambel Selekcija 
14.00 V o š č i l a 15.30 Dogodki in 
odmevi 16.00 V o š č i l a 16.45 Aktual
no: Klub iskalcev zaposlitve 17.00 
Dee Jay Time - lestvica popularnih 
18.55 Jutri na Radiu Triglav 19.00 
Minute za ljubitelje resne glasbe 
19.30 Z a k l j u č e k programa 

R SORA 
8.00 Napoved programa - dogodki 
danes, jutri 8.40 N a š zgodovinski 
spomin 9.00 Aktualna tema 10.30 
Narodnozabavna v i ž a 11.00 Škof je 
loški tednik 11.30 Dogodki danes -
jutri 12.00 Nedeljska duhovna rnise 
12.30 Kino 12.00 Č e s t i t k e in pozdravi 
14.00 Nedeljsko popoldne 15.30 RA 
Slovenija 16.30 Horizont 17.30 Igra 
besed 19.30 N o č n i glasbeni program 
RASora 

R RGL 
KRIM: 100,2 M H z - Š A N C E : 99,8 
MHz-LJUBLJANA: 105,1 MHz 
7.00 Jutranji program 7.27 Otroški 
radio 7.35 vreme 8.30 Dolenjski utrip 
8.50 Misel dneva 10.00 Duhovna 
misel 10.30 Nedeljski gost 12.00 
Rumeni radio 13.30 Č e s t i t k e in 
pozdravi 15.20 Osebnost leta /akcija 
nedeljskega dnevnika in Moped 
show 18.00 DJ Time 19.30 Vreme 
20.00 Dvoglavi levji car 1.45 Ljube
zen, erotika, seks, pornografija 

R OGNJIŠČE 

5.00 Jutranji program 6.40 Duhov
na misel, svetnik dneva 7.30 Pot' 
o č i l a 8.00 Kmetijska oddaja 8.30 
Dop. inf. oddaja 9.00 Prenos svete 
m a š e 10.00 Nedeljska r e p o r t a ž a 
11.00 P o r o č i l a 12.00 Zvonjenje 
12.15 N a š i p o s l u š a l c i č e s t i t a j o m 
pozdravljajo 15.00 Dopoldanska 
informativna oddaja 15.30 Nap1 

p o s l u š a l c i č e s t i t a j o in pozdravlja)0 

- nadaljevanje 18.30 V e č e r n a infor
mativna oddaja 20.15 Radio Vati
kan 20.35 Sakralna glasba 21 -3 5 

Radijski roman 22.00 Ponovitev 
verske oddaje lokalnih radijski'1 

postaj 22.30 N o č n i glasbeni p*0' 
gram 

CENTER amer. film kat. TITANIK ob 14.15, 17.30 in 21. uri STORŽIČ amer. kom. 
GEORGE IZ DŽUNGLE ob 16. uri, amer. psih. krim. ZBOGOM DEKLETA ob 17.30, 
19.45 in 22. uri ŽELEZAR amer.m kom. NABRITA DRUZABNICA ob 16., 18. in 20. uri 
RADOVLJICA - LINHARTOVA DVORANA amer. kom. DO NAGEGA ob 18. in 20. un 
BLED amer. krim. DONNIE BRASCO ob 18. in 20. uri ŠKOFJA LOKA amer. Alf" 
SKRIVNOSTNI OTOK DR. MOREAUJA ob 18. in 20. uri ŽELEZNIKI amer. akc. thrill-
TEORIJA ZAROTE ob 19. uri DOVJE amer. srhlj. KRIK ob 19.30 uri ŽIRI amer. akcij-
spekt. 007 - JUTRI NIKOLI NE UMRE ob 17. in 20. uri BOHINJ In BOHINJSKA 
BISTRICA amer. film KRVAVO OBZORJE ob 18. url, amer. fiim UGRABITEV ob 20.30 
uri SLOVENSKA KINOTEKA LJUBLJANA predstava za člane kluba, prost vstopi 
nove člane vpisujemo pred začetkom predstave: RETROVIZOR ob 20. uri 



PONEDELJEK, 19. JAMARJA 1998 

TVS 1 
8-40 Na potep po spominu, oddaje iz 
arhiva otroškega in mladinskega progra
ma 
9.46 Novi raziskovalec, ameriška doku
mentarna serija 
10.40 Na vrtu 
lt-05 National Geographic - raziskova
lec, ponovitev 
12.05 Utrip 
1215 Zrcalo tedna 
1?-25̂ 4 x 4, ponovitev oddaje o ljudeh in 
13.00 Poročila 
13.05 Vreme, šport 
13.10 Vremenska panorama 
'4.00 Intervju 
14.50 Zoom 
16.20 Dober dan, Koroška 
18.60 Obvestila in oglasi 
1J-00 Obzornik 
17.10 Po Sloveniji 
17.25 Radovedni Taček: Postaja 
17.45 Očividec, angleška dokumentarna 
serija 
18 20 Recept za zdravo življenje 19.20 
lobanje 3x3 plus 6 
•9-30 Dnevnik, vreme 
«0.05 Savannah, ameriška nadaljevanka 
«0.55 Aktualna tema: Kaj je ostalo od 
slovenske industrije? 
«2-00 Odmevi, vreme 
22- 45 Opus 
23- 15 En knap: Vrtoglavi ptič, slovenski 
Plesni film 
jjjOO Recept za zdravo življenje, ponovi-
0-50 Vreme, napovedniki 

TVS 2 
»•15 Indaba, francoska nanizanka 9.40 Kolo 
sreče 10.10 Svetovni pokal v alpskem 
»mucanju: Slalom (m), 1. tek, prenos iz 
•eysonnaza 11.15 Smrtni molk, ponovitev 
"epskega barvnega filma 13.10 Svetovni 
Pokal v alpskem smučanju: Slalom (m), 2. 
™*. prenos iz Vevsonnaza 14.50 Veliki miti 
l n skrivnosti 20. stoletja, angleška doku
mentarna serija 15.15 TV prodaja 15.45 
svetovni pokal v alpskem smučanju: Slalom 
m, posnetek iz Vevsonnaza 16.30 Napra
ve mi to deželo spet nemško, 1/3 del 
v̂enske drame 17.30 Trdno v sedlu, 

novozelandska nadaljevanka 18.00 Rodbi
na Mogadorskih, francoska nadaljevanka 
1*-00 Lingo, TV Igrica 19.30 Videoring 
*0-05 Studio City 21.05 Pomp 21.50 Tok 

tok 23.00 Brane Rončel izza odra 0.25 
,,ejer Strohm, nemška nanizanka 1.15 
VicJe. 
Žuj« ormg, ponovitev TV Slovenija si pridr-

pravico do spremembe programa. 

KANALA 
8.00 Videostrani in TV prodaja 9.00 Pono
s i 6 9-30 Družinske vezi, ponovitev 10.00 

ponovitev 11.00 MacGvver. po
novitev 12.00 0 p r a h S h o w p0n0Vjtev 13.00 
Lann̂ eve zvezde, ponovitev 14.00 Srečni 
J;"5- nanizanka 14.30 Družinske vezi, 
"fnizanka 15.00 Nora hiša, nanizanka 
'5.30 Dobri časi, slabi časi, nadaljevanka 
18.00 Sončni zaliv, avstralska nadaljevanka 
18.30 Drzni In lepi, ponovitev 17.00 Oprah 
Show: Njena zgodba 18.00 MacGvver, 
nanizanka 19.00 Princ z Bel Aira, nanizan
ka 19.30 Alo, alo, nadaljevanka 20.00 
gorska deklica v Nevv Yorku. amenški 
oarvri film; Tom Hanks. Daryl Hannah 
«•00 Sam svoj mojster, nanizanka 22.30 
poljska kamera 23.00 Vitez za volanom, 
"anizanka 0.00 Petrocelli, nanizanka 1.00 
uannyjeve zvezde, ponovitev 

POP TV 
•°0 Dobro jutro, Slovenija, jutranji 

lrj°&am n a M M T V T e l e 5 9 i n ™ R o b i n 

Trio S a n l a Barbara, ponovitev 10.80 
Lini s n o p ' lolevizijska prodaja 11.00 
I2nn C e t r t ' ameriška nanizanka 
«•00 Otroški zdravnik, nemška nanizan-

14 rlr?"̂  P 0 P k v i z 1 3 3 0 D r u ž i n s k i Pes 
Uni športna scena, ponovitev 15.30 
|9iedna četrt, ameriška nanizanka 16.30 
1 7

r ' t a Barbara, ameriška nadaljevanka 
,'[•30 POP kviz 18.00 Roseanne, amer-
n * a humoristična nanizanka 18.30 Obal-
Wo s"a 2 a. ameriška nanizanka 19.20 
tedme 1 9 , 3 0 2 4 u r 2 0 0 0 Poslastica 
B ° , n a : Igračke, ameriški barvni film; 
2JW VVilliams 22.00 Pod krinko, amer-
2" nadaljevanka 23.00 Misija: Zvezde, 
amfrlka nanizanka 0.00 Poltergeist, 
t«w « k a nanizanka 1.00 24 ur, ponovi
li-30 Videostrani 

TV 3 
Če? prodaja 11.00 Glasbeni motor-
,!* l n risanke 12.45 TV prodaja 13.00 TV 

'°P 17.00 Risanke 17.45 Poslovna 
jtTjarja, poslovna oddaja 18.15 Ri-
j?™«"18.50 TV prodaja 19.00 Glasbeni 
sani!, k- mladinska oddaja 19.30 Ri-
rnr,K? 2 0 0 0 A v t 0 ?v e t. oddaja o avto-
22\n z m u 21.10 šport 21.40 Utrinek 
dstavi p r o d a i a 2 3 0 0 1 7 shop pre-

GAJBA 
8.00 9? 3> R T S l n i d o a W 

15 jjf4 ur, ponovitev 9.30 Borzni monitor 
1«*)5[ xprotl vetru, nemška nanizanka ko k 0 ogrinjalo, ponovitev avstn 
Hende-adske9a , i l m a - 1 8 - 0 0 H a r r y 

avstrals-
in 

l8an5 S o n o v i' ameriška nanizankaa 
19 3o kiV0, regionalni program Ljubljana 
*anw H u l c i . ameriška mladinska nani-
m ' * a A00 Paralelni svet 21.00 Nogo-
amL P̂anska liga 22.30 M.A.S.R, 
^ša! i numoristična nanizanka 23.00 
iva ' avstraiska nadaljevanka 0.00 

a> regionalni program 

HTV1 
jutro VA k , o l e d a r 7 5 5 Poročila 8.00 Dobro 
mtm,°° Poročila 10.05 Izobražealni 
P°'oiii . 1 1 " 3 0 0 t r o s k i Program 12.00 
nanj,:a. 12.25 Ljubezen boli, angleška 
Po,ox7ka 13.10 Santa Barbara 13.55 
°Per» i 1 4 0 0 Turistični magazin 14.30 
C J b o * 15.45 Otroški program 15.55 
17 oo u 8 , 0 0 P o t v Avonleo 16.50 Risanka 
18.3̂  ."rvaška danes 18.00 Kolo sreče 
spornil̂ raževalna oddaja 19.05 Hrvaška 
T«Žko i k n " a ° 1 9 3 ° Dn«>vnik 20.15 

Je reči zbogom, hrvaška drama 

21.15 Martin Kolunič rota, dokumentarni 
film 21.50 Bogdanovci, dokumentarna 
oddaja 22.40 Opazovalnica 23.15 Filmska 
noč z Melanle Griffith: Mesto groze, amer
iški barvni film; Tom Berenger 0.50 Poročila 

HTV 2 
13.50 TV koledar 13.55 Mestece Pevton 
14.45 Divji žrebec, avstralski film 16.25 
Otroški program 16.55 Risanka 17.10 
Ljubezen boli. ponovitev 17.55 Živeti z... 
18.25 Risanka 16.35 Hugo 19.00 Župa
nijska panorama 19.30 Dnevnik 20.10 
Kviz 20.25 Murphy Brovvn 20.50 Poročila 
21.00 Naše stoletje, ponovitev ameriške 
dokumentarne serije 22.00 Pod krinko, 
ameriška nanizanka 22.50 Vidikon 

AVSTRIJA 1 
6.00 Otroški program 10.15 Debeluh v 
Mehiki, ponovitev 11.45 Otroški program 
14.50 Dr. Ouinnova 15.40 Knlght Rider 
16.25 Obalna straža 17.15 Vsi pod isto 
streho 17.40 Sam svoj mojster 18.05 
Roseanne 18.30 Strašno prijazna družina 
19.00 Caroline v velemestu 19.30 Čas v sliki 
19.53 Vreme 20.02 Šport 20.15 Zdravniški 
helikopter 117 - vsako življenje je pomemb
no, nemška akcijska serija 21.00 Z najbolj
šimi nameni, ameriška komedija 22.45 Vroči 
sum: Zid molka, angleški TV triler; Rio 
Grande, ameriški vestem 2.00 Šakalovo 
poletje, angleška TV kriminalka 3.35 Povver-
ladies, ponovitev ameriškega akcijskega 
filma 5.05 Družina za umret, ponovitev 
5.30 Neznani svet 

AVSTRIJA 2 
6.45 Videostrani 7.00 Luč v temo 7.30 
Vreme 9.00 Čas v sliki 9.05 Zadnji valček 
10.35 Drzni in lepi 11.20 Spori 11.50 
Vreme 12.00 Čas v sliki 12.05 Orientacija 
12.35 Slika Avstrije 13.00 Čas v sliki 
13.10 Ljuba družina 14.00 Lipova ulica 
14.30 ženski zdravnik dr. Markus 
Merthin 15.30 Drzni in lepi 16.00 Sre
čanje: Zvezna dežela 17.00 Čas v sliki 
17.05 Dobrodošla, Avstrija 19.00 Zvezna 
dežela danes 19.30 Čas v sliki 19.53 
Vreme 20.02 Pogledi od strani 20.15 
Hribovski zdravnik 21.05 Tema 22.00 
Čas v sliki 22.30 Srečanje - kultura 0.00 
Čas v sliki 0.30 Srečanje - Kultura 2.00 
Dobrodošla, Avstrija - interaktiv 3.30 
Pogledi od strani 3.35 El Greco, francos-
ko-italijanski zgodovinski film 5.10 Dr. 
Ouinnova, ponovitev 

TELE-TV KRANJ 
... Videostrani 19.00 Gorenjska televizija 
danes 19.05 EPP blok -1 19.10 Poročila 
Gorenjske 656. 19.25 Iz tiska: Gorenjski 
glas jutri 19.30 TV prodaja 20.00 Naj spot 
tedna 20.05 Priporočamo: EPP blok - 2 
20.10 Mlade filmske ustvarjalke (repor
taža) 20.30 Skrbimo za zdravje (vodi: 
Maja Zagoričnik, v živo pokličite po 
telefonu: 33 11 56) 21.10 Poročila 
Gorenjske 656 21.25 Priporočamo: EPP 
blok - 3 21.30 Strel - oddaja o rocku za 
mlade po srcu (vodi: Filip Kocjančič; v 
živo, pokličite po telefonu: 33 11 56) 
22.40 Iz tiska: Gorenjski glas jutri 22.45 
Poročila Gorenjske 656 23.00 TV prodaja 
23.30 Odpovedni spot programa Gor
enjske televizije ... Videostrani 
UUSODELUJTE V KONTAKTNIH OD
DAJAH TELE-TV TELEVIZIJE KRANJ -
POKLIČITE PO TELEFONU: 33 11 56! 
PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO 
SPREMEMBE PROGRAMA. 

LOKA TV 
20.00 Napovednik 20.01 Skozi pravljico 
v svet 20.10 Spot tedna 20.15 EPP blok 
20.20 To trapasto življenje, amer. nani
zanka 1/19 21.00 EPP blok 21.05 
Tedenski pregled dogodkov, informativ
na oddaja, ponovitev 21.35 Videotop -
videolestvica 22.20 Iz arhiva Loka TV -
portreti - Neža Maurer; NAŠ PROGRAM 
SPREJEMATE NA 51. KANALU Z OD
DAJNIKA NA LUBNIKUI 

TV ŽELEZNIKI 
VIDEOSTRANI TV Železniki od 17. ure 
do 19. ure ob glasbeni podlagi Radia 
Žlri. VIDEOSTRANI TV Železniki na 
videokjBseti ob 18., 19.20 in 21. uri. 
19.00 Mladinska oddaja 20.00 Športno 
tekmovanje na Pokljuki 98 

ATM TV KR. GORA 
... Videostrani 18.10 Testna slika 18.15 
Napovednik dnevnega programa 18.16 
EPP blok 18.20 Otvoritev razstave 
karikatur Jožeta Dakskoflerja v Doliku 
18.55 Risanka 18.15 Videostrani 20.00 
Kronika tedna, ponovitev 20.35 Satelitski 
program Deutsche VVelle 22.00 Videos
trani 

TV ŠIŠKA 
... Videostrani 19.50 Napoved sporeda 
20.00 Telemarket 20.05 Popolno zdravje, 
zdravljenje z alternativno medicino -
kontaktna oddaja 22.00 OSHO - otrok 
nove dobe 22.30 Telemarket 22.40 
Napoved sporeda za torek 22.45 Videos
trani 

IMPULZ KAMNIK 
10.00 Video strani 19.00 TV prodaja 
19.05 Novoletni otroški program 19.30 
Videostrani 20.00 Top spot 20.05 Glas
beni mix 20.30 šport in rekreacija 20.50 
Film 22.20 Glasbeni mix 22.25 top spot 
22.30 Nočne videostrani 

KINO 

RA KRANJ 
5.30 Začetek programa, uvodna na 
poved 5.50 EPP 6.00 Napovednik pro-
8rama 6.50 EPP 7.00 Radio Slovenija -

ruga jutranja kronika 7.20 Čestitka 
presenečenja 7.40 Pregled dnevnega 
tiska 7.50 EPP 8.00 Napovednik progra 
ma 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: 9.50 
EPP 10.40 Zaposlovanje 10.50 EPP 
11.00 Napovednik programa 11.20 No
vinarski prispevek 11.50 EPP 12.30 
Osmrtnice, zahvale 12.40 Pometamo 
doma 12.50 EPP 13.00 Pesem tedna 
13.20 Črna kronika 13.30 Pometamo 
doma 13.50 EPP 14.00 Gorenjska 
danes 14.30 Točke, metri, sekunde 
14.50 EPP 15.00 Napovednik programa 
15.25 EPP 15.30 Dogodki in odmevi RS 
16.00 EPP 16.20 Novinarski prispevek 
16.40 Novinarski prispevek 16.50 EPP 
17.00 Napovednik programa 17.50 EPP 
18.00 Gorenjska danes, jutri 18.20 
Vsakdo svoje pesmi poje 18.50 EPP 
19.30 Večerni program 19.50 EPP 20.00 
Pometamo doma 22.00 Old Timer Shop 
24.00 Zaključek programa Radia Kranj 

R TRŽIČ 
Oddajamo od 10.00 do 15.30 na 88,9 
Mhz in 95 Mhz UKV. 
Ponedeljkovo dopoldne bomo izkoristili 
za zanimive in uporabne informacije, ob 
11:20 bomo brskali po knjigah v 
sodelovanju z DZS, Jalnovo knjigar 
no Tržič, ob 11:50 pa po podatkih OKC 
Prenosu oročil ob 13-ih, bo ob 13:40 
sledila tema dneva. 14:40 je čas, ko 
načenjamo popoldansko temo, nadalju 
jemo z lokalnimi informacijami ob 
15:30 in obvestili ob 16:10. Pol petih 
popoldne lahko prisluhnete porenosu 
poročil radia Deutsche welle, nato pa 
še črni kroniki. Ob 17:30 se bo začela 
oddaja Tržiški hit, nekaj prd 19-to pa 
bomo povedali nekaj o vsebini Gorenjs 
kega glasa. 

R TRIGLAV 
5.30 Dobro jutro z Alenko Bole Vrabec 
6.00 Razmere na cestah 6.45 Vreme 
(Robert Bohinc) 7.00 Druga jutranja 
kronika 7.30 Halo, porodnišnici 8.00 
Nočna kronika (OKC) Kranj - zadnjih 24 
ur 8.30 Telegraf 10.30 Novice 12.00 
BBC, osmrtnice, obvestila 12.45 Športni 
ponedeljek 13.30 Pregled dogajanj na 
gorenjskih cestah 14.00 Popevka tedna 
14.30 Popoldanski telegraf 15.30 Do 
godki in odmevi 16.15 Obvestila, osmrt 
niče 16.30 Domače novice 17.00 
Zimzelene melodije (Drago Arijani) 18.00 
Tednik občine Kranjska Gora 18.30 
Pogled v jutrišnji dan 18.55 Jutri na 
Radiu Triglav 19.00 Glas Amerike 19.15 
Voščila 19.30 Zaključek programa 

R SORA 
5.30 Prva jutranja kronika Ra Slovenija 
5.40 Napoved programa 6.00 Dogodki 
danes - jutri 6.15 Naš jutranji gost 6.30 
Noč ima svojo moč 6.40 Naš zgodovins
ki spomin 7.00 Druga jutranja kronika RA 
Slovenija 7.30 Zelene melodije 8.30 
Ponovitev jutranjega pozdrava 9.30 Nas
vet za kosilo 10.00 Dogodki danes-iutri 
11.00 Oddaja za upokojence 12.00 
BBC novice 12.50 Osmrtnice 13.00 igra 
besed 14.30 Brezplačni mali oglasi 14.50 
Borza 15.00 Dogodki danes - jutri 15.30 
RA Slovenija 16.30 III. polčas 18.00 
Otroški program 19.30Nočni glasbeni 
program RA Sora 

R RGL 
KRIM: 100,2 MHz-ŠANCE: 99,5 MHz 
LJUBLJANA: 105,1 MHz 
6.00 Jutranji program 6.50 Otroški radio 
7.35 Vreme 7.50 Anketa 830 Jutro je 
lahko 8.50 Misle dneva 9.30 Vase 
mnenje o 10.00 Kam danes v Ljubljani 
10.30 Sport na RGL 11.30 Uganka RGL 
12.00 BBCX novice 13.30 Globus, medn. 
pregled 14.00 Pasji radio 15.00 RGL 
obvešča - komentira 15.50 Črna kronika 
16.00 Modni bla bla 17.30 Avtomobili
zem 18.45 Vreme 19.00 D.J. Dekkv 1.46 
Ljubezen, erotika, seks, pornografija 

R OGNJIŠČE 
5.00 Jutranji program 6.45 Duhovna 
misel, svetnik dneva 7.10 Bim-bam-
bom - otroške minutke 7.30 Poročila 
8.00 Jutranja tema - možnost tudi za 
komercialno predstavitev podjetij 8.30 
Dopoldanska informativna oddaja 9.00 
Ponovitev: Naš gost 11,10 Predstavlja
mo vam: ... (komercialna oddaja, name
njena predstavitvam podjetij,...) 12.00 
Zvonjenje 13.00 Glasbeni odmor 15.00 
Popoldanska informativna oddaja 16.05 
Naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo 
17.30 Izbiramo Vašo pesem - glasbena 
oddaja s predlogi pesmi za vašo pesem 
tedna 18.30 Večerna informativna odda
ja 19.00 Radio Glas Amerike 19.40 
Otorška pesme tredna in Pravljica 20.15 
Radio Vatikan 20.35 Prijatelji radia Ogn
jišče - oddaja za poslušalce, člane PRO 
(podporni člani radia) 22.00 Poročila 
22.10 Poezija za lahko noč 22.30 Nočni 
glasbeni program 

CENTER amer. film kat. TITANIK ob 16.30 in 20. uri STORŽIČ amer. psih. krim. 
ZBOGOM DEKLETA ob 17. in 21. uri. amer. film ŽIVETI V POZABI ob 19. uri 
ŽELEZAR amer. kom. NABRITA DRUZABNICA ob 18. in 20. uri SLOVENSKA 
KINOTEKA LJUBLJANA polj. franc. film DVOJNO VERONIKINO ŽIVLJENJE ob 
18.30 url, slov. film BEGUNEC ob 20.15 uri, sovj. film VRTILJAK ob 22. uri 

TOREK, 20. JAMARJA 1998 

TVS 1 
8.15 TV prodaja 
8.50 Oddaja za otroke: Sonce ne sije 
vsak dan, češka nadaljevanka 
9.35 Tedenski izbor 
9.35 Recept za zdarvo življenje 
10.30 Newyorška policija, ameriška na
nizanka 
10.50 Savannah, ameriška nadaljevanka, 
1/36 
11.30 Po domače 
13.00 Poročila 
13.05 Vreme, šport 
13.10 Vremenska panorama 
14.45 Aktualna tema: Kaj je ostalo od 
slovenske industrije? 
15.45 Opus, ponovitev 
16.15 En knap: Vrtoglavi ptič, ponovitev 
slovenskega plesnega filma 
17.00 Obzornik 
17.10 Po Sloveniji 
17.35 Taborniki in skavti, 53. oddaja 
17.50 Pobeg iz Jupitra, avstralska na
daljevanka 
18.20 Velike knjige, dokumentarna serija 
19.10 Risanka 
19.20 Dobro je vedeti 
19.30 Dnevnik, vreme 
19.55 Šport 
20.05 Gimnazija strtih src, avstralska 
nadaljevanka 
21.00 Mednarodna obzorja 
22.00 Odmevi, Vreme 
22.45 Kdo je glavni, ameriška nanizanka 
23.10 Kontrapunkt, opmizje o kulturi 
0.40 Svet poroča 
1.10 Velike knjige, ponovitev dokumen
tarne serije 

TVS 2 
9.30 Pepa in Pepe, španska nanizanka 
9.55 Lingo, ponovitev TV igrice 10.25 
Studio City 12.40 Slovenski magazin, 
ponovitev 13.10 Tok noč tok, ponovitev 
14.10 Velika rdeča divizija, ponovitev 
ameriškega barvnega filma 16.00 IV 
prodaja, ponovitev 16.30 Naredite mi to 
deželo spet nemško, slovenska drama 
17.40 Trdno v sedlu, novozelandska 
nanizanka 18.10 Grad Hochenstein, 
nemška nadaljevanka 19.00 Kolo sreče, 
TV igrica 19.20 Poslovne informacije 
19.30 Videoring 20.05 Hipnotični svet 
Paula McKenne, angleška oddaja 20.55 
Avto leta '98. ponovitev 21.55 Vprašanje 
zakonitosti, angleška humoristična nani
zanka 22.20 Življenje razoroženega člo
veka, poljska drama 23.10 Peter Strohm, 
nemška nadaljevanka 0.00 Videoring, 
ponovitev 
TV Slovenija si pridržuje pravico do 
spremembe programa. 

KANALA 
9.00 Srečni časi, ponovitev 9.30 Dru
žinske vezi, ponovitev ponovitev 10.00 
Petrocelli, ponovitev 11.00 MacGvver, 
ponovitev 12.00 Oprah Shovv, ponovitev 
13.00 Atlantis, ponovitev 14.00 Srečni 
časi, nanizanka 14.30 Družinske vezi, 
nanizanka 15.00 Nora hiša, nanizanka 
15.30 Dobri časi, slabi časi, nadaljevanka 
16.00 Sončni zaliv, avstralska nadalje
vanka 16.30 Drzni in lepi, ponovitev 
17.00 Oprah Shovv: Črno-bele resnice 
18.00 MacGyver, nanizanka 19.00 Princ z 
Bel Aira, nanizanka 19.30 Alo, alo, 
nadaljevanka 20.00 Odklop 21.00 Zaz
namovani, nanizanka 22.00 Drew Carey 
22.30 Pravdarji, nanizanka 23.00 Vitez za 
volanom, nanizanka 0.00 Petrocelli, na
nizanka 1.00 Video strani 

POPTV 
7.00 Dobro jutro, Slovenija, jutranji 
program na MMTV, Tele 59, TV Robin 
10.00 Santa Barbara, ponovitev nadalje
vanke 10.50 Top Shop 11.00 Ugledna 
četrt, ameriška nanizanka 12.00 Misija 
Zvezde, ameriška nanizanka 13.00 POP 
kviz, ponovitev 13.30 Policaji, ameriška 
nanizanka 14.00 POP party, ponovitev 
glasbene oddaje 15.00 Povver rangers, 
ameriška nanizanka 15.30 Ugledna četrt, 
ameriška nanizanka 16.30 Santa Bar
bara, ameriška nadaljevanka 17.30 POP 
kviz 18.00 Roseanne, ameriška humor
istična nanizanka 18.30 Varuhi luke, 
avstralska nanizanka 19.20 Vreme 19.30 
24 ur 20.00 Resnične zgodbe: Razbita 
družina, ameriški barvni film 21.45 Bol
nišnica upanja, ameriška nanizanka 
22.30 Taksi, humoristična nanizanka 
23.00 Misija: Zvezde, ameriška nanizan
ka 0.00 Poltergeist, ameriška nanizanka 
1.00 24 ur, ponovitev 1.30 Videostrani 

TV 3 
8.00 TV prodaja 8.15 TV shop predstavlja 
11.00 Glasbeni motorček in risanke 12.45 
TV prodaja 13.00 TV shop 17.00 Video kolaž 
17.15 Videoboom 40, ponovitev glasbene 
oddaje 18.15 Risanke 18.45 TV prodaja 
19.00 Glasbeni motorček 19.30 Risanke 
20.00 Policaji s srcem, avstralska nadalje
vanka 21.00 šport - Mednarodni športni 
dogodki 21.30 Video kolaž 22.30 TV prodaja 
23.00 TV shop predstavlja 

GAJBA 
na Euro PTV, RTS in Idea TV 
9.00 24 ur 9.30 Borzni monitor 15.00 
Reševalci, ponovitev 16.00 Mulci, ponovi
tev 16.30 Nogomet: Španska liga, ponovi
tev 18.00 Harrv in Hendersenovl, ameriška 
nanizanka 18.30 Živa, regionalni program 
19.30 Mulci, ameriška mladinska nanizanka 
20.00 Severna obzorja, 31. in 32. dol 
ameriške nanizanke 22.00 Mulci, ameriška 
nanizanka 22.30 M.A.S.H., 77. del 23.00 
Reševalci, 51. del asvtralske nanizanke 0.00 
Živa, ponovitev regionalnega programa 

HTV 1 
7.40 TV koledar 7.50 Poročila 8.00 Dobro 
jutro, Hrvaška 10.00 Poročila 10.05 Izobra
ževalni program 12.00 Dnevnik 12.25 Lju
bezen boli, angleška nadaljevanka 13.10 
Santa Barbara 13.55 Poročila 14.00 Težko 
je reči zbogom, ponovitev drame 15.05 
Otroški program 15.35 Poročila 15.45 Pot 

v Avonleo 16.30 Potovanje dr. Doolittlea 
17.00 Hrvaška danes 18.00 Kolo sreče 
18.35 Gaudeamus, oddaja o šolstvu 19.05 
Hrvaška spominska knjiga 19.30 Dnevnik 
20.15 Dokumentarna oddaja 20.50 Press 
klub 22.40 Opazovalnica 23.15 Filmska noč 
z Melanie Griffith, ameriški film 

HTV 2 
14.30 TV koledar 14.40 Footlose, pono
vitev nemškega filma 16.25 Otroški 
program 17.00 Ljubezen boli, ameriška 
nadaljevanka 17.45 Prizma 18.35 Hugo 
19.00 Županijska panorama 19,30 Dnev
nik 20.10 Kviz 20.25 Urgenca 21.15 
Poročila 21.25 Filmska noč s Kim 
Novak; Zgodba o Eddieju Duchinu 
ameriški film 

AVSTRIJA 1 
5.45 Otroški program 10.15 Medved, pono
vitev francoskega filma 11.45 Otroški pro-
?ram 14.50 Dr. Ouinnova 15.40 Knight Rider 
6.25 Obalna straža 17.15 Vsi pod isto 

streho 17.40 Sam svoj mojster 18.05 
Roseanne 18.30 Družina za umret 19.00 
Varuška 19.30 Čas v sliki 20.15 Amv Fisher -
smrtonosna Lotita, ameriška TV drama; 
Drew Barrvmore 21.45 Selfman 21.50 Kralj 
St. Paulija, nempški TV film23.35 Viva 
Mana, francosko-italijanska pustolovska 
komedija 1.25 Noč, italljansko-francoska 
filmska drama 3.20 Amy Fisher - Smrtonos
na Lolita, ponovitev ameriške TV drame 
4.55 Dr. Ouinnova, ponovitev 

AVSTRIJA 2 
8.05 Videostrani 7.00 Luč v temo 7.30 
Vreme 9.00 čas v sliki 9.05 Crazv -
popolnoma noro, ponovitev nemške 
komedije 10.35 Drzni in lepi 11.15 
Domovinski zvoki 11.20 Zvezna dežela 
danes 11.45 Vreme 12.00 Čas v sliki 
12.05 Šiling 12.35 Dežela in ljudje 13.00 
čas v sliki 13.10 Ljuba družina 14.00 
Lipova ulica 14.30 Ženski zdravnik dr. 
Markus Merthin 15.30 Drzni in lepi 16.00 
Srečanje - zvezna dežela 17.00 Čas v 
sliki 17.05 Dobrodošla, Avstrija 19.00 
Zvezna dežela danes 19.30 Čas v sliki 
19.53 Vreme 20.02 Pogledi od strani 
20.15 Orli - kralji višav, dokumentarni 
film 21.00 Življenjski prostori/Sanje 21.10 
Poročilo 22.00 Čas v sliki 2 22.30 Na 
prizorišču 23.00 Živalski kulti, dokumen
tarni film 0.00 Čas v sliki 0.30 Noro 
zaljubljena, ameriška humoristična serija 
0.50 Roseanne 1.15 Dobrodošla, Avstrija 
2.45 Pogledi od strani 2.50 Kralj St 
Paulija, ponovitev 4.35 Dobrodošla, Av
strija 

TELE-TV KRANJ 
... Videostrani 19.00 Gorenjska televizija 
danes 19.05 EPP blok - 1 19.10 Poročila 
Gorenjske 657. 19.25 TV prodaja 20.00 
Naj spot tedna 20.05 Priporočamo: EPP 
blok - 2 20.10 Utrip Kranja 20.30 
Krajevna skupnost na obisku (vodi: 
Tatjana Capuder) 21.10 Poročila Gor
enjske 657 21.30 Popotovanja, komen
tira Janin Klemenčič 22.00 Novice za 
slušno prizadete 23.00 Poročila Gor
enjske 657 23.15 Odpovedni spot pro-
trama Gorenjske televizije ... Videostrani 

ODELUJTE V KONTAKTNIH ODDA
JAH TELEVIZIJE TELE-TV KRANJ -
POKLIČITE PO TELEFONU: 33 11 56! 
PRIDRŽUJEMO SE PRAVICO DO 
SPREMEMBE PROGRAMA. 

LOKA TV 
20.00 Napovednik 20.01 Skozi pravljico v 
svet, ponovitev 20.10 Spot tedna 20.15 
EPP blok 20.20 Iz produkcije ZLTV - AVT 
SIGNAL - LITIJA 20.50 EPP blok 20.55 
Videoboom 40 21.45 Nedeljski film: 
Vrnitev v Tombstone, ponovitev; NAŠ 
PROGRAM SPREJEMATE NA 51. KA
NALU Z ODDAJNIKA NA LUBNIKUI 

TV ŽELEZNIKI 
VIDEOSTRANI TV Železniki od 17. ure 
Jo 19. ure cb glasbeni podlagi Radia 

iri. VIDEOSTRANI TV Železniki na 
všdeokaaeti ob 18., 19.20 in 21. uri. 
19.00 Otroška odddaja 20.00 Danes 
Tone svetuje 20.50 Brez komentarja 

ATM TV KR. GORA 
... Videostrani 18.10 Testna slika 18.15 
Napovednik dnevnega programa 18.16 
EPP blok 18.20 Gorenjec in Gorenjka 
meseca (kontaktna oddaja, telefon 881 
910) 18.55 Torkov športni pregled 19.10 
Risanka 19.16 Videostrani 20.00 Otvor
itev razstave karikature Jožeta Daksko
flerja, ponovitev 20.35 Satelitski program 
Deutsche VVelle 22.00 Videostrani 

TV ŠIŠKA 
... Videostrani 19.50 Napoved sporeda 
20.00 Telemarket 20.05 3, 2, 1 GREMO -
oddaja domače zabavne glase z gosti v 
živo iz studia 21.30 Telemarket 21.40 
Napoved sporeda za sredo 21.45 Vi
deostrani 

IMPULZ KAMNIK 
10.00 Video strani 18.00 TV prodaja 
19.05 Novoletni otroški program 19.30 
Ponovitve 20.00 Top spot 20.05 Glasbeni 

KINO 

mix 20.30 Torkova vroča linija - v živo 
21.30 Film 23.00 Top spot 23.05 Nočne 
videostrani 

RA KRANJ 
5.30 Začetek programa, uvodna na
poved 5.50 EPP 6.00 Napovednik pro-
Srama 6.50 EPP 7.00 Radio Slovenija -

ruga jutranja kronika 7.20 Čestitka 
presenečenja 7.40 Pregled dnevnega 
tiska 7.50 EPP 8.00 Napovednik progra
ma 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 10.40 Zaposlovanje 
10.50 EPP 11.00 Napovednik programa 
11.20 Novinarski prispevek 11.30 Kviz 
Radia Kranj 11.40 Zaposlovanje 11.50 
EPP 12.30 Osmrtnice, zahvale 12.40 
Novinarski prispevek 12.50 EPP 13.00 
Pesem tedna 13.20 Tudi jeseni je lepo 
13.50 EPP 14.00 Gorenjska danes 14.50 
EPP 15.00 Napovednik programa 15.25 
EPP 15.30 Dogodki in odmevi 16.00 EPP 
16.20 Novinarski prispevek 16.50 EPP 
17.00 Napovednik programa 17.50 EPP 
18.00 Gorenjska danes, jutri 18.50 EPP 
19.30 Večerni program: Glasba po izboru 
Mateje Zveršen 20.00 911 turbo 24.00 
Zaključek programa Radia Kranj 

R TRŽIČ 
Oddajamo od 10.00 do 88,9 in 95 Mhz 
UKV. 
Dopoldne objavljamo obilico zanimivih in 
uporabnih informacij. Opoldne boste 
lahko sodelovali v rubriki VI sprašujete, 
Radio Tržič išče odgovora. Ob 12:30 je 
na sporedu oddaja Na štirih kolesih, 
sledi pa prenos poročil ob 13:00. Ob 
13:40 posredujemo odgovora na vpra
šanja, ob 14:35 pa pride na vrsto 
torkova tema. Sledijo lokalne novice ob 
15:30, ob 16:30 pa prenos oddaje radia 
Deutsche VVelle. Nato bo na vrsti tečaj 
nemškega jezika, ob 17.25 pa oddaja 

t'm Tržičan. 18:05 je čas za oddajo 
porini obzornik. 

R TRIGLAV 
5.30 Dobro jutro s Francijem Čornetorn 
6.00 Razmere na cestah 6.15 Biovreme 
6.30 Na današnji dan 6.45 Vreme (Robert 
Bohinc) 7.00 Druga jutranja kronika 7.30 
Halo, porodnišnica 8.00 Kronika OKC 
Kranj - zadnjih 24 ur 8.15 Danes v 
Gorenjskem glasu 8.30 Telegraf 10.00 
Gibljive slike - Kino Radovljica 10.30 
Novice 12.00 BBC novice, osmrtnice, 
vreme 12.30 Prosta delovna mesta 13.00 
Aktualno: Izobraževanje in zaposlovanje 
mladih 14.00 Popevka tedna 14.30 
Popoldanski telegraf 14.50 Akcija Moj 
zdravnik - kontaktna oddaja 15.30 Do-

8odki in odmevi 16.15 Obvestila 16.30 
omače novice 17.00 Popoldne z Bra

com Korenom 18.00 Tednik občine 
Bohinj - gost v studiu odgovarja na 
vprašanja 18.30 Pogled v jutrišnji dan 
18.55 Jutri na Radiu Triglav 19.00 Glas 
Amerike 19.15 Voščila, Braco Koren 
21.30 Zaključek programa 

R SORA 
5.30 Prva jutranja kronika 5.40 Napoved 
programa 6.00 Dogodki danes - jutri 6.15 
Nas jutranji gost 6.30 Noč ima svojo moč 
6.40 Naš zgodovinski spomin 7.00 Druga 
jutranja kronika RA Slovenija 8.00 Do
godki danes - jutri 9.00 Ponovitev 
jutranjega pogovora 9.30 Črna kronika 
9.50 Nasvet za kosilo 10.00 Dogodki 
danes - jutri 10.30 Pogled v zvezde 11.00 
Moj najljubši zdravnik 12.00 BBC novice 
12.50 Osmrtnice 13.00 Igra besed 14.30 
Mali oglasi 15.00 Dogodki danes, jutri 
15.30 RA Slovenija 17.00 Novice 18.00 
Pogovor z županom občine Gor. vas -
Poljane 19.30 Nočni glasbeni program 
RA Sora 

R RGL 
KRIM: 100,2 MHz-ŠANCE: 99,5 MHz-
UUBUANA: 105,1 MHz 
6.00 Jutranji program 6.50 Otroški radio 
7.05 Snežne razmere na smučiščih 7.35 
Vreme 7.50 Anketa 8.30 Jutro je lahko 
8.50 Misel dneva 9.15 Novice 9.30 Vaše 
mnenje o 10.00 Kam danes v Ljubljani 
10.30 Tema dneva 11.30 Uganka RGI 
12.00 BBC novice 13.30 Gospodarski 
pregled 14.00 Pasji radio 15-°0 RGL 
obvešča in komentira 16.00 Črna kroni
ka 16.30 Kozmetika 17.55 Osir - tedenski 
pregled domačega dogajanja 18.45 
Vreme 20.00 Zaprta vrata 1.45 Ljube
zen, erotika, seks, pornografija 

R OGNJIŠČE 
5.00 Jutranji program 6.45 Duhovna 
misel, svetnik dneva 7.10 Bini - bam -
bom 7.30 Poročila 8.00 Jutranja tema -
namenjena kuituri 8.30 Dop. inf. oddaja 
9.00 Ponovitev: Nedeljska reportaža 
10.15 Predstavljamo vam... - komer
cialne predstavitve podjetij,... 11.10 
Glasb. ured. predstavlja... - predstavitev 
novih projektov glasbenikov 12.00 Zvon
jenje 13.00 izobraževalna oddaja 15.00 
Popoldanska informativna oddaja 16.05 
Naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo 
17.15 Šport na radiu Ognjišče 18.30 
Večerna informativna oddaja 19.00 
Radio Glas Amerike 20.15 Radio Vati
kan 20.35 Sončna pesem - oddaja 
namenjena študentom 22.30 Nočni glas
beni program 

CENTER amer. film kat. TITANIK ob 16.30 in 20. uri STORŽIČ amer. psih. krim 
ZBOGOM DEKLETA ob 16.30,18.45 in 21. uri ŽELEZAR Danes zaprto! ŠKOFJA 
LOKA amer. biograf, film NAGA RESNICA ob 20. uri SLOVENSKA KINOTEKA 
LJUBLJANA amer. film FARGO ob 18.30 uri, Večer Slovenskega filmskega 
arhiva - zbirka filmskih portretov slovenskih kulturnih delavcev ob 20.15 uri, sovj 
film ROMANCA O ZALJUBLJENIH ob 22. uri 



TVS 1 
8.30 TV prodaja 
9.00 Dogodivščine iz živalskega vrta, 
ponovitev nemške nanizanke 
9.45 Velike knjige, ponovitev angleške 
dokumentarne nanizanke 
10.30 Mladi virtuozi: Študenti akademije 
Mušici artis iz Devina, ponovitev 
11.15 Gimnazija strtih src, ponovitev 1/ 
26 dela avstralske nanizanke 
12.00 Naj, naj, naj... 
12.30 Kdo je glavni, ponovitev ameriške 
nanizanke 
13.00 Poročila 
13.10 Vremenska panorama 
13.30 Svet poroča, ponovitev 
14.00 Kontrapunkt, ponovitev omizja 
15.30 Mednarodna obzorja: Ciper, pono
vitev 
16.20 Obzorja duha, ponovitev 
17.00 Obzornik 
17.10 Po Sloveniji 
17.30 Pod klobukom, otroški kviz 
18.20 Zaročenca, 3/10 del italijanske 
nadaljevanke 
19.10 Risanka 
19.30 Dnevnik 
20.05 Nash Bridges, 3/14 del ameriške 
nanizanke 
20.50 Osmi dan 
21.30 Podoba podobe: Slovenski umet
niški trg - njegove poti in stranpoti 
22.00 Odmevi 
22.50 Grace na udaru, ameriška humor
istična nanizanka 
23.15 Koncert simfoničnega orkestra 
Slovenske filharmonije 
0.55 Vreme 

TVS 2 
8.00 Vremenska panorama 9.30 Pepa in 
Pepe, 10/26 del španske nanizanke 
10.00 Kolo sreče 10.30Hipnotični svet 
Paula McKenne, ponovitev angleške 
oddaje 11.15 Sobotna noč, ponovitev 
14.25 VVallerjev zadnji obhod, ponovitev 
nemškega barvnega filma 16.00 TV 
prodaja 16.30 Napravite mi to deželo 
spet nemško, zadnji del slovenske 
drame 17.40 Trdno v sedlu, novoze
landska nadaljevanka 18.10 Iz dobrega 
gnezda, nemška nanizanka 19.00 19.30 
Videoring 20.05 Hokej na ledu, liga NHL: 
ZDA - ostali svet, posnetek 21.35 Drugi 
krog lige prvakov v odbojki: Salonit -
Mladost (m), posnetek iz Kanala 23.30 
Alica, evropski kulturni magazin 0.00 
Peter Stronm, nemška nadaljevanka 
0.45 Videoring, ponovitev 
TV Slovenija si pridržuje pravico do 
spremembe programa. 

KANALA 
8.00 TV prodaja in Videostrani 9.00 
Srečni časi 9.30 Družinske vezi 10.00 
Petrocelli 11.00 MacGyver 12.00 Oprah 
Shovv 13.00 Dannvjeve zvezde 14.00 
Srečni časi, ameriška humoristična nani
zanka 14.30 Družinske vezi, ameriška 
humoristična nanizanka 15.00 Nora hiša, 
ameriška humoristična nanizanka 15.30 
Dobri časi, slabi časi, nemška nadalje
vanka 16.00 Sončni zaliv, avstralska 
nadaljevanka 16.30 Drzni in lepi, pono
vitev 17.00 Oprah shovv: Ko je čas denar 
18.00 MacGvver, ameriška nanizanka 
19.00 Princ z Bel Aira, ameriška humor
istična nanizanka 19.30 Alo, alo, ponovi
tev angleške humoristične nanizanke 
20.00 Nekdo, ki ga je poznala, ameriški 
barvni film 21.30 Ellen, ameriška humor
istična nanizanka 22.00 Lepota telesa, 
dokumentarna serija 23.00 Vitez za 
volanom, ameriška nanizanka 0.00 Can-
non, ameriška nanizanka 

POPTV 
7.00 Dobro jutro, Slovenija 10.00 Santa 
Barbara, ponovitev 10.50 TOP shop 
11.00 Ugledna četrt, ameriška nanizan
ka 12.00 Misija: Zvezde 13.00 POP kviz 
13.30 Taksi 14.00 Bolnišnica upanja 
15.00 Power Rangers, ameriška risana 
serija 16.30 Ugledna četrt, ponovitev 
ameriške nanizanke 16.30 Santa Bar
bara, nadaljevanka 17.30 POP kviz 18.00 
Roseanne, ameriška humoristična nani
zanka 18.30 Varuhi luke, avstralska 
nanizanka 19.20 Vreme 19.30 24 ur 
20.00 Parada zvezd: Goli v New Yorku, 
ameriški barvni film; Eric Stolz, Mary-
Loise Pparker 22.00 Prijatelji, ameriška 
humoristična nanizanka 22.15 Taksi, 
ameriška humoristična nanizanka 23.00 
Misija: Zvezde, ameriška nanizanka 0.00 
Poltergeist, ameriška nanizanka 1.00 24 
ur 1.30 Videostrani 

TV 3 
8.00 TV prodaja 11.00 Glasbeni motor
ček, ponovitev 13.00 TV shop 16.45 
Policaji s srcem, ponovitev 17.45 Viki 
Grošelj - Antarktika 18.15 Risanke 19.00 
Glasbeni motorček, mladinska oddaja 
19.30 Risanke 20.00 TV razglednica 
22.00 Video kolaž 22.30 TV prodaja 
23.00 TV shop 

GAJBA 
na Euro PTV, RTS in Idea TV 
9.00 24 ur 9.30 Borzni monitor 15.00 
Reševalci, ponovitev 16.00 Severna 
obzorja, ponovitev 17.00 Severna obzor
ja, ponovitev 18.00 Harry in Henderso-
novi 18.30 Živa, regionalni program 
19.30 Mulci, nanizanka 20.00 Lois in 
Clark: Nove Supermanove dogodivš
čine, ameriška nanizanka 21.00 Vesoljs
ki bojevniki 22.00 Mulci, ponovitev 22.30 
M.A.S.H., ameriška nanizanka 23.00 
Reševalci 0.00 Živa, ponovitev 

HTV 1 
7.40 TV koledar 7.50 Poročila 8.00 Dobro 
jutro, Hrvaška 10.00 Poročila 10.05 Izobra
ževalni program 11.30 Otroški program 
12.00 Dnevnik 12.25 Ljubezen boli, amer
iška nadaljevanka 13.10 Santa Barbara 
13.56 Poročila 14.00 BogdanovcI, ponovi 
tov 14.45 Risanka 15.05 Otroški program 
15.45 Pot v Avonleo 16.30 potovanje dr. 
Dolittelea 17.00 Hrvaška danes 18.00 Kolo 
sreče 18.35 Skupaj v vojni, skupaj v miru 

19.05 Loto 19.10 Hrvaška spominska knjiga 
19.30 Dnevnik 20.15 Cista resnica 20.50 
Poslovni klub 21.20 Z namenom in razlo
gom 22.25 Opazovalnica 23.00 Filmska noč 
z Melanie Griffith: Cherrv 2000, ameriški 
barvni film 0.35 Poročila 

HTV 2 
14.25 TV koledar 14.35 Mllargo, ponovitev 
ameriškega filma 16.25 Otroški program 
16.55 Risanka 17.10 Ljubezen boli, ponovi
tev nadaljevanke 17.55 Med nami, doku
mentarna oddaja 18.25 Risanka 18.35 
Hugo 19.00 Županijska panorama 19.30 
Dnevnik 20.10 Kviz 20.25 Jalna, nadalje
vanka 21.15 Poročila 21.30 Nedolžni, 
ameriški barvni film 23.00 Frasier, ameriška 
humoristična nanizanka 

AVSTRIJA 1 
5.45 Otroški program 10.15 Z najboljšimi 
nameni, ponovitev ameriške komedije 
11.45 Otroški program 14.50 Dr. Ouinnova, 
ameriška serija 15.40 Knight rider, ameriška 
serija 16.25 Obalna straža, ameriška serija 
17.15 Vsi pod sito streho 17.40 Sam svoj 
mojster, ameriška humoristična serija 18.05 
Roseanne 18.30 Družina za umret 19.00 Vsi 
ljubijo Ravmonda 19.30 Čas v sliki/Kultura 
19.45 Vreme 19.54 Šport 20.00 Pogledi od 
strani 20.15 Smrtni grehi - Kriki za samos
tanskimi zidovi, ameriški TV triler 21.45 Kralj 
St. Paulija, zadnji del nemškega TV 
filma23.30 Koga lovi tolpa, ameriški gang
sterski film 1.00 Viva Maria, ponovitev 
francosko-italijanske pustolovske komedije 
2.50 Smrtni grehi, ponovitev ameriškega TV 
tolarja 4.20 V Zorrovem znamenju, ameriški 
pustolovski film 

AVSTRIJA 2 
6.20 Video strani 7.00 Luč v temo, dobro
delna akcija 7.30 Vreme 9.00 Čas v sliki 
9.05 Prodani dedek, ponovitev nempše 
glasbene komedije 10.40 Drzni in lepi, 
ponovitev 11.20 Zvezna dežela danes, 
ponovitev 11.45 Vreme 12.00 Čas v sliki 
12.10 Aktualne ure, iz parlamenta 13.00 
čas v sliki 13.10 Ljuba družina 14.00 Lipova 
ulica 14.30 Ženski zdravnik dr. Markus 
Merthin, nemška zdravniška serija 15.30 
Drzni in lepi 16.00 Srečanje - zvezna dežela 
danes 17.00 čas v sliki 17.05 Dobrodošla, 
Avstrija 18.49 Loto 19.00 Zvezna dežela 
danes 19.30 Čas v sliki 19.53 Vreme 20.02 
Pogledi od strani 20.15 Idealen kandidat 
21.45 Pogledi od strani - revija 22.00 čas v 
sliki 22.30 Otroci uz epruvete, avstrijski 
dokumentarni zapis 23.15 Apropos film, 
novice Iz filmskega sveta 23.45 Making of 
23.45 Čas v sliki 0.30 Noro zaljubljena 0.50 
Roseanne, ponovitev 1.15 Dobrodošla, 
Avstrija - Interaktiv 2.55 Pogledi od strani 
3.05 Otroci iz epruvete, ponovitev 4.25 
Dobrodošla, Avstrija, ponovitev 4.20 Do
brodošla, Avstrija, ponovitev 

TELE-TV KRANJ 
... Videostrani 19.00 Gorenjska televizija 
danes 19.05 Priporočamo: EPP blok - 1 
19.10 Poročila Gorenjske 658 19.25 Iz 
tiska: Gorenjske novice jutri 19.30 TV 
prodaja 20.00 Naj spot tedna 20.05 Pripor
očamo: EPP blok - 2 20.10 Aktualno: 
Zvezda včeraj in danes - za jutri (reporta
ža) 20.30 Župan z vami: Občina Naklo; 
pogovor z županom Ivanom Štularjem 
(vodi: Beti Vallč, v živo; pokličite po 
telefonu: 33 11 56) 21.10 Poročila Gor
enjske 658 21.25 Priporočamo: EPP blok -
3 21.30 Šport: Predstavljamo vam nogo
metni klub Triglav TELE-TV 22.10 Iz arhiva: 
Gorski preizkus starodobnikov 22.50 Iz 
tiska: Gorenjske novice jutri 22.55 Poročila 
Goren|ske 658 23.10 TV prodaja 23.40 
Odpovedni spot programa Gorenjske tele
vizije ... Videostrani 
SODELUJTE V KONTAKTNIH ODDA
JAH TELEVIZIJE TELE-TV KRANJ -
POKLIČITE PO TELEFONU: 33 11 56! 
PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO 
SPREMEMBE PROGRAMA. 

LOKA TV 
... Videostrani, non stop; NAŠ PRO
GRAM SPREJEMATE NA 51. KANALU 
Z ODDAJNIKA NA LUBNIKUI 

TV ŽELEZNIKI 
VIDEOSTRANI TV Železniki preko 
COMPUTER od 17. ura do 19. ure ob 
flasbeni podlagi Radia Žiri. VIDEOS-

RANI TV Železniki preko VCR ob 18., 
19.15 in 21. uri. 
19.00 Mladinska oddaja 20.00 športna 
oddaja 20.50 Brez komentarja 

ATM TV KR. GORA 
... Videostrani... 18.10 Testna slika 18.15 
Napovednik dnevnega programa 18.16 
EPP blok 18.20 IZ Radom v Hribe 18.50 
Risanke 19.15 Videostrani 20.00 Torkov 
športni pregled, ponovitev 20.20 Sate
litski program Deutsche VVelle 22.00 
Videostrani 

TV ŠIŠKA 
... Videostrani 20.00 Napoved sporeda 
20.05 Večer z ĐIOHIRONOM (Emil 
Kušec) - kontaktna oddaja 21.30 Ana-
nda - iz cikla predavanja v Ljubljani 22.30 
Napoved sporeda za četrtek 22.35 Vldeo 
strani 

IMPULZ KAMNIK 
10.00 Video strani 19.00 TV prodaja 
19.05 Otroški program 19.30 Videostra
ni 20.00 Top spot 20.05 Glasbeni mix 
20.30 Kronika 20.50 Film 22.20 Kronika, 
ponovitev 22.40 Top spot 22.45 Nočne 
videostrani 

KINO 

RA KRANJ 
5.30 Začetek programa, uvodna na
poved 5.50 EPP 6.00 Napovednik pro-
8rama 6.50 EPP 7.00 Radio Slovenija -

ruga jutranja kronika 7.20 Čestitka 
presenečenja 7.40 Pregled dnevnega 
tiska 7.50 EPP 8.00 Napovednik progra
ma 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 9.50 
EPP 10.40 Informacije o zaposlovanju 
10.50 EPP 11.30 Kviz radia Kranj 11.50 
EPP 12.30 Osmrtnice, zahvale 12.50 
EPP 13.00 Pesem tedna 13.20 Novinars
ki prispevek 13.40 Novinarski prispevek 
13.50 EPP 14.00 Gorenjska danes 14.50 
EPP 16.00 Napovednik 15.25 EPP 15.30 
Dogodki in odmevi RS 16.00 EPP 16.50 
EPP 17.00 Gremo v liffe 17.50 EPP 18.00 
Gorenjska danes, jutri 18.50 EPP 19.30 
Večerni program: Moda in lepota z 
Metko Centrih Vogelnik 24.00 Zaključek 
programa Radia Kranj 

R TRŽIČ 
Oddajamo od 10.00 do 19.00 na 68,9 in 
95,0 Mhz UKV. 
Pozdravu iz studia sledi napoved prvega 
dela sporeda, od 10:40 naprej pa lahko 
prisluhnete uporabnim informacijam. 
Ob 11.30 bomo metali kovance v 
radijski juke box, ob 11:50 pa bo na 
sporedu rubrika Halo OKC. Opoldanski 
čas Je namenjen oddaji SKL, ob 13:00 
pa lahko prisluhnete osrednjim poroči
lom. Nadaljevanje sporeda prinaša ob 
13:30 zanimivo temo, ob 14:35 glasbe
no ropotarnico, ob 15:30 lokalne 
informacije v oddaji Tržič danes. Čas 
ob 16:10 je namenjen obvestilom, ob 
16:30 bo o svetovnem dogajanju poročal 
radio Deutsche VVelle. Ob 17:30 sledi 
oddaja o filmu. Spored bomo sklenili z 
glasbeno sceno. 

R TRIGLAV 
5.30 Dobro jutro z Liiano Tronteljh 6.00 
Razmere na cestah 6.15 Poezija: Alojz 
Gradnik 6.45 Vreme (Robert Bohinc) 7.00 
Druga jutranja kronika 7.30 Halo, por
odnišnica 8.00 Kronika, OKC Kranj, 
zadnjih 24 ur 8.30 Telegraf 9.50 Aktual
no: O biomasi 10.30 Novice 11.00 Zlata 
kočija 12.00 BBC, osmrtnice, novice, 
vreme 1245 Lestvcia od 1 do 20 14.00 
Popevka tedna 14.30 Popoldanski tele-

Sraf 15.00 Zdravnikov nasvet 15.30 
ogodki in odmevi 16.15 Obvestila, 

osmrtnice 16.30 Domače novice 17.00 
Naš gost: skupina Two for You 18.00 
Tednik - občina Jesenice 18.30 Pogled v 
jutrišnji dan 18.55 Jutri na Radiu Triglav 
19.00 Glas Amerike 19.15 Voščila 19.30 
Zaključek programa 

RSORA 
5.30 Prva jutranja kronika RA Slovenija 
5.40 Napoved programa 6.00 Dogodki 
danes - jutri 6.15 Naš jutranji gost 6.30 
Noč Ima svojo moč 6.40 Naš zgodovins
ki spomin 7.00 Druga jutranja kronika RA 
Slovenija 8.00 Dogodki danes - jutri 9.00 
Ponovitev jutranjega pozdrava 9.30 Ku
hajte z nami 9.50 Nasvet za kosilo 10.00 
Dogodki danes - jutri 10.15 Izobraževal
na oddaja z Ljudsko univerzo 11.00 
Kulturni paberki 12.00 BBC - novice 
12.50 Osmrtnice 13.00 Igra besed 
14.30 Brezplačni mali oglasi 14.50 
Borza 15.00 Dogodki danes - jutri 15.30 
RA Slovenija 17.00 Dogodki danes - jutri 
17.10 Klepet ob glasbi 19.30 Nočni 
glasbeni program RA Sora 

R RGL 
KRIM: 100,2 MHz - ŠANCE: 99,5 MHz -
LJUBLJANA: 105,1 MHz 
6.00 Jutranji program 6.50 Otroški 
program 7.05 Snežne razmere na smu
čiščih 7.35 Vreme 7.50 Anketa 8.50 Misel 
dneva 9.30 Vaše mnenje o 10.00 Kam 
danes v Ljubljani 10.30 Tema dneva 
12.00 BBĆ novice 13.30 štajersko 
pomurski drobir 14.00 Pasji radio 15.00 
RGL obvešča - komentira 16.00 Črna 
kronika 17.00 Glasovanje za Izbranko 
tedna 18.45 Vreme 20.30 Novi svet 22.00 
Vse radosti življenja 1.45 Ljubezen, seks, 
erotika, pornografija 

R OGNJIŠČE 
5.00 Jutranji program 6.40 Duhovna 
misel, svetnik dneva 7.10 Bim-bam-
born 7.30 Poročila 8.00 Jutranja tema 
8.30 Dop. inf. oddaja 9.05 Predstavljamo 
vam: - oddaja namenjena komercialnim 
predstavitvam 10.15 Mali oglasi - radijs
ka trgovina, kjer poslušalci kupujejo, 
podarjajo, iščejo, prodajajo,... 11.10 
Svetovanje: 1. teden svetovanje zdravni
ka, 3. teden svetovanje s področja 
KULINARIKE IN PIJAČ, 2. in 4. teden 
svetovanje s področja VRTIČKARSTVA 
IN ZDRAVILNIH ZELIŠČ 12.00 Zvonjenje 
13.00 Glasbena lestvica Zlati zvoki 15.00 
Popoldanska informativna oddaja 16.05 
Naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo 
17.15 Pogovor o... - aktualen pogovor z 
gosti v studiu 18.30 Večerna inf. oddaja 
19.00 Radio Glas Amerike 20.15 Radio 
Vatikan 20.35 1. teden v mesecu: Luč v 
temi, 3. teden v mesecu: Prijateljstvo 
bolnikov in invalidov, 2. in 4. teden v 
mesecu: ZVENI MODRO - večer z 
Zvonetom Modrejem 21.35 Radijski ro
man 22.00 Poročila 22.30 Nočni glasbeni 
program 

CENTER amer. film kat. TiTANIK ob 16.30 In 20. uri STORŽIČ amer. psih krim. 
ZBOGOM DEKLETA ob 16.30,18.45 in 21. uri ŽELEZAR amer. kom. GEORGE IZ 
DŽUNGLE ob 18. uri, amr. film ŽIVETI V POZABI ob 20. uri RADOVLJICA -
LINHARTOVA DVORANA amer. kom. MOJ BIVŠI SE POROČI ob 20 uri 
ŠKOFJA LOKA amer. kom. SAM DOMA 3 ob 18. in 20. uri SLOVENSKA 
KINOTEKA LJUBLJANA amer. film LET NAD KUKAVIČJIM GNEZDOM ob 18. 
uri, sovj. film ZEMLJA ob 20.15 uri, sovj. film SUŽNJA LJUBEZNI ob 22. uri 
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TVS 1 

8.30 TV prodaja 
9.00 Živalske pravljice, mladinska nani
zanka 
9.15 Ouasimodove čarobne dogodivš
čine, ponovitev francoske risane nani
zanke 
9.40 Novice iz sveta razvedrila, ponovi
tev 
10.05 Grace na udaru, nanizanka 
10.30 Nash Bridges, ameriška nanizanka 
11.45 koncert Big Banda in simfonikov 
RTV Slovenija 
13.00 Poročila 
13.10 Vremenska panorama 
14.50 Trideset let folklorne skupine 
Emona, ponovitev 
15.25 Podoba podobe, ponovitev 
15.50 Osmi dan, ponovitev 
16.20 Pripravljeni, oddaja o slovenski 
vojski 
17.00 Obzornik 
17.10 Po Sloveniji 
17.35 Sprehodi v naravo 
17.45 Tedi, oddaja za mladostnike 
18.20 Generacije znanosti 
18.50 Parada plesa 
19.10 Risanka 
19.30 TV dnevnik 
20.05 Cvetje v jeseni, slovenska nadalje
vanka, zadnji del 
21.00 Tednik 
22.00 Odmevi 
22.40 Oh, dr. Beetching, angleška hu
moristična nanizanka 
23.15 Polnočni klub 
0.40 Generacije znanosti, ponovitev 
1.10 Parada plesa, ponovitev 
1.30 Vreme 

TVS 2 
8.00 Vremenska panorama 9.30 Pepa in 
Pepe, španska nanizanka 10.00 Kolo 
sreče 10.30 Lov za zakladom, francoski 
kviz 15.30 Stoletje ljudstva, angleška 
dokumentarna oddaja 16.20 Življenje 
razoroženega človeka, ponovitev 2/3 
dela polske drame 17.10 Trdno v sedlu, 
novozelandska nadaljevanka 18.10 Dok
tor Svlvestre, francoska nanizanka 19.00 
Kolo sreče, TV Igria 19.30 Videoring 
20.05 Evropska liga v košarki: Union 
Olimpija - Orthez (m), prenos iz Ljubl
jane 21.45 Nekoč so bili bojevniki, 
novozelandski barvni film 23.25 Peter 
Strohm, nemška nadaljevanka 0.10 vi
deoring, ponovitev 

KANALA 
8.00 Video strani 9.00 Srečni časi 9.30 
Družinske vezi 10.00 Petrocelli 11.00 
MacGvver 12.00 Oprah Shovv 13.00 
Lepota telesa 14.00 Srečni časi, amer
iška humoristična nanizanka 14.30 Dru
žinske vezi 15.00 Nora hiša 15.30 Dobri 
časi, slabi časi, nemška nadaljevanka 
16.00 Sončni zaliv, avstralska nadalje
vanka 16.30 Drzni In lepi, nadaljevanka 
17.00 Oprah shovv: Deborah Norville 
18.00 MacGvver, ameriška nanizanka 
19.00 Princ z Bel Aira, nanizanka 19.30 
'Alo, 'alo, ponovitev angleške humoris
tične nanizanke 20.00 Biser tedna: 
Bumerang, ameriški barvni film; Eddie 
Murphv 22.00 PSI faktor, ameriška 
nanizanka 23.00 Vitez za volanom, 
ponovitev ameriške nanizanke 0.00 Can-
non, ameriška nanizanka 0.30 Dannvjeve 
zvezde, ponovitev 

POPTV 
7.00 Dobro jutro, Slovenija 10.00 Santa 
Barbara 10.50 TOP shop 11.00 Ugledna 
četrt 12.00 Misija: zvezde 13.00 POP 
kviz 13.30 Taksi 14.00 Razprtije, ponovi
tev ameriške nanizanke 15.00 Povver 
Rangers, ameriška risana serija 15.30 
Ugledna četrt, ameriška nanizanka 16.30 
Santa Barbara 17.30 POP kviz 18.00 
Roseanne, ameriška humoristična nani
zanka 18.30 Varuhi luke 19.20 Vreme 
19.30 24 ur 20.00 Brez zapor z Jonasom 
21.00 Obalna straža ponoči, ameriška 
nanizanka 22.00 Prijatelji 3, ameriška 
humoristična nanizanka 22.30 Taksi, 
ameriška humoristična nanizanka 23.00 
Misija: zvezde, ameriška nanizanka 0.00 
Poltergeist, ameriška nanizanka 1.00 24 
ur 1.30 Videostrani 

TV 3 
8.00TV prodaja 8.15 TV shop 11.00 
Risanke 12.45 TV prodaja 13.00 Tv 
shop 17.00 Risanke 17.45 Poslovna 
razmerja, ponovitev 18.15 Kako kuhajo 
znani Slovenci, ponovitev18.45 TV pro
daja 19.00 Glasbeni motorček 19.30 
Risanke 20.00 Policaji s srcem, avstrals
ka nadaljevanka 21.00 Salon, kontaktna 
oddaja 22.00 Videokolaž 23.40 TV shop 
predstavlja 

GAJBA 
na Euro PTV, RTS in Idea TV 
9.00 24 ur, ponovitev 9.30 Borzni monitor 
15.00 Reševalci, ponovitev 16.00 Nove 
Supermanove dogodivščine, ponovitev 
17.00 Vesoljski bojevniki, ponovitev 
18.00 Harry in Hendersenovl, ameriška 
humoristična nanizanka 18.30 Živa, re
gionalni program 19.30 Mulci 20.00 
Policist, ameriški film 22.00 Mulci, pono
vitev 22.30 M.A.S.H., ameriška nanizan
ka 23.00 Reševalci, 53. del 0.00 Živa 

HTV 1 
7.40 TV koledar 7.50 Poročila 8.00 Dobro 
jutro, Hrvaška 10.00 Poročila 10.05 
Izobraževalni program 11.30 Otroški 
program 12.00 Dnevnik 12.25 Ljubezen 
boli 13.10 Santa Barbara 13.55 Poročila 
14.00 Čista resnica, ponovitev 14.30 
Poslovni klub, ponovitev 15.05 Otroški 
program 15.35 Poročila 15.45 Pot v 
Avonleo 16.30 Potovanja dr. Dolittlea 
17.00 Hrvaška danes 18.00 Kolo sreče 
18.35 Besed, besede, besede 19.05 

Hrvaška spominska knjiga 19.30 Dnev
nik 20.15 Hrvaška in svet 20.50 Spomini 
VValterja Cronkhita, dokumentarna odda
ja 21.35 Pol ure kulture 22.10 Opazoval
nica 22.40 Obdobje zarot 23.05 Poročila 

HTV 2 
14.55 TV koledar 15.05 FBI, ponovitev 
ameriškega filma 16.25 Otroški program 
17.05 Ljubezen boli 17.50 Smerokazi 
18.20 Moč denarjka 18.35 Hugo 19.00 
Županijska panorama 19.30 Dnevnik 
20.10 Kviz 20.25 Dosjeji X, ameriška zf 
nanizanka 21.15 Poročila 21.30 Fanny in 
Alexander, švedski barvni film 

AVSTRIJA 1 
5.55 Otroški program 10.00 Svetovni 
pokal v alpskem smučanju: Smuk (ž), 
prenos iz Cortme d'Ampezzo 11.45 
Svetovni pokal v alpskem smučanju: 
Smuk (m), prenos uradnega treninga iz 
Kitzbuhla 13.35 Otroški program 14.50 
Dr. Ouinnova: Novo življenje 15.40 
Zvezdne steze 16.25 Obalna straža 
17.15 Vsi pod isto streho 17.40 Sam 
svoj mojster 18.05 Roseanne 18.30 

8ružina za umret 19.00 Susan 19.30 
as v sliki 20.15 Komisar Rex 21.05 

Dosjeji X 22.40 Magazin 23.25 Umetnine 
1.40 Kralj St. Poulija, ponovitev 3.15 
Koga lovi tolpa, ponovitev ameriškega 
gangsterskega filma 4.55 Zvezdne steze: 
Vesoljska ladja Vovager 

AVSTRIJA 2 
6.10 Videostrani 7.00 Luč v temo, 
dobrodelna akcija 7.30 Vreme 9.00 Čas 
v sliki 9.05 Ena ženska ni dovolj?, 
nemška filmska melodrama 10.35 Drzni 
in lepi 11.25 Zvezna dežela danes 11.50 
Vreme 12.00 Čas v sliki 12.05 Ura 
vprašanj 13.00 Čas v sliki 13.10 Ljuba 
družina 13.55 Lipova ulica 14.30 Ženski 
zdravnik dr. Markus Merthing 15.20 Drzni 
in lepi 16.00 Srečanje - zvezna dežela 
danes 17.00 Čas v sliki 17.05 Dobrodo
šla, Avstrija 18.50 Kuharski mojstri 18.59 
Zvezna dežela danes 19.30 Čas v sliki 
19.53 Vreme 20.02 Pogledi od strani 
20.15 Narodno-zabavna parada uspeš
nic 21.05 Vera, TV pogovor 22.00 Čas v 
sliki 22.30 Šiling 23.00 Primer za dva, 
nemška kriminalistična serija 0.00 čas v 
sliki 0.30 Noro zaljubljena 0.50 Roseanne 
1.15 Dobrodošla, Avstrija 2.45 Pogledi 
od strani 2.50 Grda vas, češkoslovaška 
filmska drama 4.15 Dobrodošla, Avstrija 

TELE-TV KRANJ 
... Videostrani 19.00 Gorenjska televizija 
danes 19.05 Priporočamo: EPP blok - 1 
19.10 Poročila Gorenjske 659. 19.25 Iz 
tiska: Gorenjski glas jutri 19.30 TV 
prodaja 20.00 Naj spot tedna 20.05 
EPP blok - 2 20.10 Sola 21. stoletja? 
(reportaža) 20.30 "Delavec, kje so tvoje 
pravice?" (vodi: Suzana Podgoršek -
Kovačič, v živo pokličite po telefonu: 33 
11 56) 21.10 Poročila Gorenjske 659 

f1.30 Skrivnost je v človeku (vodi: Iva 
igon) 22.10 Posnetek koncerta Pihalne

ga orkestra Jesenice - Kranjska Gora 
23.10 Poročila Gorenjske 659 23.25 Iz 
tiska: Gorenjski glas jutri 23.30 TV 
prodaja 00.00 Odpovedni spot progra
ma Gorenjske televizije ... Videostrani 
SODELUJTE V KONTAKTNIH ODDA
JAH TELE-TV KRANJ - POKLIČITE PO 
TELEFONU: 33 11 561 PRIDRŽUJEMO 
SI PRAVICO DO SPREMEMBE PRO
GRAMA. 

LOKATV 
20.00 Napovednik 20.01 Spot tedna 
20.05 EPP blok 20.10 Iz produkcije 
ZLTV - AVT SIGNAL LITIJA, ponovitev 
20.40 To trapasto življenje, amer. nani
zanka, ponovitev 21.25 Iz arhiva Loka TV 
• Komorni zbor Loka v Freisingu, 2. del... 
Videostrani; NAŠ PROGRAM LAHKO 
SPREMLJATE NA 51. KANALU Z OD
DAJNIKA NA LUBNIKU 

TV ŽELEZNIKI 
VIDEOSTRANI TV Železniki preko 
COMPUTER od 17. do 19. ure ob 
glasbeni podlagi Radia Žiri. VIDEOS
TRANI TV Železniki preko VCR ob 18., 
19.15 In 21. uri. 
19.00 Aktualno v občini Železniki 20.00 
Obnova zvonika cerkve sv. Antona v 
Železnikih 

ATM TV KR. GORA 
... Videostrani 18.10 Testna slika 18.15 
Napovednik dnevnega progrma 18.16 
EPP blok 18.20 Šolska košarkarska liga 
19.10 Risanka 19.15 Videostrani 20.00 Z 
Radom v Hribe, ponovitev 20.40 Sate
litski program Deutsche VVelle 22.00 
Videostrani 

TV SISKA 
... Videostrani 19.50 Napoved sporeda 
20.00 Telemarket ... Telemarket ... Na
poved sporeda ... Videostrani 

KINO 

IMPULZ KAMNIK 
10.00 Video strani 19.00 TV prodaia 
19.05 Otroški program 19.30 Kronika, 
ponovitev 20.00 Top spot 20.05 Glasbeni 
mix 20.30 Videomeh 21.30 Film 23.00 
Top spot 23.05 Nočne videostrani 

RA KRANJ 
5.30 Začetek programa, uvodna napoved 
5.50 EPP 6.50 EPP 7.00 RS - 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 
&40 Pregled tiska 8.45 Radio Capris 8.60 
EPP 9.00 Gorenjska včeraj, danes 9.20 
Tema dneva: Gost v studiu župan mestna 
občine Kranj Vitomir Gros 9.50 EPP 10.00 
Novoletna voščila 10.40 Zaposlovanja 
10.50 EPP 11.30 Kviz radia Kranj 1tP 
EPP 12.30 Osmrtnice, zahvale 12.00 Novo
letna voščila 12.40 Novinarski prispevek 
12.50 EPP 13.00 Pesem tedna 13.20 
Novinarski prispevek 13.50 EPP 14-00 
Gorenjska danes 14.30 Planinsko Sporni 
kotiček 14.50 EPP 15.00 Napovednik 15.2$ 
EPP 15.30 Dogodki in odmevi RS 16.00 
EPP 16.50 EPP 17.00 Napovednik 18.20 
Muslc machln 18.50 EPP 19.30 Večerni 
program - Parnas 24.00 Zaključek progra
ma Radia Kranj 

R TRŽIČ 
Oddajamo od 10.00 do 19. ure na 88,9 
In 95,0 Mhz UKV. 
Prvi del programa, do 11:30, namenjamo 
uporabnim informacijam In zanimivo*' 
Um. Ob pol dvanajstih se bo prvič ogla*"* 
terenska ekipa, ki bo z nami do 15:00 Meo 
oglašanji ekipe bo ob 11:50 rubrika Ha'0 

OKC; ob 13:00 pa osrednja poročil*' 
Nadaljevali bomo z lokalno informativno 
oddajo ob 15:30, z obvestili ob 16:10' 
poročila radia Deutsche vvelle pa bodo na 
sporedu ob 16:30. Ob 16:50 bo sledi« 
oddaja Tudi drugje Je lepo, 17:30 pa i e 

čas, ko zaplešemo Pod kozolcem, tokrat i 
gosti Štirimi kovači. Ob 18:50 pokukamo 
Se v uredništvo časopisa, ki ga ravnokar 
prebirate. 

R TRIGLAV 
5.30 Dobro jutro z Romano Purkart 6.O0 
Razmere na cestah 6.45 Vreme (Roban 
Bohinc) 7.00 Druga jutranja kronika 7.30 
Halo, porodnišnica 8.00 Kronika OKC ' 
zadnjih 24 ur 8.30 Telegraf 10.00 Gibljiva 
slike - Kino Železar 10.30 Novice 11-02 
Podjetniški CIK CAK Jesenice 12.00 BBC 
novice, obvestila, osmrtnice 12.30 Olimpil*; 
ki komite Slovenije - šport za vse 14.00 
Popevka tedna 14.30 Popoldanski telegrai 
14.50 Akcija Moj zdravnik - kontaktna 
oddaja 15.30 Dogodki In odmevi 16.1» 
Obvestila, osmrtnice 16.30 Domače novic« 
17.00 Mavrica (Alenka Bole Vrabec) 1BAW 
Tednik - Občina Radovljica - gost v »tudiu 
odgovarja na vaša vprašanja 18.30 Poglej 
v jutrišnji dan 18.55 Jutri na Radiu Triglav 
19.00 Glas Amerike 19.15 Voščila 1$-3° 
Zaključek programa 

R SORA 
5.30 Prav jutranja kronika RA Slovenija 
5.40 Napoved programa 6.00 Dogodki 
danes - jutri 6.15 Naš jutranji gost 6-3° 
Noč ima sovjo moč 6.40 Naš zgodovin*' 
ki spomin 7.00 Druga jutranja kronik8 

8.00 Dogodki danes - jutri 9.00 Ponovi
tev jutranjega pogovora 9.50 Nasvet za 
kosilo 10.00 Dogodki danes, jutri 11-°" 
Vprašanja in pobude 12.00 BBC - novic« 
12.50 Osmrtnice 13.00 Igra besed t*R 
Brezplačni mali oglasi 15.00 Dogodi" 
danes - jutri 15.30 HA Slovenija IS-jjr 
Obrtniki sebi in vam 17.00 Novice l7-*j| 
Od svečke do volana 19.00 Vandranje » 
harmoniko do polnoči 24.00 Noči" 
glasbeni program RA Sora 

R RGL 
KRIM: 100,2 MHz - ŠANCE: 99,5 MH*' 
LJUBLJANA: 105,1 MHz ... 
6.00 Jutranji program 6.50 Otroški radio 
7.05 Snežne razmere na smučiščih 7.3» 
Vreme 7.50 Anketa 8.50 Misel dneva 
10.00 Kam danes v Ljubljani 10.30 Tema 
dneva 11.30 Uganka RGL 12.00 fgjj 
novice 13.30 Planinski svet 14.00 P*s> 
radio 16.00 Črna kronika 17.30 Kultura 
18.25 Film 18.45 Vreme 19.00 Poslov"' 
barometer 1.45 Ljubezen, erotika, seKS' 
pornografija 

R OGNJIŠČE 
5.00 Jutranji program 6.45 Duhovn* 
misel, svetnik dneva 7.10 Blm - bam 
bom 7.30 Poročila 8.00 Jutranja temal 
mnenja poslušalcev o pereči temi teko 
čega tedna - klic v živo 8.30 Dop- 'J« 
oddaja 9.00 Planinska oddaja 
Odkrivajmo domovino In svet - turist* 
na oddaja, predstavitev turističnih agen 
cij 10.40 Turistični pehar - pregled osta 
turistične ponudbe 12.00 Zvonjeni 
13.00 Izobraževalna oddaja 15.00 PS 
poldanska informativna oddaja IJjjS 
Naši poslušalci čestitajo in pozdravi)3) 
17.15 Iz glasbenega sveta: predstavi)3 

mo priljubljene glasbenike: Te domač 
viže (Iz sveta zabavne glasbe) •8'S 
Večerna informativna oddaja I*;1',, 
Radio Glas Amerike 20.15 Radio Va" 
kan 20.35 Iz Mohorjeve skrinje 21 
Klasična glasba oz. Izza kulis oP0'A 
22.00 Poročila 22.30 Nočni glasben 
program 

RADOVLJICA - LINHARTOVA DVORANA druž. kom. SAM DOMA 3 ob 20. url 
ŠKOFJA LOKA amer. film NAGA RESNICA ob 20. uri ŽELEZNIKI amer. kom-
SAM DOMA 3 ob 18. in 20. uri SLOVENSKA KINOTEKA LJUBLJANA amer. 
gr. film GRK ZORBA ob 17.30 uri, sovj. film IZ ŽIVLJENJA DOPUSTNIKOV o0 
20.15 uri, jug. film NAKLEPNI UMOR ob 22. uri 



ie 14. veselo srečanje v Mengšu 

a nmk h k k m Yaktkow 
Poleg Mengeške godbe se bodo predstavili nekateri znani ansambli, med njimi bo eden, ki ni 
•m še nikdar manjkal. Seveda pa bo tudi letos zraven Gorenjski glas. 
Mengeš, 15. januarja - 114 let je že stara Mengeška godba. 
Opredelitev "stara" je pravzaprav krivičen. Bolj bi letos 
zanjo veljalo, da je nekako pomlajena, osvežena, mlada. 
Nenazadnje bi jo lahko primerjali tudi s prireditvijo, saj je 
prav ob 100-letnici godba začela s prirejanjem tradicionalnih 
priljubljenih srečanj Pod Mengeško marelo. 

Prireditelj Pod mengeško marelo, med pokrovitelji bo tudi 
letos Gorenjski glas, bo Mengeška godba, ki bo tudi letos 
tisti Izkupiček namenila za obnovo inštrumetov. 

Letošnja Mengeška marela 
bo že štirinajsta po vrsti. Prir
editelji bodo tudi letos men
geški godbeniki, ki so lani 
zabeležili izredno bogato letos 
zaradi številnih nastopov. Kar 
več kot 50 so jih imeli, poleg 
domačih pa so igrali tudi v 
Galiji, Avstriji in v Franciji. S 
svojim nastopom pod vodst
vom kapelnika Primoža Kos-
£a> ki je hkrati tudi vodja 
Slovenskega kvinteta, so obe
ležili tudi zlati jubilej Gorenjs
kega glasa. Takrat so zaigrali 

tudi na začetku proslave, ko je 
prišel predsednik R Slovenije 
Milan Kučan. 

Seveda je Gorenjski glas, 
tako kot že nekaj zadnjih let, 
tudi letos med pokrovitelji 14. 
prireditve Pod Mengeško mar
elo. Čeprav nam član in večlet
ni predsednik godbe Lado 
Kosec sredi tedna še ni hotel 
ali pa mogel razkriti vseh 
posebnosti letošnje 14. prire
ditve, ki bo 14. februarja v 
Kulturnem domu v Mengšu, 
smo vseeno izvedeli nekaj 

Želite spomladansko-materinski koncert 

Povabilo iz Sv. Duha, 
Bohinja in še od kod 

Kaj pa Valentinovo? Če boste kje pripravili 
srečanje, ples ali kaj podobnega na Valenti-

novo, nam sporočite v Gorenjski glas. 
Kranj, 15. januarja - Že po objavi prvega kupona 
Gorenjski glas - Več kot časopis, kjer lahko predlagate, 
kje naj priredimo Spomladansko-materinski koncert, 
verjamemo, da se bomo marca dobili kar nekajkrat. 
Danes še enkrat objavljamo K U P O N , na katerem lahko 
predlagate, kje naj pripravimo koncert. 

Prednost bodo seveda imeli tisti kraji, kjer se bodo 
domače društvo, krajevna skupnost ali skupina odločili, da 
sodelujejo pri organizaciji in pripravi koncerta. Pogoj ie 
seveda prostor oziroma dvorana, vendar pa velikost (število 
sedežev) v dvorani ni odločilna. 

V začetku tedna so nas poklicali iz krajevne skupnosti sv. 
Duh in nas povabili, da se srečamo. Prihodnji teden se bomo 
dobili in se morda tudi dogovorili za koncert. Povabila so 
potem prišla s predlogi, da bi takšen koncert pripravili v 
škofjeloški dvorani Poden, zelo prijazno in prisrčno 
povabilo pa je prišlo tudi iz Bohinja in sicer iz Bohinjske 
Cešnjice. 

Danes že drugič objavljamo kupon. Če si želite ali 
ocenjujete, da bi bil takšen koncert lahko tudi pri vas, v 
vašem kraju, ga izpolnite in nam ga pošljite. Poklicali vas 
bomo, da se pogovorimo o podrobnostih. Lahko pa nas tudi 
Pokličete po telefonu 064/223-111. 

Če pa boste kje pripravili veselo prireditev tudi na 
Valentinovo, nam prav tako sporočite. • A. Žalar 

KUPON 
Gorenjski glas - V e č kot č a s o p i s 

Spomladansko-materinski koncert naj bo v 

Kontaktna oseba - (ali društvo) . 

Predlagatelj (ime, priimek, naslov): 

Kupon pošljite najkasneje do 10. februarja na naslov: 
Gorenjski glas, 4001 Kranj, Zoisova 1. 

K U P O N š t : 1 

POD MENGEŠKO MARELO bo letos že 14. nastopil ansambel 

Ime in priimek 

Naslov 

Kupon pošljite na Gorenjski glas, p.p. 124,4001 Kranj do petka, 6. februarja. 
<xy oy os o / <i/ t\y <\s~*LS 'KS C<S %y 0^ <<S <C tKyr 

ff'v o*>. gS. g"v'gx: gSrrv gVg^"gx,'gS:'yVg^. gv rv. 
podrobnosti. Tako naj bi poleg 
godbenikov pod vodstvom Pri
moža Kosca med drugim nas
topili tudi ansambli Stoparji, 
Slovenski kvintet, Nagelj, 
Alpski kvintet, ansambel Bor
isa Razpotnika. Čisto potiho, 
morda s kančkom negotovosti, 
je bil omenjen tudi ansambel 
Grega Avsenika. Letos pa naj 
bi prišel tudi Ivo Godnič, ki je 
lani zaradi bolezni obisk ozir
oma nastop Pod marelo odpo
vedal. 

Tudi letos bosta v soboto, 14. 
februarja, dva koncerta. Prvi, 
popoldanski se bo začel ob 15. 
uri, drugi večerni pa bo 20. uri. 
Poleg domačih skupin oziroma 
ansamblov so napovedani tudi 
tuji gostje, prireditev pa bo 
posnela tudi nacionalna radijs
ka hiša in jo potem predvajala 
v kasnejšem terminu. 

Za vse podrobnosti boste še 
pravočasno izvedeli tudi v 
Gorenjskem glasu, saj bomo 
prireditev predstavljali v pri
hodnjih številkah na strani 

Gorenjski glas več kot časo
pis. Skupaj s prirediteljem pa 
smo pripravili tudi nagradno 
igro. Do obeh koncertov 14. 
feburarja - kakšno naključje, 
ravno na Velentinovo - bomo 
objavili nekaj kuponov z na
gradnimi vprašanji. Za izžre
bane pravilne odgovore boste 
nagrajeni s kasetami in drugimi 
nagradami, glavna nagrada pa 
bo potem brezplačen vstop na 
prireditev 14. februarja v 
Mengšu. Sicer pa bodo vstop
nice naprodaj od 2. februarja 
naprej, kje pa bomo tudi še 
pravočasno objavili. Če pa vas 
prireditev zanima, nam lahko 
tudi na kuponu pripišete, da 
želite eno ali več vstopnic. 
Zdaj pa nagradno vprašanje. 
Na kupon vpišite, kateri an
sambel je do zdaj nastopil na 
vseh 13. prireditvah Pod men
geško marelo in bo tudi letos 
na 14. priredtivi v soboto, 14. 
februarja, v Kulturnem domu v 
Mengšu. 

A. Žalar 

Kmetije s stratiških ulic 

Srečanje p'r Primaš 
Za srečanje smo se odločili, ker smo v Gorenjs
kem glasu pred časom objavljali v nedaljevanjih 

zapis o kmetijah na straziških ulicah. 
Kranj, 15. januarja - Prav 
gotovo se še spomnite zapi
sov Mirka Križnarja o kmeti
jah na straziških ulicah. 
Takrat smo bili, kar priz
najte, vsi skupaj (tudi mi v 
Gorenjskem glasu) presene
čeni nad tolikšnim številom 
še vedno "delujočih" kmetij 
v Stražišču. 

No, tako je vznikla tudi 
ideja, da bi se s kmeti, ki jim 
to delo še vedno pomeni 
življenje in kruh, srečali na 
prijetnem domačem večeru. 
Nismo kaj dosti razmišljali, saj 
smo se takoj ogreli za uresni
čitev ideje. In tako je zdaj 
odločeno, da v petek, 30. 
januarja, ob 19. un povabimo 
v Gostilno Benedik v Stražišču, 
poznano po domačem imenu 
P'r Primaš na Večer s kmeti s 

straziških ulic, vse, ki imajo še 
vedno v Stražišču kmetijo ali 
jih lahko uvrstimo na seznam 
straziških kmetij oziroma kme
tov. 

Seveda pa ste že danes 
povabljeni tudi drugi, ki bi 
takrat radi slišali zanimivo 
kramljanje in pripoved, kako 
je Mirko Križnar zoiral gradivo 
za pisanje. 

Dolgčas sploh ne bo, saj 
bomo slišali tudi kakšno doma
čo. Pa pevci bodo prišli in 
kakšne vesele godčevske ali 
milozveneče na citrah tudi ne 
bodo manjkale. Skratka, veselo 
bo. Srečanje pa bodo podprli 
tudi Gostilna Benedik, Krajev
na skupnost Stražišče in poleg 
Gorenjskega glasa, ki bomo 
tokrat prireditelji, še kdo. 

A . Žalar 

Peščeno zrno v viharju 
6. februarja pa v Gorenjskem glasu pod naslovom Gorenjski 

glas - Več kot Časopis načrtujemo literarni večer. Tokrat 
povejmo te to, da se bomo srečali z Igorjem Slavcem ob izidu 
njegovih spominov v knjigi z naslovom Peščeno zrno v viharju. 

T u d i l e t o s s r e č a n j e c i t r a r j e v 

Sovodenj, 15. januarja - Planinsko društvo Sovodenj je zadnja 
leta skupaj z Gorenjskim glasom, Radiom Cerkno in Radiom 
Sora pripravilo junija srečanje citrarjev pri planinskem domu na 
Ermanovcu. Pred dnevi smo v pogovoru z Janezom Govekarjem, 
ki tudi pripravlja prireditve v PD Sovodenj, izvedeli, da so se v 
planinskem društvu, ki mu predseduje Lovro Telban, dogovorili, 
da bodo srečanje citrarjev pripravili tudi letos. Datum srečanja 
so določili nedeljo, 7. junija, na Ermanovcu. 

Tako je koledar najpomembnejših, že poznanih priljubljenih 
in tradicionalnih prireditev letos nekako sestavljen in veliko 
bolje usklajen kot lani. Da bi nam - prirediteljem in 
Gorenjskemu glasu, ki bo seveda povsod zraven - le bilo tudi 
vreme naklonjeno. • A. Ž. 

Januarja izbiramo GORENJKO/ 
GORENJCA meseca DECEMBRA 1997 

Tanja Potočnik: Ivan Demšar 
= ti: IHglasov 

T A N J A P O T O Č N I K I V A N D E M Š A R 

Že celih pet let na 
Gorenjskem redno vsak me
sec, z glasovanjem vsak 
teden, poteka NAJ-NAJ-
NAJ akcija popularnosti 
pod naslovom "GORENJ-
KA/GORENJEC MESE
CA". V njej sodelujete 
bralke in bralci Gorenjske
ga glasa, poslušalke in po
slušalci vseh štirih 
gorenjskih radijskih hiš ter 
gledalke in gledalci dveh 
televizij: gorenjske kabelske 
TELE-TV Kranj in televi
zije ATM Kranjska Gora, S 
februarjem 1998, ko bomo 
zastavili izbor Gorenjke/ 
Gorenjca za januar 1998, se 
bo v akcijo vključila tudi 
Televizija Medvode. 

Cel januar 1998 poteka 
izbor GORENJKE/GORE-
NJCA za mesec DECEM
BER 1997. Radijski poslušal
ci lahko glasujete vsak petek 
neposredno v radijskih kon
taktnih oddajah: ie zjutraj 
pet minut čez osem na 
Radiu Kranj z moderatorko 
Lili KALAN; ob devetih na 
Radiu Triglav Jesenice z 
moderatorjem Petjem KO-
GOVŠKOM; zgodaj popol
dan na Radiu Triič z 
moderatorko Andrejo 
MEGLIC; popoldan na Ra
diu Sora v oddaji, ki jo 
vodita Bojana PIVK ali 
Jole BRUS. Seveda se ob
časno zgodi, da kdo od 
naštetih priljubljenih radijs
kih moderatork in modera-
torjev v terminu za petkovo 
glasovanje nima "turnusa" 
in zato Vaše glasove v radijs
kih kontaktnih oddajah sem 
ter tja sprejema tudi kdo 
drug izmed gorenjskih ra-
dijk ali radijcev. V vsakem 
primeru bo Vaš glas skrbno 
zabelelen in bo prispeval h 
končnemu rezultatu. Televi
zijska glasovanja: vsak petek 
zvečer na gorenjski televiziji 
TELE-TV Kranj, ko v od
daji Odprti ekran ob 20.10 
uri vaše glasove sprejema 
voditelj oddaje Jure ŠINK; 
v programu kranjskogorsko-
jeseniške televizije ATM 
Kranjska Gora glasujete v 
kontaktni oddaji vsak torek 
ob 18.20 uri, oddajo vodi 
Marsel GOMBOC. Najbolj 
enostavno glasovanje, saj je 
možno kadarkoli v posamez
nem glasovalnem mesecu, pa 
je z dopisnico. Na dopisnico 
vpišete enega od obeh pre
dlogov za GORENJKO/ 
GORENJCA MESECA in 
dopisnico pošljete na naš 
naslov: GORENJSKI 
GLAS, p. p. 124, 4 001 
Kranj. Januarsko glaso
vanje z dopisnicami se iz
teče šele v soboto, 31. 
januarja 1998. Če boste 
vašo glasovnico oddali v 
pisarnah gorenjskih turistič
nih društev in agencij, s 
katerimi sodeluje Gorenjski 
glas, pa privarčujete tudi pri 
znamkah. Naši sodelavci so: 
turistična društva Bled, Bo

hinj, Cerklje, Dovje-Moi-
strana, Jesenice, Kranjska 
Gora, Radovljica, Škofja 
Loka in Triič; turistični 
agenciji Meridian Jesenice 
in Veronika Kam
nik Pravilo za običajne gla
sovalne kroge: vse Vaše 
glasove, ki jih oddate vsak 
teden do vključno srede, 
bomo pravočasno prejeli in 
upoštevali pri vmesnem te
denskem glasovalnem rezul
tatu. Glasove namreč 
preštevamo - in objavljamo 
začasne rezultate - vsak te
den. 

Danes, tretji januarski pe
tek, se začenja ie tretji krog 
januarskega glasovanja. 
Kratka predstavitev, koga 
predlagamo za GORENJ-
KO/GORENJCA meseca 
DECEMBRA 1997: 

V TANJA POTOČNIK, 
d i jakinja Ekonomske 
srednje šole Rudolfa Mais
tra v Kamniku in amaterska 
gledališka igralka; za vlogo 
J oliva Jokerja v igri Hiša iz 
kart je Tanja prejela nagra
do Sklada Staneta Severja za 
izjemni igralski dosežek v 
letu 1997 

2/ IVAN DEMŠAR, ki je 
tri desetletja delal v Slovens
ki policiji, zadnje desetletje 
je bil prometni inšpektor v 
Upravi za notranje zadeve 
Kranj; z decembrom 1997 je 
Ivan zaključil uspešno pok
licno kariero 

V drugem januarskem 
glasovalnem krogu smo 
prejeli 208 (v prvem 
krogu 113) glasovnic 
iz štirih radijskih in 
dveh televizijskih glaso
vanj ter na dopisnicah. 
IVANU DEMŠARJU 
ste k 69 glasovom iz 
prvega kroga dodali 
novih 162, TANJI PO
TOČNIK pa v obeh 
glasovalnih krogih po 
44 glasov, torej skupaj 
88. 

Izmed vseh glasovnic, pre
jetih v drugem januarskem 
glasovalnem krogu, smo jih 
deset izžrebali. Pet vrednost
nih pisem po tisoč tolarjev 
prejmejo: K R I S T J A N 
STEFE, Alpska 33, Lesce; 
MIRAN ŠMIT, Breg 26, 
Žirovnica; SLAVA MESA
RIC, Planina 27, Kranj; 
IVANKA KOS, Voklo 99, 
Šenčur in FRENK JEGLIČ, 
Gradnikova 81, Radovljica; 
pet reklamnih Glasovih 
majic pa: B E R N A R D A Z U 
PAN, Breg 44, Žirovnica; 
IVANKA ŠTRUKELJ, Je
zerci 17, Martuljek; BRAN-
K A K R I V E C , T r g 
P r e š e r n o v e brigade 5, 
Kranj; TINA OREŠNIK, 
Kamnitnik 7, Škofja Loka 
in VINKO GUBANC, Šor-
lijeva 3, Kranj. 



OSNOVNA ŠOLA LUCIJANA SELJAKA 
Šolska ulica 2 
4000 Kranj 

razpisuje prosto delovno mesto 

UČITELJA ZGODOVINE 
(za poučevanje predmetov zgodovina in etika in družba) 
za določen č a s od 26. 1. 1998 do 4. 12. 1998. 
Kandidati morajo izpolnjevati z zakonom d o l o č e n e 
pogoje. 
Prijave z dokazilom o izpolnjevanju pogojev naj kandidati 
pošljejo v 8 dneh po objavi. O izbiri bodo obveščeni v 
zakonitem roku. 

R A F A E L A S T U D I O 

Internet je... 

n £ n i i 

5 ' v ' E T R 

Ja. če si do to. 12.1997 izmislil 

duhovit odgovor na vpraJanje 

K a j je 
internet? 
in ga na razglednici pošljei na 

na&lcv: 

Slovenija Online, 1106 Ljubljana 

Pohiti! ča& je za odkrivanje realnih 

in navideznih svetov! 

Na potovanju po intemetu se ti 

obetajo popolnoma drugačna 
odkritja/ Zato le oblici 

Teietrgovino ali poslovne enoto 
Telekoma Slovenije v Kranju, Ul. 
Mirka Vadncva 13. kjer ti bodo 

postregli z vsemi informacijami o 

priklopu, ali pokliči na brezplačno 

telefonsko itevllko. 

080 8765 
Nagradna igra 

te v sliki 

in besedi 

čaka 

tudi na 

naii 

ipletni 
4frani. 

Gorenjska fotografija in z njo nagradna igra 

Simona obkroži 
- Gorenjski glas nagradi 

Eno od naših priložnostnih fotografij z enega od 
gorenjskih dogodkov prve minute letošnjega leta tokrat 
izkoriščamo za nagradno igro. Na sliki je naša sodelavka 
Simona - s pomočjo skenerja in računalnika - obkrožila 
enega udeleženca neke prireditve, o kateri ste brali v 
Gorenjskem glasu. Če nas oseba, kt je na fotografiji 
OBKROŽENA, sama pokliče v uredništvo, ga čaka 
super nagrada: GLASOV IZLET po izbiri, kadarkoli 
letos, v 1998. letu. Tudi za PRVIH PET/ampak samo za 
prvih pet in nič več !/, ki boste tudi ugotovili, koga je 
Simona tokrat obkrožila in nam boste to sporočili, so 
pripravljene nagrade: pet bonov AVTOH1SE KADIVEC 
ŠENČUR za enkratno pranje avtomobila. Za sodelo
vanje v nagradni Igri obstajata še dva pogoja: treba bo 
tudi povedati, kje in ob kateri priložnosti je nastala 
fotografija; ln čas za Vaš telefonski klic je zgolj do 
prihodnje srede, 21. januarja 1998, samo do 14.00 ure. 
Naša telefonska številka za Vaš kila 064/223-111 -
izven rednega delovnega časa lahko odgovor sporočite na 
avtomatski odzivnik na isti številki. 

Reševa 9, 
Kranj 

telefon: 
326-683 

pon., sreda, 
čet.: od 13. 
do 19. ure 

torek in petek 
od 9. do 
14. ure 

S kuponom za 5 % popsut boste vsi, ki boste osebno 
obiskali Rafaela studio deležni 5 % popusta, ter sodelovanje 

za posebno nagrado. Žrebanje kuponov bo v 
Rafaela studiu v petek, 27. februarja. 

D i j a k o m i n š t u d e n t o m 

bodo v Rafaela studiu 
še posebej prisluhnili in jih 

presenetili z dodatnimi 
ugodnostmi. 

Nagrade: 
1. nagrada: 5 x SOLARIJ 
2. nagrada: 2 x LINFNA DRENAŽA 
3. nagrada: 1 x LIPOLIZA 
Tri nagrade prispeva Gorenjski glas. 
Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 
28. januarja 1998, na Gorenjski glas, Zoisova 1, 4001 Kranj ali pa 
oddajte v turističnih društvih Bled, Bohinj, Cerklje, Dovje -
Mojstrana, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Škofja Loka, Tržič 
ali v Turistični agenciji Meridian na Jesenicah, TA Veronika v 
Kamniku ali v Glasov nabiralnik v avli poslovne stavbe na Zoisovi 
ulici 1 v Kranju. 

O b i š č i t e n a s , p r i n a s s te v e d n o d o b r o d o š l i ! 
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K U P O N • K U P O N • K U P O N 
V RAFAELA STUDIU VODIMO AKCIJO 

H U | Š A | M O Z NARAVO in Ž I V I M O ZDRAVO. 
HUJŠAJTE POD ZDRAVNIŠKO KONTROLO, KI VAM 

BO OMOGOČILA IZGUBO ODVEČNIH KILOGRAMOV] 
S TEM KUPONOM VAM OB OBISKU 
RAFAELA STUDIA NUDIMO 5% POPUST 
PRI NAŠIH USLUGAH, TER SODELOVANJE^ 
ZA POSEBNO BOGATO NAGRADO. 



' T O T I N K / 
U R E J A : Vilma Stanovnik 

Kombinatorec Roman Perko po sporu z reprezenetnačnim trenerjem pravi: 

N E B O M S E P R E D A L ! 

S tržiškim klubskim trenerjem Vikijem Jekovcem potuje na novo tekmo svetovnega pokala v 
francoski €haux - Neuve, kjer si bo tik pred zdajci skušal zagotoviti olimpijsko normo. 

Tržič, 16. januarja - Mladinski svetovni prvak v nordijski 
kombinaciji in peti s svetovnega članskega prvenstva Tržičan 
Roman Perko je letošnjo tekmovalno sezono sicer začel slabše 
od pričakovanj, pa vendar ne tako slabo, da bi lahko govorili o 
krizi, in da bi ga kdo odpisal. Žal pa se je prejšnji teden 
nestrpnost med njim in reprezentančnim trenerjem Petrom 
Joštom poglobila in Roman je čez noč - mesec dni pred 
olimpijskimi igrami - ostal brez strokovnega vodstva. ''Zato
čišče" je ponovno dobil v domačem tržiškem klubu, tako da bo 
konec tedna lahko nastopil na novi tekmi svetovnega pokala. Še 
pred odhodom je pojasnil, kako on gleda na spor in predvsem, 
kaj bo naredil, da sezona do konca ne bo izgubljena. 

O težavah z glavnim trener
jem Joštom sprva nisi veliko 
govoril, vendar kaže, da je 
nesporazum trajal že dlje časa? 

"Res sprva nisem o vsem 
skupaj hotel veliko govoriti, 
saj je direktor nordijskih repre
zentanc Ljubo Jasnič dejal, da 
sedaj ni pravi čas, da se stvari 
zapletajo, da pa bo treba spor 
med menoj in Petrom Joštom 
rešiti takoj po končani sezoni, 
meseca marca. Sedaj pa, da naj 
ostanem miren in skušam sezo
no končati, čimbolje je pač 
mogoče. Res pa je, da težave 
niso le od zadnjega tedna, saj se 
je trener do mene poleti in 

jeseni čudno obnašal. To pome
ni, da ni hodil z menoj na 
treninge, da me ni spremljal na 
tekmah, tako da sem si moral 
sam iskati trenerje. Sem pa 
zaupal v "njegov" trening in ga 
tudi dosledno izvrševal. Njemu 
pa so bile bolj od tekem za 
svetovni pokal pomembne 
druge tekme." 

Odnosi pa so se zaostrili 
prejšnji teden? 

"Vrhunec je bil prejšnji te
den, ko sem želel iti za trening 
skakat v Planico, on pa je rekel, 
da greva raje v Ramsau. Tja sva 
šla ob 11. uri dopolne in tam se 
tudi ni skakalo, tako da sem en 

P L A V A N J E 

Daljinski plavalci doma, ostali še v boju za čimboljše 
rezultate - Največje tekmovanje na svetu je te dni v dafjni 
Avstraliji, v Perthu, kjer na 8. svetovnem »prvenstvu v 
plavanju nastopajo tudi naši reprezentance. Doslej je bila 
najuspešnejša Metka Sparavec, ki seje od naših edina uvrstila 
v mali finale, drugi pa so se morali zadovoljiti z novimi 
državnimi rekordi. Prvenstvo v Perthu se bo končalo v 
nedeljo, do takrat pa bodo od naših v bazen skočili še Nataša 
K-eižar, Alenka Kejžar in Peter Mankoč danes, Marko 
Milenkovič, Jure Bučar in Peter Mankoč jutri ter Metka 
Sparovec v nedeljo. Minuli torek pa so domov že pripotovali 
naši daljinski plavalci: Maša Jamnik ter Igor in Nace Majcen, 
ki so v Perthu dosegli doslej naše najboljše uvrstitve. Igor 
Majcen je bil namreč na 5 kilometrov sedmi, na 25 deveti, 
Nace pa je bil na 5 kilometrov šestnajsti, na 25 pa štirinajsti. 
Maša Jamnik je na 5-kilometrski progi osvojila šestnajsto 
mesto, na 25-kilometrski pa trinajsto. • V.S., foto: G.Šimk 

A L P S K O S M U Č A N J E 

Z M A G A M I T J E V A L E N Č I Č A 
^SK Triglav iz Kranja je na Krvavcu organiziral FIS veleslalom 
* a moške. Nastopilo je kar 118 smučarjev iz Japonske, 
. u|oslavije, Hrvaške, Nemčije, Avstrije, ZDA, Kanade, Italije 
m Slovenije. 

Glavno besedo so tokrat imeli naši mladi smučarji na čelu z 
Mitjem Valenčičem in mladinskim svetovnim prvakom Mitjem 
J'ragšičem. Valenčič je bil najboljši v obeh tekih, Dragšič pa je iz 
tretjega napredoval na drugo mesto. Tako je med prvo deseterico 
U vrŠčenih sedem naših, dva Američana (zastopala jih je mladinska 
reprezentanca) in en Hrvat. Tekmo so aobro organizirali kranjski 
smučarski delavci ob pomoči RTC Krvavec, ki je odlično pripravil 
Pc

r°go. Rezultati: 1. Mitja Valenčič (SLO) 2.03.99, 2. Mitja Dragšič 
2.04.33, 3. Martin Andrew (ZDA) 2.05.16, 4. Janez Slivnik 

}̂ LO) 2.05.25, 5. David De Costa (SLO) 2.05.47, 6. Miha Malus 
^LO) 2.05.55. • M. Dolanc 

P O K A L Z A V A R O V A L N I C E T R I G L A V 
, Soriška planina, 15. januarja - Minuli konec tedna je Smučarski 
Klub Radovljica na Soriški planini pripravil veleslalom za Pokal 
zavarovalnice Triglav. V kategoriji mlajših deklic je zmagala 
f v i k a R a b i č (K R G), pred Tjašo Jan (BLE) in Anjo Ozebek 
\K*G). Med mlajšimi dečki pa je bil najboljši Jan Skofic, ki je 
f-pagal pred Alešem Omrzclom (BLD) in Rokom Perkom 
rftr )' V kategoriji starejših deklic je bila prva Mojca Ferk 
>£LD), druga je bila Katja Devetak (GOR) in tretja Tamara Jalen 
WAD). Med starejšimi dečki ie bil najboljši Žiga Puc (BLD), na 
£ r u go mesto se je uvrstil Martin Kuhar (APT) na tretje pa Matija 
Prašič (TRŽ). • V.S. 

dan ležal v hotelu. Na uradnem 
treningu pa se je "zdrl" name in 
mi dejal, da naj grem domov in 
da me ne bo treniral. Nato je 
nesramne laži tresel še po 
časopisih in zato z njim ne 
mislim več sodelovati - čeprav 
bi se morda dalo še vse urediti." 

Kaj pa ostali del ekipe, mlajši 
tekmovalci? 

"Očitno je z njim res težko 
delati, saj je od lanske do 
letošnje sezone prenehalo "de
lati" pet tekmovalcev. Zato ne 
razumem, zakaj trdi, da se 
dobro razume z vsemi, razen z 

menoj. Res pa je, da je do letos 
nekako šlo (čeprav je bilo nekaj 
sporov z njim menda že prej v 
tržiškem klubu), očitno pa si je 
trener želel, da bi na olimpiadi 
nastopila cela ekipa. Ker to ni 
šlo, je začel "žagati" še edino 
"zeleno vejo", namesto da bi mi 
dajal spodbudo. Poleg tega je 
nam tekmovalcem pripo
vedoval o težavah na zvezi, o 
tem, da zaradi naših uspehov ali 
naših neuspehov ni nič bolje 
plačan in podobno, kar nas 
tekmovalcev sploh ne zanima, 
saj imamo dovolj dela sami s 
seboj." 

Boš sedaj normalno treniral 
in tekmoval naprej? 

"Klubski trener Viko Jeko
vec je stopil na mojo stran, kar 
pomeni, da z njim delam vse v 
zvezi s skakalnim programom. 
Za tekaški del priprav pa sedaj 
skrbi Matej Oblak. Oba gresta 
tudi ta konec tedna z menoj na 
tekmo v Francijo. Upam, da bo 
sedaj šlo bolje in da bom, kljub 
temu da me je vse skupaj malce 
psihično potrlo, lahko nemote
no nastopal naprej. Sklenil sem, 
da se ne bom predal in bom na 
novi tekmi skušal doseči olim
pijsko normo, čeprav se s tem 
ne bom obremenjeval. "Dirkal" 
bom pač kot najbolje zmorem! 
Po sezoni pa bomo skušali 
zaplet pametno rešiti." • V. 
Stanovnik, foto: T. Doki 

H O K E J 

V S E Z M A G E P R I Č A K O V A N E 
Bled, Jesenice, Kranj, 16. januarja - V torek in sredo so hokejisti 
odigrali 14. krog rednega dela državnega prvenstva. Presenečenj 
ni bilo, saj so na vseh tekmah slavili favoriti. 

Tako je na Jesenicah ekipa Acronija 10:1 (4:0,5:1, 1:0) 
premagala mlado moštvo HIT Casinoja Kranjska Gora, HK 
Bled pa je 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) slavil v srečanju s Slavijo Jato. V 
Ljubljani je Olimpija Hertz 14:1 (2:0. 3:0, 9:1) premagala ekipo 
Protonavto. V edini sredini tekmi na Bledu je HDK Bled 3:8 (2:0, 
0:3, 1:4) izgubili proti Impos Celju. Triglav je bil prost. 

Že danes je na sporedu 15. krog. Derbi bo tokrat v Tivoliju, kjer 
se bosta ob 19. uri pomerili moštvi Olimpije in HK Bled. Na Bledu 
bo ob 19. uri srečanje med HDK Bled m Triglavom, HIT Casino 
Kranjska Gora gostuje pri Mariboru, Acroni Jesenice pa so prosti. 
16. krog bo na sporedu v torek, 20. januarja. • V.S. 

V A B I L A , P R I R E D I T V E 
"Swatch/un tour" za deskarje - Na Soriški planini bo jutri in v 

nedeljo prvič organizirano novo tekmovanje Snovvboarding zveze 
Slovenije. Serija desetih tekmovanj se imenuje "Svvatch Snow-
board tun tour" in je namenjena mladim tekmovalcem, rekrea-
tivcem in veteranom - tistim pač, ki so jim ostala tekmovanja ali 
prezahtevna ali predraga. Obe, tako sobotna kot nedeljska 
veleslaiomska tekma, se bosta začeli ob 11. uri, prijaviti pa se je 
moč do 10. ure na cilju. Po tem tekmovanju bodo sledila še 
tekmovanja v dvoboju in prostem slogu, najboljši in izžrebanci pa 
bodo dobili praktične nagrade. Dodatne informacije lahko dobite 
na Snowboarding zvezi (064)350-250. 

Smučarji rekreativci v nedeljo na Soriški planini - To nedeljo se 
bodo smučarji rekreativci drugič letos pomerili v veleslalomu za pokal 
Barcaffe Ski Open in pokal Sladkosned, ki je namenjen najmlajšim. 
Pokal Sladkosned se bo začel ob 11. uri, ob 12. uri pa bo Start 
tekmovanja Barcaffe Ski Open. Predprijave sprejemajo v agenciji 
Agens v Kranju oziroma po telefonu 331-045. Prijaviti se je moč tudi 
na cilju do 10.30 ure za cicibane in do 11. ure za odrasle. 

Vabilo na tek politikov, diplomatov in gospodarstvenikov -
Turistično društvo Tržič in Športno društvo Lom sta razpisala 6. 
smučarski tek politikov, diplomatov in gospodarstvenikov. Zanimivo 
tekmovanje bo 31.1. s startom ob 11. uri pri učnem centru slovenske 
vojske na Pokljuki. Prijave in informacije Turistično društvo Tržič, 
Predilniška 2, oziroma po telefonu 50-892 ali faxu 50-473. 

Tek v Bohinju odpade - Triatlon klub Bohinj obvešča ljubitelje 
smučarskega teka, da tek od Bohinjske Bistrice do jezera in nazaj, ki 
je bil previden za jutri, 17. januarja odpade, ker v dolini ni snega. 

Prvoligaški kegljaški derbi v Kranju - Ta konec tedna z 
ligaškimi tekmovanji nadaljujejo tudi kegljavci in kegljavke. Ekipa 
Iskraemeca bo jutri ob 16. uri na kranjskem kegljišču gostila 
Konstruktor. Derbi bo tokrat še posebno zanimiv, saj bo odločilen 
za naslov državnih prvakov. Kegljavke Triglava bodo ob 13. uri 
igrale z ekipo Kamnika. 

Košarkarski spored - V SKL za ženske bo jutri na sporedu 2. 
krog razigravanja. Za uvrstitev od 1. do 6. mesta bodo košarkarice 
Odeje Marmorja gostovale pri Imos Jezici mlade, košarkarice 
Jesenic pa bodo za uvrsitev od 7. do 12. mesta v dvorani ŽIC na 
Jesenicah jutri ob 16.45 uri gostile BTC T. Sežana. Ekipa Domžal 
bo gostovala v Šentvidu, v moški 1. A SKL bo ekipa Heliosa jutri 
ob 19. uri v dvorani Komunalnega centra v Domžalah gostila ZM 
Maribor Ovni. V l.B SKLbo jutri ob 18. uri v dvorani Srednje 
gostinske turistične šole v Radovljici gorenjski derbi med ekipama 
Gradbinca Radovljice in kranjskim Triglavom. Ekipa Loka kave 
bo ob 20. uri v dvorani na Podnu gostila Ilirijo. 

Vabilo v hokejsko šolo - Hokejski klub Triglav iz Kranja vabi 
fante, rojene leta 1990 in mlajše, da se jim pridružijo na treningih v 
ledeni dvorani Gorenjskega sejma v Kranju. Vpis v hokejsko Šolo 
je vsak ponedeljek med 16. in 17. uro. • V.S. 

A L P I N I Z E M 

Najuspešnejša alpinistka in alpinistična smučarka 

O B A N A S L O V A NOSITA G 0 R E N J K I 
Ljubljana, 14. januarja - Podkomisiji za vrhunski alpinizem in 

za alpinistično smučanje pri komisiji za alpinizem Planinske 
zveze Slovenije sta opravili izbor in razglasili najuspešnejše 
alpiniste in alpinistične smučarje v sezoni 1996/97. Kot je na 
torkovi svečanosti v Ljubljani ugotovil načelnik komisije 
Matjaž VViegele, sodijo dejanja posameznikov v minuli sezoni 
v sam svetovni vrh. Žal je bila cena za doseženo mnogo 
previsoka, saj so veselje nad uspehi skalile tragedije. 

Z vzpona prek zahodne stene himalajske gore Nuptse se ni 
vrnil član A O Domžale Janez Jeglič, ki je v minuli sezoni 
dosegel najboljše rezultate med alpinisti. Med njimi izstopajo 
ponovitev ene najtežjih smeri The Citadel na Škotskem, zmaga 
v težavnostni in hitrostni preizkušnji na mednarodnem 
tekmovanju lednih plezalcev v francoskem Courchevelu, 
prvenstvena smer na Lobuche in vzpon na sedemtisočak 
Pumori. Ker se je Jeglič potem smrtno ponesrečil, komisija ni 
podelila priznanja. 

Najuspešnejša alpinistka je že drugič postala Monika Kambič 
iz A O Mengeš. Opravila je več kot 80 alpinističnih vzponov 
doma in na tujem v različnih gorskih skupinah. Poleg vrste 
klasičnih smeri v Kamniških in Julijskih Alpah je preplezala 
nekaj slovitih smeri v Dolomitih in Bonattijev steber v Malem 
Druju v Centralnih Alpah. Obiskala je tudi Patagonijo, kjer 
izstopata vzpona po Levem ozebniku v Aguja Guillamet in 
Avstrijska smer z varianto v Aguja della S. 

Naslov najuspešnejše alpinistične smučarke si je prvič 
zaslužila Meta Boncelj iz AO Kranj. Lani je zmagala na ski 
rallvju Jezersko in smučala v domačih gorah, uspešna pa je bila 
tudi na odpravi v južnoameriške Ande. Najprej je smučala z 
vrha 5752 metrov visokega Pisca, nato pa je sledil vzpon na še 
višji Chopicalci, kjer je dosegla 6200 metrov visok plato in z 
njega smučala v dolino. S tem je dosegla višinski rekord 
slovenskih alpinističnih smučark. 

Najperspektivnejši alpinist je postal Andrej Markovič iz A O 
Novo mesto. Razen številnih prvenstvenih smeri v domačih 
gorah izstopajo zlasti trije prvenstveni vzponi v pogorju Chola 
San, kjer je bil na mednarodnem taboru. • S. Saje 

V A T E R P O L O 

V K R A N J U K A R T R I T E K M E 
Kranj, 16. januarja - Vaterpolisti so v sredo odigrali deseti krog 

prvega dela v državnem prvenstvu. Zmage, ki so jih moštva 
dosegla, so bile pričakovane, presenečajo pa visoki rezultati. 

Že v prvem srečanju, ko sta vodo v pokritem olimpijskem 
bazenu razpenila Kamnik in Koper, smo bili priča visoki zmagi 
gostov iz Obale, ki so s to zmago tudi zamenjali Probanko 
Leasing na drugem mestu lestvice. V drugem srečanju so se 
predstavili mladi vaterpolisti Kokre in zdesetkano moštvo 
Mogote Ljubljane. V zadnjem srečanju pa je branilce naslova 
državnega prvaka Triglav visoko porazil do tega trenutka 
drugouvrščeno moštvo Probanke Leasing. 

Triglav po novi zmagi nad Probanko Leasing ostaja neporažen. 

Rezultati: 10. krog - Kamnik : Koper 7:19 (3:6, 0.3, 2.6, 2:4); 
Kokra : Mogota Ljubljana 21:5 (4:1, 5:2, 5:0, 7:2), Triglav : 
Probanka Leasing 14:1 (5:0, 2:0, 5:1, 2:0). 

Razpored za 11. krog, sobota, 17. 1. - Kranj - pokriti olimpijski 
bazen ob 19.00 Kamnik: Mogota Ljubljana, Kranj - pokriti olimpijski 
bazen ob 20.30 Triglav : Kokra, Ljubljana - bazen Tivoli ob 20.30 
Tivoli: Koper, prosta Probanka Leasing. • J. M. - Foto: T. Doki 

Š A H 

DRŽAVNO MLADINSKO PRVENSTVO 
Bled, 16. januarja • Na Bledu je bil odigran peti krog 

mladinskega državnega prvenstva v šahu. Pri fantih do 18 let je 
Žiga Žvan iz ŠS Tomo Zupan Kranj na vrhu ujel klubskega kolega 
Uroša Kavčiča, vendar ima odigrano partijo manj, tako da ima lepe 
možnosti, da drugič zapored postane državni prvak. Pri fantih do 
20 let pa Gregor Podknžnik (SK Piramida Maribor) in Primož Šoln 
(Ljubljanski SK) tečeta mrtvi tek, tako da preostalim udeležencem 
preostane samo še boj za tretje mesto. • B. K. 

P O K A L K R V A V C A Z A C I C I B A N E 
Alpski smučarski klub Triglav Kranj in RTC Krvavec 
organizirata v ianuarju in februarju Štiri tekme v 
veleslalomu za cicibane na Krvavcu. 

Pravico nastopa imajo Cicibani - dečki in deklice 
letnikov: 87/88, 89/90 in 91/92. Prijave se bodo zbirale na 
dan posamezne tekme v klubski koči ASK Triglav na 
Krvavcu med 9. in 10. uro. Start tekme bo potem ob 10.30 
uri. Startnina za posamezni nastop je 500 SIT, ki se plača 
ob prevzemu štartnih številk. Prvi trije na posamezni tekmi 
dobijo medalje prvih deset tudi diplome. Skupni zmago
valci (štejejo trije najboljši rezultati) dobijo pokal v trajno 
last. Se datumi posameznih tekem in velikega finala. Prvi 
nastop čaka mlade smučarje 17. L , drugi 24. L , tretji 7,2. in 
četrti 28. 2. Zadnja finalna tekma bo 14. 4. 98. Finalni 
nastop bo potekal pod naslovom: ELANOV ŽIV ŽAV Z 
ROMANO KRAJNČAN! • M. D. 



Čebelarsko društvo Karavanke Begunje 

Čebelarski center med 
Poljčami in Krpinom 

Čebelarji v društvu Karavanke Begunje predlagajo, da se do 
svetovnega kongresa Apimondie 2003 v Ljubljani ustanovi 

čebelarski center. 
Begunje, 15. januarja - Pred letom dni se je v nekdanji 
čebelarski družini Radovljica • Jesenice, v kateri je 29 let 
delovalo sedem društev, osamosvojilo Čebelarsko društvo 
Karavanke Begunje. Deluje na območju ob vznožju Dobrče, 
Begunjščice, Stola vse do sosednjega društva občine Jesenice. 
Društvo, katerega predsednik je eno leto Miro Prešeren, sicer 
že 15 let član in čebelar, ima danes okrog 40 članov. 

Ob ustanoviti so si v društvu 
zastavili več nalog. Ker je 
povprečna starost č lanov 
društva blizu 55 let, bodo v 
prihodnjih letih pomladili ses
tavo članstva. Med mladimi se 
že kaže zanimanje za čebelar
jenje. Nekaj nad 40 članov ima 
danes okrog 500 čebeljih dru
žin. Največ jih je, ki imajo od 
10 do 30 družin. Nekaj pa je 
tudi takih, ki jih imajo 50 ali 
več. Vsi pa se spopadajo z 
zajedavcem varozo. Predsed
nik društva Miro Prešeren 
ugotavlja, da so člani in društ
vo nasploh trenutno v zelo 
težavnem finančnem položaju. 

"Občina nam je lani finanč
no pomagala in upamo, da 
nam bo še. Ob članarini 5.000 
tolajrev, ki jo plačujejo člani, 
moramo 4.500 tolarjev odvesti 
Zvezi čebelarskih družin. Tako 
nam ostane bore malo. Lani pa 
smo samo za zaščitno sredstvo 
- zdravilo fluvaminat morali 
plačati več kot 50.000 tolarjev. 
Če vemo, da je bila lani že 
tretje leto zelo slaba letina, 
potem so Člani s čebeljimi 
družinami trenutno v zelo 
težavnem položaju. Vendar 
smo trdno odločeni, da ne 
bomo obupali." 

OdloČili so sc, da na ob
močju, kjer deluje društvo, 
ustanovijo rezervat za čisto 
kranjsko sivko. Ugotavljajo 
namreč, da imajo za to vse in 
zelo dobre pogoje. Obstoja pa 
nevarnost, da bi se pridna, 
delavna in krotka kranjska 
sivka i odpiranjem v Evropo 
ali Evrope k nam križala z 
drugimi vrstami. To pa ne bi 
bilo najbolje, saj je le kranjska 
sivka tista, ki je avtohtona in 
najbolj "doma" v tem delu že 
od nekdaj. Na občnem zboru 
so se dogovorili, da bodo vsi 
Čebelarji ob vznožju Dobrče, 
Stola, Zelenice, Begunjščice, 
kjer so sicer odlični pogoji za 
čebelarjenje , vsi čebelarji 
vključeni v to akcijo, da post
opoma zamenjajo vse matice, 
ki niso čiste kranjske sivke. 
Predlagajo tudi, da se do 
svetovnega kongresa Apimon
die, ki bo leta 2003 v Ljublja
ni, na tem območju ustanovi 
Čebelarski center, ki bo med 
drugim skrbel za varovanje 
območja in pogojev za čebe
larjenje na sončni strani. 

Druga zanimiva akcija, za 
katero so se dogovorili, je skrb 
za izboljšanje paše. Se do 
nedavnega so bili glavna paša 

Miro Prešeren, predsednik 
Čebelarskega društva Kara
vanke Begunje: "Predlaga
mo, da se področje delovanja 
društva opredeli za rezervat 
čiste kranjske sivke. Pri tem 
pa bomo morali seveda naj
prej sodelovati vsi čebelarji v 
društvu." 

na tem območju lipa, kostanj 
in smreka. V zadnjem času je 
žled zelo prizadel lipo in 
kostanj. Zato so se odločili, 
da bodo poslej vsako leto 
posadili na novo 500 lip. Vsak 
član bo posadil 10 do 20 lip. 

Starejši Člani sadov tega 
dela zaradi boljšega donosa 
sicer ne bodo uživali, vendar 
pa naj bi bila to ob ohranitvi 
čebelarjenja hkrati tudi spod
buda mladim, da se pridružijo 
in vključijo v članstvo. 

A. Žalar 

Štirideset let delovanja 

Ohranjanje in gojitev 
divjad je bila glavna skrb 

Pestra so bila pota, vzponi in zdrsi jezer j anske jage, še posebej mučno 
pa je bilo obdobje, ko je bilo jezerskim lovcem odvzeto lovišče. 

Jezersko, 15. januarja • Oceno 
prehojene 40-letne poti, ki bo 
jo lahko opredelili tudi kot 
polstoletno, so imeli pred 
novim letom. Ugotovili so, da 

sta prav lovska srčnost in 
pravičnost obdržala družino. 
Ko so namreč zgubili lovišče, 
so jim pomagale družine 
Storžič, Udenboršt in Šenčur. 

Na nedavni slovesnosti ob 40-letnici so bratje Smrtnik s 
povezovalcem Jožefom Logarjem nazdravili lovcem za 
delo in skrb tudi v petem desetletju. 

Redno vsako leto člani lovske družine čistijo pašne površine. 

Družina je imela v štiride
setih letih od nekaj manj kot 
petdeset pa tudi sto lovcev. 
Danes jih ima okrog 80 in 
vrste starejših zadnje čase 
pomlajujejo. Sicer pa tradi
cijo nadaljujejo s sodelovan
jem z drugimi lovskimi 
organizacijami, gozdarji, 
kmeti in tudi s slovensko 
vojsko. Prav s slednjo so 
dokazali, da je le sodelo
vanje tisto, ki lahko hitro 
razreši probleme. Sklenjen 
je bil namreč dogovor o 
omejevanih mirnih področ
jih, ko prisotnost lahko moti 
divjad in še posebej ruševca-
veiikega petelina, gamsa in 
jelenjad. 

Lovska družina je v štir
idesetih letih obnovila več 
kot 50 kilometrov lovskih 
steza, vrsto solnic, krmilnic 
in prež. Svojevrsten podvig 
je bila obora za jelenjad in 
izgrandja bivakov v Vodin-
jan na 1.600 metrih nad
morske višine in Staniču v 
Komatevri. 

Čistijo pa tudi pašne povr
šine. Skrbijo za izobraže
vanje in vsako leto 
pripravijo več kot 80 ton 
sena, vejnika in drugih krmil. 

Že od 1990. leta pa so 
jezerski lovci razočarani, ko 
so jim laično in predvsem iz 
političnih razlogov prepove
dali lov na ruševca. Prav lov 
tega alpskega viteza je bil na 
Jezerskem vedno najbolj 
p r i č a k o v a n , tradicijski 
obrecf. 

• A. Ž. 

Lanski rekorder o svojih vzponih na Kriško goro 

\ tovarni se baterije praznijo, 
v gorah pa polnijo 

To je eden od vzrokov, da je Franci Žepič lani kar 242-krat odšel iz 
doline do koče na Kriški gori. Za svojo vztrajnost je prejel posebno 

priznanje kriških planincev. 
Sebenje, 14. januarja - Zlata 
medalja sredi drevesne grče, 
ki si jo je prislužil za največ 
obiskov Kriške gore v lans
kem letu, krasi steno Franci-
jeve sobe. Čeprav ni član 
kakega planinskega društva, 
niti se ne vzpenja na gore 
zaradi zbiranja žigov, je bil 
vesel pozornosti Planinskega 
društva Križe. Še bolj je 
zadovoljen, da si s hojo v 
naravo ohranja telesne in 
duševne moči. 

Hoja v gore ni edino Fran-
cijevo veselje, je pa ena od 
dejavnosti, ki ga spremlja že 
od mladosti. Takrat je sicer 
med letom rad brcal žogo, 
pozimi pa smučal in sankal. 
Smuči, sani in drsalk še vedno 
ni postavil v kot, čeprav je že 
dopolnil 40 let. Zadnja leta je 
planinarjenju dodal še hitre 
vzpone na nižje vrhove v 
okolici svojega doma v Seben-
jah. 

"Hoja in tek po asfaltu nista 
prijetna, zato sem iz doline 
tekel najprej do vasi Gozd. 
Tam sem spoznal nekaj ljubi
teljev redne hoje na Kriško 
goro. Vzponi na to goro so mi 
postali tako všeč, da sem jih 
predlani naštel 180, lani pa kar 
242. Absolutni rekord iz leta 
1996 ima Vinko Švab, lani pa 
sem jaz postal zmagovalec. 
Zato so moje ime zapisali na 
korenino v obliki muflona v 
koči. Od pive januarske so
bote krasi steno moje sobe 
tudi drevesna grča z zlato 
medaljo v sredini. Medalje za 
štiri planince z največ vzponi 
in za oskrbnika je izdelal 
akademski kipar Vinko Ribni-
kar iz Tržiča. Seveda se je na 
podelitvi priznanj zbralo pre
cej več ljubiteljev Kriške gore. 
Tja ne hodimo zato, da bi 
tekmovali med seboj, ampak 
predvsem zaradi ohranjanja 
zdravja s hojo in družabnost-

Rekorder Kriške gore Franci Žepič 

jo. Oskrbnika Marija in Tone 
sta namreč zelo prijazna, sku
hata pa tudi najboljši čaj iz 
planinskega cvetja! Ker je 
koča izven poletne sezone 
med tednom zaprta, najbolj 
pogrešamo prav njuno osve
žilno pijačo," opisuje lanski 
rekorder Franci Žepič druge 
privlačnosti Kriške gore. 

Izza pisalne 
mize v naravo 

Kdor dela v pisarni, razume 
željo mnogih po gibanju v 
naravi. Franci je diplomirani 
ekonomist in že 14 let odhaja 
na delo v Kranj. Zaposlen je v 
oddelku financ, računovodst
va in kontrolinga v podjetju 
Iskraemeco. Večino delovne
ga Časa presedi za računalni
kom, zato prosti čas preživlja 
čimbolj aktivno. Ker nima 
svoje družine, počne marsikaj 
zanimivega. 

"V preteklosti sem se uk
varjal tudi z jamarstvom. Ker 
me je zanimala geologija, sem 
začel iskati minerale in fosile. 
V domači zbirki imam večino 

svojih, nekaj pa je kupljenih. 
Redno obiskujem razstave 
mineralov in fosilov v Tržiču, 
kjer me privlačijo predvsem 
zanimivi primerki iz drugih 
krajev. Domača nahajališča 
obiskujem sam, saj tako ohra
nim najdene primerke zase. 
Sam tudi najraje odhajam v 
gozd, kjer že od otroštva 
nabiram gobe. Teh seveda ne 
zadržim le zase, ampak jih 
poklonim drugim. V gorah 
me privlači mir, zato ne obis
kujem preveč obljudenih poti-
Kolikor se v tovarni in dolini 
baterije izpraznijo, se potlej v 
hribih spet napolnijo. To je 
glavni razlog za pogoste 
vzpone na Kriško goro, s 
katerimi ohranjam telesno in 
duševno moč. Razen te gore 
so mi najbolj pri srcu še drugi 
okoliški vrhovi, Stcgovnik m 
Košuta, rad pa zahajam tudi v 
okolico Bohinja. Letos imam 
v načrtu več vzponov na višje 
vrhove, a vseeno bodo vzponi 
na Kriško goro na sporedu 
vsaj trikrat na teden," razkri
va svoje načrte planinec brez 
izkaznice. 

Čeprav je Franci pri hoji 
navkreber zelo hiter - na 
Kriško goro se vzpne v pičle 
tričetrt ure, spust po zasneže
nem bregu pod žičnico pa je 
trajal celo le 12 minut, si 
vzame čas tudi za občudo
vanje okolice. Pravi, da je 
prav zato vsak vzpon druga' 
Čen. Kakšno jutro dočaka na 
vrhu sončni vzhod, drugič" 
skrivaj opazuje ruševca, po
gosto sreča gamse, redkeje pa 
muflone. In tudi srečanja s 
prijatelji v koči na Kriški 
gori, zavetišču v Gozdu in 
lovski koči na Vetrnem osta
jajo v lepem spominu. Le 
nekaj ga moti; v gore še 
vedno hodijo ljudje, ki z 
odpadki kazijo naravo. 

S. Saje 

Z vsakim sončnim zatonom, 
v vsaki večerni zarji 
lepota premaga smrt. 

(M. Pavček) 

Odšel je naš dobri kolega 

A N D R E J Š I L J A R 

ravnatelj O Š dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 

Kolegij ravnateljev občin Bled, Bohinj, Radovljica 

Bled, 15. januarja 1998 

Pretreseni sporočamo žalostno vest, da nas je mnogo prezgodaj zapustil 

A N D R E J Š I L J A R 

dolgoletni ravnatelj O Š dr. Janeza Mencingerja v Bohinjski Bistrici, 
član občinskih komisij Občinskega sveta Bohinj, 

predsednik Krajevne skupnosti Bohinjska Bistrica 
in predsednik T D Bohinj 

Ostal nam bo v lepem in trajnem spominu. 

O B Č I N A B O H I N J 

K R A J E V N A S K U P N O S T B O H I N J S K A BISTRICA 



S HALO - HALO GORENJSKI GLAS Q TEL.: 064/223 111 
Narolilo za objavo sprejemamo po telefonu 064/223-111, faksu 0641222-917 ali osebno na 
Zoisovi 1 v Kranju oz. po poŠti - do 12.30. ure dan pred Izidom Gorenjskega glasat Cena oglasov in 
ponudb v rubriki: izredno ugodna. 

V O Z N I Š K I I Z P I T z a v s e k a t e g o r i j e 

B & B K R A N J - t e l . 2 2 - 5 5 - 2 2 , C P P 19.1.98 

B & B R A D O V L J I C A - t e l . 7 1 4 - 9 6 0 , C P P 1 9 . 1 . 9 8 

B & B J E S E N I C E - t e l . 8 6 - 3 3 - 0 0 , C P P 2 0 . 1 . 9 8 

rr/Sič0 V A L N I Palmanova 28.1., Trst 3.2., Madžarska - Lenti 7.2., posezonske razprodaje v Munchenu 26.1., Madžarske 
toplice od 26.2. do 1.2., Rozman, tel.: 064/715-249, Šenčur 411-887 

METEOR Cerklje 
Remic tel: 422-781 
Cilka tel: 411-510 

NOVO - NOVO 
VILJEM TURIST 
turistični prevozi oseb 

Nakupovalni izlet Munchen - razprodaja 7.2., Lenti 31.1. 
GSM: 041/660-658 

Nakupovalni in turistični izleti v LENTI, Madžarska: VSAK ČETRTEK in VSAKO SOBOTO. Nova 
relacija za izlete na Madžarsko, s še večjo nakupovalno ponudbo, vsak drugi torek v mesecu. 
Potovanje z novim avtobusom bo še prijetnejše. Prijave: vsak dan od 18. do 23. ure, 451-542. 
Potnikom priporočamo pravočasno prijavo! GSM: 041/670-673 

AVTOBUSNI PREVOZI 
DRINO VEC, 731-050 

30.1. razprodaja v Munchenu. 

REKREA CIJSKO B L E D : od pon. do pet. od 10.00 do 11.30 sob, ned., od 18.00 do 19.30. Če je v nedeljo na sporedu tekma rekreacijsko drsanje 
DRSANJE ^ P 3 * - V s l o p n i n a o t r o c i do 10 let 300 SIT, odrasli 500 SIT, izposoja drsalk 400 SIT, brušenja drsalk 200 SIT. JESENICE 

Podmeiakla: sob., ned. 14. do 15.30. Vstopnina za otroke 200 SiT, odrasli 400 SIT. Ljubljana - hala Tivoli tor., pet od 20.30 do 
22., sre, čet., sob. od 20. do 21.30, sob., ned. od 10. do 11.30 in od 14. do 15.30., prazniki sobotni umik. VSTOPNINA: odrasli 
od pon. do pet. 500 SIT, sob., ned. in prazniki 550 SIT. otroci do 10. leta 350 SIT. KRANJ: sob. 15.30 • 17.00, ned. 15.30 -17.00 
in 18. -19.30. Cene: otroci do 7. leta 300 SIT, ostali 550 SIT. 

Jk i / T A Č A I A W e d številnimi kandidati, ki so pri nas uspešno opravili vozniški izpit 
M V I V 9 U L A je tudi PRIMOŽ PETERKA Vabimo Vas, da se mu pridružite. Tečaji f A l . 4 I I A 4 i 
I N G H U M A O C p p P° tekai° v s a k , e d e n o b Ponedeljkih ob 9. uri dopoldan in ob MHh ¥ I I " U v V j i i w . n v i T i M R 18. uri popoldan. 

VILJEM TURIST, s.p. 
turistični prevozi oseb 

DERMATOLOG -
ALEKS1Č DR. PREDRAG 

Nakupi: Munchen, Rosenheim vsak ponedeljek in soboto, vsako sredo 
in petek Palmanova, Portoquaro. Tel.: 451-542, GSM: 041/670-673 

Zdravljenje kožnih obolenj, krčnih žil in kapilar, odstranjevanje 
bradavic, materinih znamenj in kapilar na obrazu tel. 061 -445-080. 

||0JPPflPg|||||||||P|||M , 
AGROSERVIS: POPRAVLJAM VSE VRSTE TRAKTORJE, MOTOKULTIVATORJE, 
KOSILNICE, ... PRODAJAMO: SNEŽNE ROLBE, MOTORNE ŽAGE, AGREGATE, 
KOSILNICE IN REZERVNE DELE. TEL: 061/647-630 MBT: 0609/621-690 
TURISTIČNI PREVOZI 

A MBROŽIČ JANEZ 

HO KO - kombi prevozi 
tel. S3-876/57-7S7 

AVTOBUSNI PREVOZI 
MARKUN IVAN s.p. 

Nakupovanje v Munchnu 26., 1., 30 1., 7.2. 
Zg. Gorje 15, tel.: 725-427 

IZLETI, POTOVANJA NAKUPI - LENTI čet., sob. CELOVEC pon., pet., TRST, PALMANOVA 
UDINE, TRBIŽ po dogovoru. Opravljamo tudi prevoze tovora in manjše selitve. 

Nakupovalni izlet v Muenchen 24.1.1998. 
Tel.: 064-421-016 in 041-670-528. 

Trgovina ŠTORKLJA 
Tavčarjeva 16, Kranj 
Tel.: 211-050 

REGIONALNI IZOBRAŽEVALNI 
CENTER RADOVIJICA 
tel.:714-403 

SQUASH 
Vincarje 47, tel.: 620-986 

AFRODITA 
Zenitna posredovalnica 

SLOVAŠKE TOPLICE 
PlEŠTANI 

Sprejem v komisijsko prodajo rabljene otroške opreme vsako 
soboto, količine omejene. Sprejem ob 8. uri, odvoz ob 12. uri. 
Posezonska razprodaja zimske obutve in zimskih oblačil - ZNI
Ž A N J E - 25 % od 12. 1. - 24. 1. 1998. 

še vedno se lahko vključite v program dokvalifikacije VOZNIK, TRGOVSKI POSLOVODJA; 
proaram prekvalifikacije PRODAJALEC, v PRIPRAVE na strokovni izpit za TRGOVINSKE 
POSLOVODJE. Prijave in informacije vsak dan med 9. in 14. uro. 

NOVO v Škofji Loki. Šport DEMŠAR vas vabi na rekreacijsko igranje 
SOUASHA. Brezplačna izposoja loparjev. Cena: 900 do 1.200 SIT na uro. 

VABI vse, ki v življenju ne mislijo ostati sami, da pokličejo na 324-
258, obenem pa na ples 17.1. v TRANSTURIST Škofja Loka. 

do 22. 2. do 28. 2., cena 240 DEM - 6 polnih penzionov + prevoz. 
Informacije na GSM: 041/703-413 in 041/703-802. 

BORZA ZNANJA IŠČEMO: - informacije glede ustanavljanja podjetja - od potrebnih 
Delavska knjižnica Tivolska 30 Lj. papirjev dalje. PONUJAMO: - znanje astrologije: razlaga tarot kart, 

(061) 13-22-178 numerologija, ezoterika, razlaga preteklosti in prihodnosti. In ne 
e-maib borza. znania@sDika. unistarsi P°zaMe, naše informacije so brezplačne! Obiščete nas lahko v nau. oorza. znanjampika, umstar.si D e | a v s ( ( j k n j j ž n j c j n a T j v 0 , s k j R 3 0 y L j u b | j a n j ) j p $ j c e r ^ d a n m e d 

8. in 15. uro, ob sredah pa do 17. ure. 
r •• : 

JEREB 
Ml 773, 682 562 

Muenchen - razprodaja 29. - 30.1., Pompeji - Vezuv - Capri 6. - 8.3.98 

GOSTIŠČE METKA 
Podljubelj 140, tel.: 59 086 

Vabimo vas na: * poslovna kosila ali večerje 
* družinska kosila 3+1 GRATIS 
* družabna srečanja ob plesni glasbi 

Glavni trg 6, 
4000 Kranj 

tel.: 064/222-681 
Blagajna: 

v sak delavnik od 10. do 12. ure 
°b sobotah od 9. do 10.30 ure 
ter uro pred predstavo. 

A. P. Čehov: 
STRIČEK VANJA 

petek, 16. 1., ob 19.30 za 
abonma 

PETEK 1, IZVEN in konto 
sobota, 17.1., ob 19.30 za 

abonma 
SOBOTA 1, IZVEN in konto 
sobota, 31.1., ob 19.30 za 

IZVEN in konto 

0. VVilde: 
VAŽNO JE 

IMENOVATI SE 
ERNEST 

četr tek, 29. 1., ob 
19.30 uri za IZVEN in 

konto 

Koledar za mesec januar je bil objavljen v torek, 6. 1.1998! 

TEČAJI NEMŠČINE verificirani t e č a j i za odrasle: 
pri prof METI KONSTANTIN s.p. 1. stopnja: tor. 8.00; tor., 19.00; sob., 16.00 
tel.: 064/621-998 2. stopnja: čet. , 8.00; čet. , 19.00; sob., 10.00 
ŠKOFJA LOKA 3 - stopnja: sre., 8.00; sre., 19.00 

4. stopnja: pon, 19.00; sob., 8.30, 5. stopnja: pet., 18.30 
UČENCI: od 1. do 8. razreda, DIJAKI: začetniki, utrjevanje šolske snovi Podlubnik 253 

M A L I O G L A S I 

H 223-444 
APARATI STROJI 
Prodam eiektro VRTNO KOSILNICO. 

© 7 3 1 - 5 4 9 . 515 
Prodam nakladalno prikolico 19 m3, 
Favorit 220 in pajka 350. 0311-720 
720 

Ugodno prodam zamrzovalno 
SKRINJO LTH 250 I in 60 I HLADIL
NIK Končar. O 631-886 721 

Prodam TRAČNO ŽAGO za razrez 
kosti in molzni stroj Vitrex. © 4 3 1 -
247 742 

Prodam T.V. TRAKTOR 529, špic 
plug za oranje snega + plug sprednji, 
snežni za Zetor. © 6 9 6 - 0 5 0 756 

Prodam več obnovljenih pralnih 
strojev Gorenje od 100-200 DEM. 
© 3 3 2 - 3 5 0 761 

Ugodno prodam fotoaparat Konica z 
zoom objektivom. © 3 2 4 - 4 5 9 777 

Prodam tračni SEKULAR s prečnim 
pomikom 30 cm, premer šajbe 100 
cm. © 7 1 8 - 3 4 0 780 

Prodam nov OLJNI GORILEC 
VVeishaupt. © 8 0 0 - 0 2 9 793 

Prodam HLADILNIK za mleko 100 I, 
star 3 leta. Sr. vas 111, Šenčur 797 

Mizarsko robno dvostransko bru-
silko z nagibi in oscilacijo, prodam. 
© 4 1 1 - 6 9 5 , 4 2 2 - 2 1 0 812 

Prodam električni ŠTEDILNIK Gor
enje 4 plošče - pečica, 9000 SIT. 
© 3 3 1 - 8 8 6 , popoldan sie 

Ugodno prodam zamrzovalno 
SKRINJO in HLADILNIK Gorenje. 
© 7 3 6 - 2 9 8 , zvečer 829 

Prodam VIBRACIJSKI STROJ za 
tlakovce z modeli. © 2 4 2 - 7 4 9 S33 

Prodam ZAMRZOVALNO SKRINJO 
LTH, 380 I ali zamenjam za meso 
(polovico prašiča). 0736-794 859 

Prodam 1 leto in pol rabljeno 
ZAMRZOVALNO OMARO, 2 vrata in 
7 predalov. Cena po dogovoru. 
© 2 2 5 - 2 6 3 

Zelo ugodno prodam PEČ na 
petrolej, novo in petrolej. © 8 6 2 - 4 2 4 

VITEL Tajfun 4,5 t irj tračno žago za 
les prodam. © 6 4 1 - 1 1 4 913 

Prodam rabljeno traktorsko GOZ
DARSKO VITLO. Kalan, Poljšica pri 
Podnartu 6 916 

Prodam BTV PALADIJ, 51 cm, 
stereo, sto programov. © 7 1 5 - 9 5 7 
925 
Prodam SOBNO PEČ na olje, cena 

po dogovoru. © 5 8 - 4 8 5 926 
Prodam dobro ohranjen ŠTEDILNIK 

kuppersbusch, cena 5000 SIT. 
© 8 0 1 - 7 0 6 928 

Prodam GOSTINSKI LEDOMAT, 
pralni stroj Gorenje, generalno ob
novljen, pralni stroj Gorenje, potre
ben manjšega popravila in hladilnik. 
© 4 3 1 - 7 0 7 948 

Prodam nov stroj knakar za stiskanje 
gumbov. © 5 1 - 4 5 8 953 

I Možnost osebnega obiskal 
090/41-29 
1090/42-3» 

Prodam novo MIKROVALOVNO 
PEČICO. © 3 1 0 - 2 6 5 962 

Ugodno prodam term. PEČ in 
kuppersbusch štedilnik. © 7 1 0 - 1 3 3 

M U Č A R S K I 

5 smučarsko karto že plačano pol vstopnine 
za terme „Kristallbad" Bad Bleiberg. 

Smučarske karte s popustom pri: Globtour Kranjska gora 
»55 ...... J3S 

Prodam skoraj nov stroj, diskasti, za 
brušenje parketa, znamke Virbel, 43 
AV, s sesalnikom. © 8 7 2 - 5 1 7 , zvečer 
997 
Dve termoakumulacijski PEČI poce

ni prodam. © 2 2 6 - 3 4 3 1006 

Prodam novo PEČ z bojlerjem ali 
brez Ferother 35000 Kcal. © 6 9 5 - 0 8 4 
1014 
STEBERNI VRTALNI STROJ SB 5 

dalstroj, z več vretensko glavo. Inf. 
© 0 6 2 / 6 0 8 - 1 5 4 dop., 062/685-258 
pop. 1033 
Prodam PEČ za CK feroterm, novo, 

30 KW z 80 I bojlerjem. © 4 0 3 - 1 7 0 
1057 

GLASBILA 
Prodam diatonično HARMONIKO. 

© 4 0 1 - 0 0 7 802 
Prodam dobro ohranjeno diatonično 
HARMONIKO LUBAŠ najraje poz
navalcu. © 2 4 1 - 6 2 3 882 

Prodam PIANINO rosfrei. © 0 6 1 / 
753-141 921 

GR. MATERIAL 
Prodam hrastov klasični PARKET. 

© 6 8 5 - 4 5 9 133 

Prodam DESKE macesen, hrast. 
© 0 6 1 / 8 4 2 - 1 1 9 683 

Opeka, strešna, trajna, siva, zelo 
ugodno prodam. © 0 4 1 / 6 6 2 - 5 5 2 , 
064/226-751 TU 

Stopnice - kovinske, lesene, kombi
nirane, zavite, okrogle, podstrešne, 
požarne - velika izbira iz uvoza. 
© 0 6 4 / 8 0 6 - 0 2 6 752 

Prodam CEVI fi 400 mm, primerne 
za valj, dolžine 280 cm, debeline 1 
cm. Sr. vas 111, Šenčur 798 
Prodam STREŠNE LETVE 4x5 cm, 

220 kom. © 4 2 1 - 2 6 5 828 
Prodam RADIATOR JUG ter 120x60 

novo kletno okno 60x40 in betonske 
plošče 40x40. © 7 7 - 4 6 2 835 
LESTVE IZ LESA vseh vrst in dolžin 

dobite: Zbilje 22, © 0 6 1 / 6 1 1 - 0 7 8 863 
PARKET KLASIČNI in lamelni sla

vonski hrast, jesen, parjena bukev in 
posebni parketi, smrekov opaž in 
ladijski podi. KOSELJ, d.o.o., 471-
193 868 
Prodam strešno OPEKO. © 4 0 1 - 3 6 3 
871 
Kupim suhe ŠPIROVCE. © 2 4 1 - 4 3 1 

884 
Prodam samostojno leseno DRVAR

NICO 5x4 m. © 2 4 5 - 2 6 9 994 

Instruiram - uspešno slovenščino, 
a n g l e š č i n o , n e m š č i n o , kemijo. 
© 4 5 1 -284 773 

Poučujem diatonično harmoniko. 
© 2 4 6 - 5 2 7 791 

Uspešno instruiram angleščino za 
OŠ. © 4 0 3 - 2 1 1 bis 

Instruiram matematiko za srednje 
šole in fakultete. © 3 3 2 - 6 1 3 832 

Potrebujem instrukcije iz angleščine. 
Šifra: NATIVE SPEAKER 870 

Nujno potrebujem inštruktorja za 
fiziko za OŠ okolica Bleda, Lesc, 
Radovljice. Šifra: BLED 877 
Instruiram slovenščino in angleščino 

za OŠ. © 2 2 7 - 2 5 5 907 

Instruiram od 4 do 7 razreda OŠ 
fizika, matematika, slovenščinah, 
angleščina v škofji Loki. © 6 3 1 - 4 5 8 
942 

NEMŠČINA privatne ure, tečaji za 
vse stopnje. Švicarska Šola s.p., 
© 3 1 2 - 5 2 0 , Kranj 967 

MATEMATIKO, KEMIJO IN AN
G L E Š Č I N O ZA OSNOVNE IN 
SREDNJE ŠOLE USPEŠNO P O U Č U 
JEM. PRIDEM TUDI NA DOM. 
© 3 2 6 - 1 9 9 1012 

Profesor instruiram matematiko. 
© 2 4 5 - 0 3 3 1023 

INSTRUIRAM KITARO - starostne 
omjitve ni! Ljubitelji kitare pokličite na 
© 3 2 4 - 6 7 7 1055 

Instruiram O S N O V N O Š O L S K E 
PREDMETE. © 2 4 2 - 9 0 1 1058 

IZGUBLJENO 
Na poti Strahinj - Naklo - Kokrica 

smo v soboto 10. januarja 1998 
izgubili prenosno TELEFONSKO 
SLUŠALKO. Najditelja prosimo, da 
nam jo proti nagradi vrne na naslov 
Štular, Strahinj 135, Naklo ali pokliče 
na © 4 7 1 - 2 2 1 1027 

KUPIM 

IZOBRAŽEVANJE 
Instruiram matematiko in fiziko za 

srednje šole. © 7 3 0 - 0 7 2 , Gregor po 
15. uri 7ie 
Ženske- strokovna pomočpr i vzpo

nu na vrh ledene gore. Šifra: IN-
ŠTRUKTOR 729 
Instrukcije angleščine za vse šole. 

© 2 2 2 - 5 6 1 758 

ODKUPUJEMO hlodovino smreke, 
bora, macesna, bukve, javora, jese
na, jelše, češnje, hruške, kostanja, 
bresta in oreha. ŽAGA ŠVELC, Sp. 
Veterno 58-825, 58-094, Ž A G A 
ŠVELC Kokrica 245-453, nabava 
0609/637-100 Edo aa 

TRAKTOR Univerzal ali podoben 
ohranjen in stoječo ali namizno 
vrtalko kupim. © 6 8 2 - 6 4 3 782 

Odkupujemo smrekov CELULOZNI 
LES. VRŠNIK, s.p. Plačilo 8 dni. 
Tel.: 324-484, 0609/652-061 

M G L 
MESTNO 

GLEDALIŠČE 

LJUBLJANSKO 

Č o p o v a 14, Ljubljana 
Danes, petek, 16. 1., ob 19.30: 

KALIGULA; abonma RED V in izven 
Jutri, 17. 1., ob 19.30: KALIGULA; 

abonma SOBOTA in izven 
Torek, 20. 1., ob 19.30: 

Š T A J E R C V LJUBLJANI; izven in konto 

M A L A S C E N A MUL 
Danes, 16. 1., ob 21.30: LJUBEZEN & 

SEKS & TERAPIJA; izven in konto 
Vstopnice so v prodaji vsak delavnik od 14. do 
17. ure ter od 17.30 do 19.30 ure ter uro pred 
predstavo pri blagajni MGL Tel.: 061-210-852. 

Kupim starega avtomatika v nevoz
nem stanju z dokumeti. © 2 2 6 - 4 6 6 , 
dopoldan 735 

Kupim 15 m3 LESA ZA GRUŠT. 
© 4 2 2 - 6 1 8 sse 

CAMP PRIKOLICA ADRIA tudi v 
slabšem stanju, kupim. © 7 3 3 - 1 0 6 

Kupim tovorni avto Z, 5 t, kasonar, 
star 10 let. © 6 2 3 - 3 5 2 952 

Nahrbtnik kupim - za nošenje otroka 
od 1 leta naprej. © 4 3 1 - 8 1 3 gss 
Kupim krmilni krompir. © 5 9 - 1 0 4 

1030 
Odkup, prodaja In restavriranje vseh 

starin. © 5 3 - 4 0 1 25442 

Odkupujemo smrekovo in borovo 
HLODOVINO. © 641 -412 26461 

LOKALI 
V okolici Begunj PRODAMO indus
trijsko halo, 450 m2, cena 200.000 
DEM. SVET NEPREMIČNINE, 330-
112. 



H Uro. kvalitetno in po ceni s katero 
boste zadovoljni VI in mi 
INF:TeI.:06l/811-579 *Mob.:0609/619-615 

Na HUJAH oddamo 3x60 m2 v novi 
poslovni stavbi, najemnina 12 DEM/ 
m2. SVET NEPREMIČNINE. 330-112. 

V BESNICI oddamo 88 m2 poslovnih 
prostorov za živilsko trgovino ali 
pisarne, najemnina 700 DEM. SVET 
NEPREMIČNINE, 330-112. 
Iščemo kupca za opremljeno MES
NICO z manjšo živilsko trgovino v 
Kranju. Naprodaj je cela hiša, s 
stanovanjem v nadstropju. Cena: 
850.000 DEM. SVET N E P R E M I Č 
NINE, 330-112. 
Prodamo KRANJ gostinski lokal za 

industrijsko pripravo hrane, KRANJ 
cca 150 m2 pisarniških površin v I. 
nadstr. poslovne stavbe, KRANJ 60 
m2 v pritličju in 60 m2 v I. nadstropju 
za proizvodno dejavnost na dobri 
lokaciji, KRANJ CENTER prodamo 
trgovski lokal z izložbo na dobri 
lokaciji, 67 m2, KRANJ Center, 
ugodno prodamo več poslovnih 
površin za mirno dejavnost v atriju 
meščanske hiše cca 1000 DEM/m2. 
KRANJ Center v pritličju meščanske 
hiše prodamo NOV trgovski lokal, 70 
m2. 1550 DEM/m2. DOM NEPRE
MIČNINE, 22-33-00, 0609/650-123lo 

KRANJ CENTER 22 m2/l, za mirno 
dejavnost, 500 m2 DEM/mes, željeno 
predplačilo, KRANJ Jelenov klanec 
manjši trgovski lokal, cca 30 m2, 400 
DEM/mes., poli. predplačilo, KRANJ 
Center gostinski lokal s kuhinjo, 
KRANJ Center manjšo trgovino z 
živili na dobri lokaciji, KRANJ Center 
v starejši hiši potrebni obnove cca 
200 m2 za razne dejavnosti za 10 let, 
najemnina po dogovoru, KRANJ 
Center delavnico 22 m2 ob cesti. 
DOM N E P R E M I Č N I N E , 22-33-00, 
0609/650-123 85 

MEDVODE prodamo več poslovnih 
prostorov v izgradnji na dobri lokaciji, 
LJUBLJANA, Dunajska c , Celovška 
c , prodamo več poslovnih prostorov. 
DOM N E P R E M I Č N I N E , 22-33-00, 
0609/650-123 225 
Kranj - okolica ODDAMO poslovne 

prostore, primerne za trgovino in 
mirno dejavnost, skupno 130 m2, 
tel., CK, parkirni prostori. MIKE & 
comp. 226-503 40« 
V Kranju oddam v najem vpeljan, 

opremljen FRIZERSKI SALON. 
» 4 0 1 - 4 2 0 422 

Prodamo v Kranju nove PROIZ
VODNE PROSTORE, skupa 650 
m2, od tega 420 m2 v pritličju. K3 
KERN d.o.o. » 2 2 1 - 3 5 3 , 222-566 in 
fax 221-785 « 2 
Prodamo Lesce - POSLOVNI OB

JEKT v dveh, treh etažah, površina 
1000 m2, cena 450 000 DEM. K3 
KERN d.o.o. © 2 2 1 - 3 5 3 , 222-566 in 
fax 221-785 463 

Prodamo v Kranju - TRGOVSKI 
LOKAL, 33 m2, z opremo, za 95 
000 DEM. K3 KERN d.o.o., © 2 2 1 -
353, 222-566 in fax 221-785 464 
V najem oddamo LOKAL - mesarija, 
110 m2 v centru Tržiča. ©54-234715 

V avli kina Storžiča oddam 2 
LOKALA (6 m2 in 4.5 m2). » 3 6 2 -
860, 041/66-72-99 830 
V centru Kranja kupim ali najamem 

do 50 m2 lokala za tekstilno trgovino. 
© 3 1 2 - 6 6 8 , po 20. uri 996 

Iščemo prostor za ročno AVTO-
PRALNICO. © 2 2 2 - 1 0 9 , GSM 041/ 
642-549 1011 

Oddam GOSTINSKI LOKAL 100 m2 
v Tržiču. © 7 1 2 - 1 6 4 1015 

Oddamo Kranj: v 1. nadstr. poslovne 
hiše 35 m2 in 26 m2 za trgovino ali 
pisarne, v 1. nadstropju 50 m2 za 
pisarne ali trgovino. K3 KERN d.o.o., 
© 2 2 1 - 3 5 3 , 222-566 in fax 221-785 
1039 

MOTORNA 
KOLESA 

Motorno kolo MZ ETZ 125 okvara 
motorja. © 8 0 2 - 2 4 3 779 

OBLAČILA 
Ženske barete dvojne, otroške kape 
Hugo, dobite. © 7 1 5 - 0 5 0 675 

Prodam dekliško obhajilno obleko za 
starost 7 let. © 0 6 1 / 6 1 2 - 0 2 5 814 
Izposoja poročnih oblek v Naklem. 

Izposojevalnica Rija 472-737, vsak 
dan 16-19, sob. 9-12 943 

OTR. OPREMA 
Prodam kombinirani otroški VOZI

ČEK firme Monbebe, rabljen pol leta. 
© 5 4 - 0 5 8 775 

AVTOSEDEŽ, dva enaka, modre 
barve, trije položaji, za 0-4 let, lahko 
posebej, prodam. © 5 3 - 5 5 6 792 
Prodam kombiniran otroški voziček. 

© 5 7 - 3 7 7 849 

OSTALO 
Glasbena agencija posreduje glas

benike za pustovanja, ohceti in 
zabave. © 4 3 1 - 3 6 2 7&e 
Ugodno prodam POSODE za vino 

(25 I in 50 I). © 5 8 - 8 7 8 84i 
Ugodno prodam DALMATINOVO 

BIBLIJO. © 5 8 - 8 7 8 847 
Prodam večjo PTIČJO KLETKO 

(žično). © 2 4 2 - 2 8 4 8/9 
Prodam dve "KANTI" za mleko, 40 I. 

© 6 8 8 - 1 8 3 914 
ZELIŠČAR naravni znameniti gas-

trom za ž e l o d e c , č i r e , raz
jede.... © 7 3 0 - 7 3 5 978 

Brezplačno ODDAMO ŽAGANJE. 
© 2 4 2 - 0 6 4 1020 

Prodam PREMOG v vrečah. Cena 
500 SIT vreča. © 3 1 0 - 2 2 4 1028 

PRIDELKI 
Prodam uležan GNOJ v vrečah. 

0 242-686 724 
Prodam SENO prve in druge 

KOŠNJE ter večjo količino krmnega 
JEČMENA. Orehovlje 4, 0241-149 
731 
Prodam SENO. 0731-382 774 
Prodam dobro DOMAČE VINO iz 

dolenjskega grozdja, primerno za 
flaširanje. Cena ugodna! © 7 3 6 - 6 1 9 
Prodam kvalitetno SENO in OTAVO. 

Trstenik 33 © 4 6 0 - 1 1 1 1048 
Prodam domača JABOLKA 70 SIT/ 

kg, HRUŠKO v žganju - 2000 SIT. 
© 7 1 4 - 1 0 6 , 802-706 853 
Prodam belo in rdeče vino. © 4 3 1 -

464 934 
DOMAČI SADJEVEC ugodno pro

dam. © 0 6 0 8 / 7 5 - 4 2 0 , 041/669-221 
1040 

Prodam neškropljena JABOLKA 
bobovec in ontario. Bašelj 18 1044 

POSESTI 
' NAKUP IN PRODAJA NEPREMIČ
NIN, CENITVE, IZDELAVA POGODB, 
VPISI V ZEMLJIŠKO KNJIG. DOM 
NEPREMIČNINE, Stritarjeva 4, Kranj, 
© 2 2 - 3 3 - 0 0 74 

PRODAJA in NAKUP nepremičnin, 
cenitve, izdelava pogodb, vpisi v 
zemljiško knjigo. MIKE & comp., 
226-503 408 

Prodamo GORENJA VAS - obnovl
jeno poslovno stanovanjsko HIŠO na 
parceli 789 m2 za 158 000 DEM. K3 
KERN d.o.o. © 2 2 1 - 3 5 3 , 222-566 in 
fax 221-785 451 

Prodamo ŽIROVNICA - stanovanjs
ko HIŠO s parcelo 1200 m2, za 390 
000 DEM, Kranj - nadstropno HIŠO 
do 3. GF, parcela 2500 m2 za 300 
000 DEM. K3 KERN d.o.o., © 2 2 1 -
353, 222-566 In fax 221-785 452 

Prodamo CERKLJE - starejšo 
kmečko HIŠO, dvojček, na parceli 
300 m2, za 60 000 DEM. K3 KERN 
d.o.o.. © 2 2 1 - 3 5 3 , 222-566 in fax 
221-785 453 

Prodamo v bližini Kamnika starejšo 
HIŠO na parceli 1800 m2. Hiša stoji 
ob glavni cesti, cena 190 000 DEM. 
K3 KERN d.o.o. » 2 2 1 - 3 5 3 , 222-566 
in fax 221-785 455 

KUPIMO KRANJ okolica do 15 km, 
večjo gradbeno pacelo na lepi loka
ciji, KRANJ in okolica - večjo parcelo 
ob robu naselja, GORENJSKA KUPI
MO VEČ M A N J Š I H PARCEL ZA 
ZNANE KUPCE. DOM NEPREMIČ
NINE, 22-33-00, 0609/650-123 82 

HIŠO KUPIM na relaciji KRANJ 
LJUBLJANA ali KRANJ BLED kupim 
manjšo hišo z vrtom ali nadomestno 
gradnjo, brez posrednika. » 2 2 8 - 0 8 8 

PRODAMO MAČE nad Preddvorom 
cca 500 m2, sončna vikend parcela, 
50 DEM/m2, HOTEMAŽE več man
jših parcel ob zelenem pasu, RA
DOVLJICA tri parcele z lok. dok., cca 
800 m2, 70 DEM/m2. DOM NEPRE
MIČNINE, 22-33-00, 0609/650-123 
81 
KUPIMO pod Krvavcem vikend ali 

zazidljivo parcelo, KRANJ ENODRU
ŽINSKO HIŠO Z VRTOM, GORENJS
KA STAREJŠO H IŠO Z VRTOM, 
BLED enostanovanjsko na lepi, mir
ni lokaciji. DOM NEPREMIČNINE, 
22-33-00, 0609/650-123 80 

KUPIMO KRANJ okolica gospodars
ko poslopje ali delavnico. DOM 
NEPREMIČNINE, 22-33-00, 0609/ 
650-123 226 

PARCELE PRODAMO Kranj okolica 
lepo sončno parcelo ob gozdu, 1200 
m2 z gradbeno dokumentacijo, Britof 
cca 700 m2 z lokacijsko dokumenta
cijo, Kranj ob cesti cca 800 m2 za 
poslovno gradnjo. DOM NEPREMIČ
NINE, 22-33-00,0609/650-123 228 

HIŠE PRODAMO LJUBLJANA Dobr-
voa dvojček v izgradnji na parceli 660 
m2, 2x160 m 2 biv. površine, MLAKA 
novejšo hišo na parceli 700 m2, 
DRULOVKA enodružinsko, vrstno 
končno hišo na manjši parceli, 
KRANJ Center na manjši parceli 
prodamo enodružinsko hišo primer
no tudi za poslovno dejavnost, 
CERKLJE okolica starejšo pritlično 
hišo na manjši parceli 66000 DEM, 
KRANJ Primskovo pol hiše-PR. z 
garažo in vrtom, 160.000 DEM. 
DOM N E P R E M I Č N I N E , 22-33-00, 
0609/650-123 229 

Kranj - okolica prodamo hišo in 
gospodarsko poslopje, na večji par
celi, možen je nakup samo hiše in 
dela parcele. Mike & Comp., 226-503 
407 

Prodamo v Kranju, na odlični 
prometni lokaciji STANOVANJSKO 
HIŠO na parceli 800 m2, primerna 
za poslovno dejavnost, 350 000 
DEM. K3 KERN d.o.o., » 2 2 1 - 3 5 3 , 
222-566 in fax 221-785 449 

O g l a s p o d " Š I F R O " 

Za oglas objavljen pod 
"šifro" pošljete ali prinesete 

pisne ponudbe na Gorenjski 
glas, Zoisova 1, Kranj 

za šifro...! 

ŠKOFJA LOKA Dolenja vas novo 
hišo na parceli cca 1200 m2, 390.000 
DEM, BLED ZASIP dvostanovanjsko 
hišo s 140 m2 poslovnih prostorov na 
parceli 900 m2, KRANJ Struževo 1/2 
hiše (pritličje) z vrtom in garažo, 
95000 DEM, PREDOSUE dvostano
vanjsko hišo v III gr. fazi z delavnico 
na parceli 500 m2. VODICE novo 
dvostanovanjsko hifo + 2 garaži na 
parceli cca 900 m2, KRANJ S v 
mirnem okolju manjšo visokopritlič-
no hišo z vrtom, 190.000 DEM, 
KRANJ ČIRČE poslovnos tan. hišo 
v izgradnji, LJUBNO pri Podbrezju 
nadomestno gradnjo na parceli cca 
500 m2, cena po dogovoru. BITNJE 
dvodružinsko hišo z vrtom na parceli 
650 m2 + 2 garaži. DOM NEPRE
MIČNINE, 22-33-00, 0609/650-123 
79 
V okolici RADOVLJICE prodamo 
zazidljivo parcelo, na sončni, ravni 
legi, 600 m2, za 48.000 DEM. SVET 
NEPREMIČNINE, 330-112. 

V okolici KRANJA oddamo zgornjo 
etažo nove hiše, 150 m2, CK, TEL, 
najemnina 900 DEM/mes. SVET 
NEPREMIČNINE, 330-112. 

V KRANJU prodamo 1/2 hiše z 
vrtom, ločen vhod in ostali priključki, 
stara 23 let, za 165.000 DEM. SVET 
NEPREMIČNINE, 330-112. 

VVILFAN, d.o.o., 
p.e. Nepremičn ine 

Koroška 10 
4000 Kranj 

Tel.: 064/360-270, 221-912 
PRODAMO: - KRANJ, Vodo
vodni stolp, 3 ss (69 m2) 
- Š E N T U R Š K A GORA, novo 
adaptirano visokopritlično hišo 
- BOHINJSKA BISTRICA, hiša 
190 m2, parcela 800 m2, CK, 
telefon 
- KRANJ, center, starome-
šačnsko hišo 
- DVORSKA VAS, 12000 m2 
stcivbiščs 
- KRANJ, RADOVLJICA, 2 ss 
- NEMIUE, 1,5 ha gozda 
- KRANJ, 62 m2, starejše dvo
sobno stanovanje; 87 m2 pre
novljeno trisobno stanovanje 

KUPIMO: - hišo ali lokal v 
strogem centru KRANJA, 
ŠKOFJE LOKE, TRŽIČA, KAMNIKA 
- KRANJ, Vodovodni stolp, 
Šorlijevo naselje, starejše dvo
sobno stanovanje 
- parcelo ob prometnici v 
KRANJU (plačilo takoj) 
- kmetijo v okolici KRANJA 
- KRANJ, poslovni prostor 50 m2 
- GORENJSKA, starejšo hišo z 
vrtom, primerno za bivanje 

NAJAMEMO: - KRANJ, ŠKOF
JA LOKA, poslovni prostor 
- T R Ž I Č , garsonjero ali eno-
sobno stanovanje 

ODDAMO: - LESCE, opreml
jeno enosobno stan., CK, tele
fon, KTV 
- KRANJ, Zlato polje, opremljeno 
dvosobno stanovanje; 300 DEM 
- KRANJ, Šorlijevo naselje, en
osobno stanovanje v pritličju 
stanovanjske hiše, primerno za 
stanovanje ali poslovni prostor 
- KRANJ, Šor l i jevo naselje, 
opremljeno dvosobno stano
vanje, CK, telefon; 500 DEM 
- Š E N Č U R , 70 m2 opremlje
nega stanovanja v hiši, Ck, 
telefon; 350 DEM 

Prodamo Kranj - na mirni lokaciji 
starejšo HIŠO na parceli 1000 m2 za 
160 000 DEM, BITNJE - novejšo 
HIŠO z ločenim gospodarskim po
slopjem na parceli 1450 m2, za 360 
000 DEM. K3 KERN d.o.o. » 2 2 1 -
353, 222-566 in fax 221 -785 4» 

V PRISTAVI pri TRŽ IČU prodamo 
STARO GRAŠČINO z načrtom za 
obnovo, tloris 202 m2, parcela 707 
m2. SVET NEPREMIČNINE, 330-112. 

DUPLJE, poslovno stanovanjsko hišo 
v 3. gradbeni fazi, 570 m2 uporabne 
površine, parcela 877 m2, prodamo. 
CENA UGODNA. SVET NEPREMIČ
NINE, 330-112. 

V RADOVLJICI prodamo 30 let staro 
enonadstropno stanovanjsko hišo, 
na prometni lokaciji, primerno tudi 
za poslovne prostore, cena 165.000 
DEM. SVET NEPREMIČNINE, 330-
112. 

V POLJČAH PRI BEGUNJAH proda
mo obnovljeno, v isokopr i t l ično, 
dvostanovanjsko hišo, 126 m2, par
cela 200 m2, možnost nakupa 1/2 
hiše, cena 185.000 DEM. SVET 
NEPREMIČNINE. 330-112. 

V LESCAH prodamo visokopritlično 
hišo, 300 m2 uporabne površine, na 
parceli 785 m2. za 480.000 DEM. 
SVET NEPREMIČNINE, 330-112. 

V Kranju prodamo gostinski objekt v 
obratovanju s pokrito teraso, celotne 
uporabne površine cca. 106 m2 , z 
vsemi priključki, možnost takojšnega 
prevzema, cena 370.000 DEM. 
AGENT Kranj (064) 365-360 ali (064) 
365-361 
V Kranju prodamo zazidljivo parcelo 
1030 m2 z že izdano lokacijsko in 
gradbeno dokumentacijo za atrijsko 
hišo, tlorisne površine cca. 135 m2, 
cena 150.000 DEM. AGENT Kranj 
(064) 365-360 ali (064) 365-361 

Na VISOKEM pri Kranju prodamo Na Krvavcu prodamo komplet 
novo visokopritlično stanovanjsko opremljen apartma 60,50 m , viso-
hišo, 465 m2 uporabne površine, ko pritličje, z vsemi priključki, z 
parcela 850 m2, CK, za 550.000 balkonom, možnost prevzema takoj, 
DEM. SVET NEPREMIČNINE, 330- cena 97.000,00 DEM. AGENT Kranj 
112. (064) 365-360 ali (064) 365-361 

Visoko pri Kranju prodamo novo 
nizkopritiično hišo v alpskem stilu, 
tloris hiše 11x14 m, na 538 m2 
z e m l j i š č a , cena po dogovoru. 
AGENT Kranj (064) 365-360 ali (064) 
365-361 

!!!!!V Kranju - Kokrica prodamo cca. 
20 let staro enodružinsko hišo z 
vsemi priključki na cca 780 m2 
zemlj išča, vseljivo po dogovoru, 
možnost dozidave, cena 300.000 
DEM. AGENT Kranj (064) 365-360 
ali (064) 365-361 

V Škofja Loki na Spodnjem trgu 
prodamo večjo, starejšo hišo, v 
pritličju trgovina v obratovanju, v 1. 
nadstropju sta dve stanovanji 100 m2 
in 75 m2, cena po dogovoru. AGENT 
Kranj (064) 365-360 ali (064) 365-361 

V Žirovnici prodamo hišo staro 12 let, 
veliko cca 100 m2, podkletena, lahko 
dvostanovanjska, zraven še starejša 
kmečka hiša, vse skupaj je na 1.200 
m2 zemljišča, <»na po dogovoru. 
AGENT Kranj (064) 365-360 ali (064) 
365-361 

Na Drulovki prodamo vrstno-končno 
hišo dimenzije 11x 6,30 m, celotna 
podkletena, z vsemi priključki, z 
možnostjo odkupa zemljišča, cena 
po dogovoru. AGENT Kranj (064) 
365-360 ali (064) 365-361 

V okolici Kranja prodamo novo hišo, 
tloris hiše 11x 8 m, celotna podkle
tena, možnost poslovnih prostorov, 
cena po dogovoru. AGENT Kranj 
(064) 365-360 ali (064) 365-361 

V okolici Kranja prodamo gospodars
ko poslopje staro 8 let, tlorisne 
površine cca. 10 x 14 m, na 2000 
m2 zemljišča, možnost poslovno 
stanovanjskega objekta, dostop z 
kamioni, cena 220.000 DEM. 
AGENT Kranj (064) 365-360 ali (064) 
365-361 

Na vašo željo vam uredimo stanje 
zemljiške knjige, sestavimo kupopro
dajno pogodbo in svetujemo pri 
prodaji ali nakupu kakršnihkoli ne
premičnin, informacije na tel. št. 
AGENT Kranj (064) 365-360 ali (064) 
365-361 

V Kranju in okolici do 20 km kupimo 
večjo graščino ali vilo z nekaj pripa
dajočega zemljiša za že znanega 
kupca. AGENT Kranj (064) 365-360 
ali (064) 365-361 

HRAŠE zazidljivo parcelo 600 m2 
urejena lokacijska dokumentacija 
prodamo za 48.000 DEM. POSING 
064 863 977 

NEPREMIČNINE 

ddomplan kranj, d.d. 
kranj,bleiweisova 14 p.p. 139, 
tel.064/268-700, 

|fax:064/211-864 
upravljanje in vzdrževanje stanovanj 

Promet z nepremičninami 
Odgovornost in strokovnost 

zagotavljata zanesljivost in uspeh. 

KRANJ - CENTER: Prodamo izredno 
lepo trisobno stanovanje v stano
vanjski hiši, 100 m2, objekt z gar
ažo, telefon, balkon. Cena 175.000 
DEM. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

KRANJ: Prodamo trisobno stano
vanje v stanovanjskem bloku, v 
Izmeri 69 m2, na sončni lokaciji, IV. 
nadstropje, balkon, telefon, KTV, CK. 
Cena 110.000 DEM. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

GORENJSKA: Na območju cele Gor
enjske kupimo več stanovanjskih 
enot, različnih velikosti in cenovnih 
razredov za naše znane kupce. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

BEGUNJE NA GORENJSKEM- POD 
GOFtAMI: Prodamo staro stanovanjs
ko hišo, za nadomestno gradnjo, 
manjša parcela in 486 m2 gozda. 
Cena 22.000 DEM. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

T R Ž I Č : Prodamo novo poslovno 
stanovanjsko hišo (15,75 x 8), tri 
garaže, tri trgovske lokale, CK, KTV, 
telefon, 1400 m2 parcele. Cena po 
dogovoru. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

ŽIROVNICA: Prodamo enonadstrop
no stanovanjsko hišo, cca 300 m2, 
garaža, CK, KTV, SAT, telefon, k hiši 
pripada stara hiša za nadomestno 
gradnjo in parcela 800 m2. Cena 
380.000 DEM. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

BEGUNJE - P O U Č E : Prodamo večjo 
stanovanjsko hišo v celoti ali po 
etažah, ČK, KTV, telefon, garaža. 
Cena po dogovoru. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

JESENICE - OKOLICA: V mirni in lepi 
vasici prodamo skoraj novo manjšo 
enostanovanjsko hišo, CK, telefon, 
sadovnjak, garaža, terasa. Hiša je 
primerna tudi za vikend. Cena 
175.000 DEM. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

VISOKO PRI KRANJU: Prodamo 
izredno lepo novo stanovanjsko hišo 
na mirni in sončni lokaciji, nizkoprl-
tlična, alpski stil, dve bivalni etaži + 
klet v skupni izmeri 465 m2, garaža, 
pripadajoča parcela 610 m2, priklju
ček za kamin. Cena 495.000 DEM. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

KRANJ: Prodamo polovico stano
vanjske hiše, enonadstropna, veli
kost 95 m2, velikost pripadajoče 
parcele 230 m2, balkon, telefon, CK, 
stara 23 let. Cena 170.000 DEM. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

GORENJSKA: Prodamo izredno lep 
vikend - brunarico v izmeri 5x5,5 m, 
in 422 m2 parcele, voda, elektrika 
dovoz z avtomobilom, zemljiškokn
jižno stanje urejeno. Cena: 70.000 
DEM. GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/ 
715-009, mobitel: 0609/653-790 

RADOVLJICA - okolica: Prodamo 
Izredno urejen vikend in dva dodat
na objekta na eni najlepših lokacij na 
Gorenjskem, 700 m2 parcele. Cena 
145.000 DEM. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

V najem oddamo ZEMLJO 
za vrtičkarstvo, med 

Zlatim poljem in Kokrico. 
Tel.: 245-218 

BOHINJ - PODJELJE: Prodamo dve 
zazidljivi parceli, 810 m2 ob asfaltni 
cesti na sončni in mirn! lokaciji, lep° 
gorsko okolje, veljavno gradbeno 
dovoljenje. Na eni parceli začeta 
gradbena dela. Cena: 60.000 DEM 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

RADOVLJICA - Okolica: Prodamo 
zazidljivo parcelo, 600 m2, na lepem 
in sončnem kraju, v bližini asfaltiran« 
ceste, z obstoječ im lokacijskem 
dovoljenjem. Cena po dogovoru. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

Prodamo vrstno HIŠO pri Tržiču, 
parcela 180 m2, za 200 000 DEM, 3 
km iz Lesc prodamo 20 let staro 
HIŠO za 130 000 DEM. K3 KERN 
d.o.o. » 2 2 1 - 3 5 3 , 222-566 in fa* 
221785 * • 
Prodamo v bližini Kranja staro HIŠO 

z gospodarskim poslopjem, parcela 
1300 m2, za 120 000 DEM, v bližini 
Kranja starejšo, obnovljeno HIŠO 2 

ločenim gosp. poslopjem, parcela 
1220 m2 in GOZDA 1500 m2 za 280 
000 DEM. K3 KERN d.o.o., » 2 2 1 -
353, 222-566 in fax 221-785 & 

V bližini Kranja prodamo HIŠO • 
gradnji, velikost 12 x 10m, ločeno 
poslopje 18 x 11 m, primerno za 
delavnico, parcela 2900 m2, za 410 
000 DEM. K3 KERN d.o.o. » 2 2 1 -
353, 222-566 in fax 221-785 *# 

Prodamo na Bledu VISOKOPR'" 
TLIČNO HIŠO, v pritličju delavnica 
120 m2, v nadstropju stanovanje 12° 
m2, centralna in trofazni tok, parcela 
1750 m2, cena 210 000 DEM, n a 

Bledu VISOKOPRITLIČNO podklete-
no HIŠO, do 3. GF, parcela 1200 m2. 
za 250 000 DEM. K3 KERN d.o.o-. 
» 2 2 1 - 3 5 3 , 222-566 in fax 221-785 
«60 . 
Kupimo v okolici Kranja ZAZIDLJIVE 

PARCELE, 600 m2 ali večje. Mike * 
Co. d.o.o., » 2 2 6 - 5 0 3 Jg 
Vzamem v najem NJIVO ali TRAV-

NIK. » 3 2 4 - 6 3 4 j j 
Zazidljivo, komunalno urejeno PAR' 

CELO v Gozd Martuljku, prodam-
» 0 6 1 / 3 4 0 - 9 1 7 7 i 3 

B l a g o v n i c a 

G O R E N C P0SEZ0NSK0 ZNIŽANJE -3 0% KRANJ, Mladinska ul. 2, tel.:064/222-455 

B l S S i i r A ! Z I M S K E K O N F E K C I J E D O 2 4 . J A N U A R J A 



I & ŽtUi DfKU. FANTA 
AUMRZAOetASNA 1 
SREČANJA AU RESNO 

j ZVEZO, POK UĆI TAKOJ, 
I Z VESCUEM TI BOMO 
L. POMAGAUI 090 42 51 

Kupim zazidljivo PARCELO ali 
nadomestno gradnjo. © 4 9 1 - 4 3 8 739 
AMBROŽ pod Krvavcem - zazidljivo 
Parcelo za vikend 304 m2, prodam. 
« 3 2 5 - 1 6 0 781 
Za gotovino kupimo zazidljivo par

celo od 1200-1500 m2. © 3 2 4 - 5 8 3 

V Bohinju prodamo VIKEND. © 7 2 3 -
536 932 

Na Koroški Beli prodamo HIŠO. 
g/15-423 1049 

PRIREDITVE 
.Trio ali duo igra za ocehti, obletnice 
jn zabave, s petjem. © 7 3 1 - 0 1 5 789 

DUO KARINA igra na porokah, 
zabavah in v lokalih, © 2 2 5 - 7 2 4 799 
Trio GORENJSKI NAGELJ igra na 

Porokah, zabavah, obletnicah. © 5 8 -
353 851 

GLASBO ZA OHCETI in ZABAVE 
nudi TRIO BONSAY. Informacije na 
g421-498 966 

DUO BON-BON s priznano pevko 
nudi glasbo za vse priložnosti. © 5 0 -
303 984 

Prodam MIZARSKI BRUSILNI 
STROJ, lesene izdelave ter eno 
delovno mizo, PONK in SMREKOVE 
PLOHE. © 0 6 1 / 7 3 8 - 5 3 0 865 

Prodam regal kavč, pisalno mizo, 
termo peč, cena 35000 SIT. © 2 2 5 -
181 977 

STAN. OPREMA 
Zakonsko posteljo 200x180 zelo 

ugodno prodam. © 2 1 1 - 5 8 7 740 
Ugodno prodam trosed, dvosed in 

fotelj. © 6 3 2 - 7 5 1 771 

Prodam REGAL, dobro ohranjen. 
© 5 9 - 2 1 3 888 

Ugodno prodam nov DVOSED in 
trosed masivni les z raztegljivim 
ležiščem. © 0 6 1 / 8 3 1 - 0 0 2 905 

Ugodno prodam novo kuhinjsko 
MIZO, raztegljivo, okroglo, razteglji
va v oval, črne barve in črni tabure na 
kolesih. © 6 3 4 - 4 5 8 1002 

ŠPORT 

STORITVE 

POSLOVNI STIKI !___ 

TESNENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, 10 let garancije, 30 % 
prihranek pri kurjavi. Prahu, hrupa in 
prepiha ni več! © 0 6 1 / 8 1 3 - 5 5 3 1 

TV SERVIS VSEH ZNAMK - tudi na 
domu. Montaža in servis TV in SAT 
ANTEN. PRODAJAMO TELEVI
ZORJE GORENJE PO NAJNIŽJIH 
CENAH - brezplačna dostava in 

~ 738-333 ali 0609/628-616 

Odkupujemo vse vrste delnic za 
9otovino. Pridemo tudi na dom. 
© 0 6 0 9 / 6 1 1 - 4 5 4 873 

DELNICE: Telekom, Color, Gorenje, 
Merkur, Živila, Gorenjski tisk, Krka, 
Petrol, Union, odkupujemo. Pridemo 
n a dom, plačilo takoj z gotovino. 
•312-385 22825 

budimo vse vrste posojil 
najusodnejše obresti. 
T e l . : 0 6 4 / 2 1 1 - 8 4 7 

ODKUPUJEMO DELNICE Telekoma, 
Merkurja, Gorenjskega tiska, Goren
ja. Aerodroma, in ostale. © 3 1 0 - 5 3 7 , 
041/68-68-19 23812 

POZNANSTVA 
Izobražena, prijetna 50-letna vdova 

^cem prijatelja za preživljanje skup
nega prostega časa. Šifra: POMLAD 

Želim spoznati izobraženca od 50-
? u let za skupno preživljanje večerov 
J, vikendov. Naslov v oglasnem 
2^etku_ 8 2 0 

Dve kolegici (40,50 let) iščeta plesna 
1003 r j a ' v i š J e postave. © 2 2 2 - 5 4 9 

POMLADNI VETER - 48 letna in 49 
etna, vdovi, Gorenjkl, želita spoznati 
Pnrnerne prijatelje. Bodite nevezani, 
^kl ič i te 090-43-01, 156 SIT/min ali 
r s! Agenciji Stik, p.p. 4210, 1001 
î Pjiana , 0 2 1 

&EKLETA in ŽENE - agencija STIK 
\av ,p r i c akuje! Spoznajte nove prija-
SSPl Pokličite na © 0 9 0 - 4 3 - 0 1 , 156 
S'''min ali nam pišite na naslov STIK 

P R 4210, 1001 Ljubljana 26359 

Kazno p r o d a m 
i Prodam GAJBICE za krompir ali 

© 6 7 - 0 0 2 511 

740 n a m S u h a b u k o v a D R V A - •061/ « « ^ 0 7 5 800 

.f̂ odarn suha bukova drva in bank-
2*^451-334 825 

na rw d a m 'azžagana DRVA. Dostavim 
^ o m . Jereb, © 6 2 5 - 2 1 5 838 

0&?r- d a m MOTOKULTIVATOR in 
ter JAGNJETA. © 7 3 1 - 6 4 1 842 

do'?. c l a m bukova in mešana DRVA z 
ihtavo. © 0 4 1 / 7 0 5 - 1 7 7 858 

t22 d * m rabljeno TERMO PEČ, kad, 
a|konska vrata. © 8 8 3 - 5 7 1 

SERVIS PEN - PRIDEMO TAKOJ! 
Popravila pralnih, pomivalnih, sušil
nih strojev, štedilnikov, bojlerjev. 
© 2 4 2 - 0 3 7 in 041/691-221 3 

Menjava olja, izpušnih cevi, rezerv
nih delov avtomobilov. © 2 4 5 - 4 5 0 34 

Rolete, žaluzije, lemelne zavese, 
plise zavese, komarniki, karnise 
PVC ter screen senčila - Izdelava, 
montaža, popravila. © 0 6 1 / 1 3 - 2 2 -
001,041/676-041- 61 

Beljenje stanovanj hitro in kvalitetno. 
© 2 2 2 - 5 6 7 , 061/823-896 130 

TV, VIDEO, VIDEOKAMERE, CD, 
STOLPE in ostalo popravimo v 
PROTON servisu, Bleivveisova 2 
(kino Center), Kranj, © 2 2 2 - 0 0 4 131 

VODOVODNE INSTALACIJE, PO
PRAVILA IN NOVOGRADNJE. © 8 1 -
124 183 

ELEKTROINSTALACIJE EPNEZ S.P. 
- izvajamo vse vrste elektroinstalacij 
in montaž. © 3 1 1 - 5 3 0 216 

VEDEŽUJEM preteklost, sedanjost 
in prihodnost. Pomagam pri psihičnih 
težavah. Odpiram poti v duhovni 
razvoj. Pokličite Natašo za osebni 
obisk na © 0 6 4 / 3 3 1 - 1 1 8 ter na 
vedeževalsko linijo 090/42-81 224 

Izdelava podstrešnih stanovanj in 
polaganje laminatov. © 4 2 2 - 1 9 3 409 

Izposodim ORODJE Hilti za šte-
manje in vrtanje. Od 13. ure dalje 
© 4 1 1 - 8 0 8 499 

OPRAVLJAM PREVOZE s kamio-
nom-komoro 4 t nosilnosti, UGOD
NO. © 3 3 0 - 4 6 1 639 

Izdelava podstrešnih stanovanj s 
predelnimi stenami v KAUF izvedbi, 
montaža Armstrong stropov. © 0 6 4 / 
491-425 ali 224-373 640 

KNJIGOVODSKE 
STORITVE 

nudimo za mala 
podjetja. 

Tel.: 330-573 
Popravila vseh vrst TV aparatov - TV 

GORENJE TUDI NA DOMU. © 3 3 1 -
199 641 
MIZARSKI SERVIS izvaja vsa mi

zarska dela kvalitetno in v dogovor-
jenem roku. © 0 4 1 / 6 5 4 - 3 3 9 656 

OLJNE GORILNIKE - avtomatiko 
servisiramo, montiramo, izmerimo 
izkoristek. BETA-S.d.o.o., tel. fax 
874-059 
Ali potrebujete prevoz tovora, ali se 

selite KOMBI PREVOZI po najnižjih 
cenah. © 6 2 1 - 6 0 9 "8 

I 

•^Stružnikova 19 
- 4208 ŠENČUR 
Tel, Fax: 064/411 016 

m o b i t e l -

p o o b l a S č e n servis z a 
prodajo i n m o n t a ž o 

C S M : 4 

3 B H 3 B S n o k i a ̂  

(g) MOTOROLA 

QMI - PTFE 

Teflonska 
zaščita 
motorja 

* do 88 % m a n j š a obraba motorja 
* trajnost zašč i te : min. 80.000 km - max. 160.000 km 
* povp. 12 % višja kompresija * lažji zagon 
* povp. 5 % m a n j š a poraba goriva 
* povp. 7,3 % v e č j a m o č * m a n j š a poraba olja 
* z a š č i t a pri hladnem zagonu 
* doziranje ob menjavi olja: 20 % QMI + 80 % olja 

VERTIGO d.o.o., Mestni trg 27,4220 Škofja Loka 
tel.: 064/624 228, tel. fax: 064/623 087 

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-Oxidizer - Run Rite - razmaščevala - teflonske masti. 

SMUČARSKA OPREMA, DRSALKE, 
rabljene - ugodno! RUBIN Kokrica 
© 2 4 5 - 4 7 8 750 

SMUČI tekaške Blizzard clasic 190 
cm nove, cena 9000 (v trgovini 
12.000 sit). © 8 1 - 8 0 8 787 

Izdelujem lesne brikete za 
kurjavo. Babic, Bistrica 7, 

tel.. 731-007 
ČIŠČENJE sedežnih garnitur, itiso-

na, tapisona, vinas in keramičnih 
ploščic. LESKET, 211-338 706 

KOMBI PREVOZI TOVORA in man
jše selitve. © 2 2 3 - 4 2 0 , mob 0609/ 
631-776 725 
SANACIJA DIMNIKOV iz nerjaveče 

pločevine z 10 letno garancijo, 
VRTANJE DIMNIKOV, IZGOREVAL-
NO TEHNIČNI RAČUN. © 6 3 1 - 2 6 4 
748 

MREŽE - kovinske, zaščitne proti 
vlomu in okrasne za vse vrste oken in 
vrat izdelujemo po naročilu. © 0 6 4 / 
806-026 753 

Posek in spravilo lesa opravimo 
HITRO IN PO ZMERNIH CENAH. 
© 6 9 5 - 1 0 8 755 

SERVIS elek. roč. orodja, originalni 
rez deli. Kodrič, Zg. Besnica 36, 
403-153 760 

Deklaracije oblikovane s tekstom, 
črtno kodo, grafiko izdelamo ek
spresno. © 6 3 4 - 6 6 5 763 

Polagam keramiko ugodno in kva
litetno. © 2 4 1 - 5 9 6 766 

Polaganje keramike, postavitev 
kaminov, krušnih peči. © 5 5 - 0 6 0 790 

( t a n 
-STRIHJ 

STROJNE ESTRIHi 
t e l . : 0 6 4 / 3 3 0 1 4 2 
G $ M : 0 4 1 / 6 8 8 - 2 4 4 

Ugodno uredim vpis v zemljiški knjigi 
po zakonu o lastninjenu nepremičnin 
v DL in drugo. FINGRAF Kranj, 
© 2 2 5 - 2 7 7 

KERAMIKO, PARKET, PVC - POLA
GAM, BRUSIM IN LAKIRAM PAR
KET. © 3 2 3 - 5 8 5 824 
AVTONEGA TINA - Podljubelj pere 

čisti in polira. Priporoča se! 836 
SERVIS in POPRAVILA pralnih 

strojev, štedilnikov, tudi starejših. 
© 3 3 2 - 3 5 0 , 3 2 5 - 9 1 7 840 
Izdelovanje ročno tkanih preprog, 

šalov, rut po naročilu. © 3 3 0 - 6 6 5 sso 
ELEKROINSTALACIJE vseh vrst -

kvalitetno in zelo poceni. © 5 8 - 2 2 4 
862 
Spoštovane! Nudim vam brezplačno 
svetovanje in nego obraza na vašem 
domu. Naročila na © 0 6 0 9 / 6 1 9 - 8 9 3 
878 
Nudim P O M O Č NA DOMU. © 5 7 -

091, Sabina B9o 
VEDEŽUJEM iz kart, sanje, nihalo -

dan in noč. © 0 9 0 - 4 3 - 2 7 924 
Popravilo hladilne tehnike, previtje 

elektromotorjev, rotorjev, električne
ga orodja. Naklo, 471-490 963 

Izvajamo vodoinstaiacijska dela, 
adaptacije kopalnic, stanovanj (pe-
čar+zidar), ugodne cene. © 0 6 0 9 / 
612-005 983 
Vedeževanje, šloganje iz kave in čaja 
po ind. metodi. LARA, 686-240 985 

SELITVE, PREVOZI v komori 16 m3, 
2 t, ugodno. © 4 7 1 - 7 6 2 , popoldan 

V E D E Ž E V A N J E 
0 9 0 4 4 0 9 

Sklepamo ugodna rentna premo-
ženska varčevanja. Pridemo na vaš 
dom. © 2 2 8 - 3 9 3 1009 

Računovodske in finančne storitve 
opravljamo za vse d.o.o. in samos
tojne podjetnike - posameznike. 
KONTO © 0 6 1 / 7 1 2 - 9 1 3 1013 

Rolete, žaluzije, lamelne zavese, 
harmonika vrata ter tuš kabine -
izdelujemo, montiramo in sevisira-
mo. © 0 6 1 / 7 1 3 - 3 1 0 1022 

VSA VODOINSTALATERSKA DELA 
(RENOVIRANJE KOPALNIC, NOVO
GRADNJE, POPRAVILA) DELAMO 
KVALITETNO! © 5 1 - 4 6 9 aoi 
Nudim nego in oskrbo ostarelim in 

onemoglim osebam. © 5 1 - 1 4 9 817 

STROJNI TLAKI • 
ESTRIHI 

tel.:0609 6Z5 474 
061 812 608 

GRADBENO PODJETJE prevzame 
vse vrste GRADBENIH DEL - od 
novogradenj do adaptacij. Storitev 
vam opravimo hitro, strokovno in 
cenovno najbolj ugodno. Pokličite In 
se prepričajte. © 0 4 1 / 6 9 3 - 5 4 8 1042 

MANJŠA POPRAVILA - VODO
VODNE INSTALACIJE. © 0 6 4 / 2 2 5 -
239 1047 

ŽALUZIJE, LAMELNE IN PLISE 
ZAVESE, ROLOJE, ROLETE, MAR
KIZE, SCREENE - izdelujemo in 
montiramo. © 0 6 1 / 6 5 1 - 2 4 7 2B425 

3 ss s CK ogrevanjem oddam na 
Jesenicah za gimnazijo. © 8 0 0 - 0 0 2 
193 

STANOVANJA PRODAMO MED
VODE več stanovanj v izgradnji, 
KRANJ Planina II 2 ss, 60 m2/VII, 
100.000 DEM, KRANJ Planina II 3 ss, 
84 m2/l., 2 balkona, obnovljeno, 
1600 DEM/m2. DOM NEPREMIČ-
NINE, 22-33-00, 0609/650-123 227 

PRODAJA IN NAKUP nepremičnin, 
cenitve, izdelava pogodb, vpisi v 
zemljiško knjigo. MIKE & Co., 226-
503 398 

ŠORLIJEVA 1 ss, 41 m2, 1. nad., 
balkon, prodamo. MIKE & Co., 226-
503 • 39« 

PLANINA 2,5 ss 85 m2, pritličje, 
prodamo ali menjamo in 3 ss 79 m2, 
prodamo. Mike & Co., d.o.o., 226-
503 400 

Asfaltiranje dvor išč , cest, 
dovoznih poti, tlakovanje 
dvor išč , strojni izkop in 

odvoz, prevzem kompletnih 
zidarskih del novogradnje in 

adaptacije, pleskarska in 
k e r a m i č n a dela ter fasade. 
Tel.: 061/817-285,061/817-727, 

GSM 041/643-529 

STANOVANJA 
PRODAMO KRANJ Planina III, 1 ss 

obnovljeno, 44,5 m2/IV, 80.000 
DEM, KRANJ Planina II. 2 ss/V, 78 
m2, 1500 DEM/m2- KRANJ Zlato 
polje NOVO GARSONJERO, 33 m2/ 
II., 73000 DEM, ŠKOFJA LOKA novo 
2 ss+27 m2 atrija, 115.000 DEM, 
KRANJ Planina II ugodno, 3 ss/XII, 
obnovljeno, 85 m2, 2 balkona, 1450 
DEM/m2, KRANJ CENTER meš
čansko 2 ss/lll. 89 m2, CK, tel., 
1600 DEM/m2, ŠORLIJEVO NAS. 2 
ss, 60 m2/lll., 95000 DEM. DOM 
NEPREMIČNINE, 22-33-00, 0609/ 
650-123 75 

KRANJ Šorlijevo nas. 3 ss obnovlje
no, 68,30 m2/lll., 1700 DEM/m2, na 3 
obroke, KRANJ Vodovodni stolp 3 ss 
obnovljeno, CK plin, 74 m2/lll, 
130.000 DEM, KRANJ CENTER 
UGODNO 1460 DEM/m2, novo man-
sardno stanovanje, 70 m2/ll, KRANJ 
HUJE 3 ss+k, 83 m2/PR., ni CK, 
cena po dogovoru ali na obroke, 
BOHINJ St. Fužina prodamo več 
apartmajev s pogledom na jezero. 
DOM N E P R E M I Č N I N E , 22-33-00, 
0609/650-123 76 

KUPIMO KRANJ Planina kupimo 2 
ss ali 3 ss atrijsko stanovanje. DOM 
NEPREMIČINE, 22-33-00, 0609/650-
123 77 
NAJAMEMO KRANJ 2 ss ali 3 ss za 

poslovneža z družino, KRANJ okolica 
1 ss ali 2 ss za poslovneža. STANO
VANJA ODDAMO KRANJ Zlato polje, 
novo garsonjero in 3 ss, neopremlje
no. DOM NEPREMIČNINE, 22-33-
00, 0609/650-123 78 

Kranj 2 ss 55 m2, pritlično in 2 ss 
mansardno 72 m2, s 40 m2 pod
strehe, prodamo. MIKE & Co., 
© 2 2 6 - 5 0 3 402 

Jesenice ugodno prodamo 2 ss, 
takoj vseljivo, obnovljeno, možna 
menjava za manjše stanovanje. 
MIKE & Comp. 226-503 403 
Planina II zamenjamo 1 ss 52 m2, 

pritličje z atrijem, za majše 1 ss v I. ali 
II. nadstr. na Planini III ali Šorlijevi 
ulici. Mike & Co., © 2 2 6 - 5 0 3 404 

Kranj - Vodovodni stolp, 3 ss, 65 m2, 
CK, balkon, prodam. Mike&Co.,226-
503 405 

PRODAMO: KRANJ -1 ss, 42 m2 na 
Planini v 4. nadstr., za 75 000 DEM, 1 
ss 37 m2, na Zlatem Polju v pritličju 
za 65 000 DEM, 1.5 ss 47 m2, v 
Hrastju v 1. nadstropju za 68 000 
DEM. K3 KERN d.o.o., © 2 2 1 - 3 5 3 , 
222-566 in fax 221-785 439 
Prodamo v Kranju: 2 ss 49 m2, na 

Zlatem polju v 4. nadstr., za 77 000 
DEM, 2 ss 55 m2, na Planini v 5. 
nadstr., za 90 000 DEM, 2 ss 67 m2, 
na Planini v 2. nadstr., za 99 000 
DEM, 2 ss 64m2, na Planini v pritličju 
za 97 000 DEM, 2 ss 63 m2, na 
Planini v 2. nadstr., za 98 000 DEM, 2 
ss 63 m2, na Planini v 4. nadstr. za 
100 000 DEM. K3 KERN d.o.o. 
© 2 2 1 - 3 5 3 . 222-566 in fax 221-785 
440 

Prodamo Kranj: 2,5 ss 66 m2, za 
nebotičnikom, prenovljeno v etažno. 
CK, v pritličju za 105 000 DEM 
(primerno tudi za pisarne), 2.5 ss 75 
m2, na Planini v 2. nadstr., v nizkem 
bloku za 127 000 DEM, 2,5 ss 68 m2, 
na Planini v 4. nadstr., za 110 000 
DEM, 2.5 ss 92 m2, na Planini v 5. 
nadstr., za 147 000 DEM, 3 ss 77 m2, 
na Planini v 11. nadstr., za 115 000 
DEM. K3 KERN d.o.o., © 2 2 1 - 3 5 3 , 
222-566 in fax 221-785 442 

Prodamo Kranj: 3,5 ss 98 m2, na 
Planini atrijsko za 180 000 DEM, 3 ss 
86 m2, na Zupančičevi v pritličju za 
110 000 DEM, 4 ss 94 m2, na Planini 
v pritličju za 140 000 DEM, 4 ss 94 
m2, na Planini v 1. nadstr., za 140 
000 DEM. K3 KERN d.o.o. © 2 2 1 -
353, 222-566 in fax 221-785 443 

MENJAMO Kranj: 1 ss 50 m2, na 
Planini v 1. nadstr., za 2 ss, cena po 
dogovoru, 2 ss + 2 K na Planini v 
pritličju menjamo za 2 ss tudi na 
Planini v pritličju, cena po dogovoru, 
3 ss 81 m2 na Planini v 1. nadstr., 
menjamo za 1 ss, cena po dogovoru. 
K3 KERN d.o.o., © 2 2 1 - 3 5 3 , 222-
566 in fax 221-785 445 

PRODAMO KRANJ: 3 ss 85 m2 na 
Planini v 3. nadstr., nizek blok za 124 
000 DEM, 3 ss 83 m2 na Planini v 11. 
nadstr., za 126 000 DEM, 3 ss 80 m2, 
na Planini v 6. nadstr., za 140 000 
DEM. K3 KERN d.o.o. © 2 2 1 - 3 5 3 , 
222-566 in fax 221-785 446 

Prodamo ŽIRI - v centru mesta več 
nedokončanih stanovanj po 1000 
DEM/m2, GARSONJERE na Bledu, 
Radovljici in Žirovnici. K3 KERN 
d.o.o., © 2 2 1 - 3 5 3 , 222-566 in fax 
221-785 447 

Prodamo RADOVLJICA - 2 ss, 50 
m2, v 1. nadstr., na cesti Staneta 
Žagarja, cena 65 000 DEM. K3 KERN 
d.o.o., © 2 2 1 - 3 5 3 , 222-566 in fax 
221-785 448 

Oddam stanovanje. © 4 1 1 - 8 0 8 , 
popoldan 498 
ZLATO POLJE - 2 ss, 61.50 m2, 2. 

nadstr., prodamo. Mike & Co. d.o.o., 
© 2 2 6 - 5 0 3 622 

PLANINA - prodamo 2 ss, 63.10 m2, 
5. nadstr. Mike & Co., d.o.o. 0226-
503 623 

ŽELEZNIKI - novo stanovanje, 75 
m2, ugodno prodamo. Mike & Co., 
d.o.o. © 2 2 6 - 5 0 3 624 

Kupimo GARSONJERO in 1 ss 
stanovanje v Šorlijevi ul. ali na 
Planini III. Mike & Co. d.o.o., © 2 2 6 -
503 625 
Oddamo stanovanja: polovico HIŠE 

v Britofu, Bitnjah, v Podnartu, Zapu-
žah in Šenčurju ter 1 ss na Drulovki in 
1 ss v Šk. Loki. K3 KERN d.o.o., 
© 2 2 1 - 3 5 3 , 222-566 in fax 221-785 
629 

V Škofji Loki oddam ENOSOBNO 
STANOVANJE dekletom. © 3 2 4 - 4 3 2 
po 17. uri 726 
Prodam enosobno stanovanje, staro 

pet let v Portorožu Lucija. © 3 1 1 - 8 7 2 

Enosobno stanovanje v Kranju 
prodam. © 4 7 1 - 1 8 2 759 

Prodam 2,5 sobno stanovanje v 
Škofji loki Podlubnik. © 6 2 0 - 7 0 1 788 
Samski ženski srednjih let oddam 

sobo s souporabo kopalnice. © 6 2 2 -
075 826 

Nepremičnine 
Staning K r a n j 

0 6 4 - 2 4 2 754 

V Škofji Loki najamem eno ali dvo 
sobno stanovanje opremljeno do 400 
DEM mesečno. © 0 6 1 / 1 8 - 5 1 - 7 7 2 843 
STANOVANJE Kranj Planina 2 ss + 

kabinet, 68 m2, prenovljeno, central
na, toplovod, 1600 DEM/m2, pro
damo. © 3 3 - 1 3 - 4 3 881 

Prodam enosobno stanovanje v 
Šenčurju novi bloki, vsi priključki. 
© 4 1 1 - 6 3 0 959 

V Stražišču oddam 2 ss, ena etaža v 
hiši, s CK in garažo, za 400 DEM. 
STANING, © 2 4 2 - 7 5 4 980 
Oddam STANOVANJE v starejši hiši 

v bližini Kranja. Ponudbe pod Šifra: 
SKRBEN GOSPODAR 1048 

JESENICE - Center: Prodamo trisob
no stanovanje, 73 m2, IV. nadstropje, 
CK, KTV, telefon, toplovod. Cena 
72.000 DEM. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009 
mobitel: 0609/653-790 

MITSUBISHI CARISM 

S E R V I S 

MITSUBISHI 
MOTORS 

SERVIS IN P R O D A J A 
N O V I H IN RABLJENIH VOZIL 
S T A R O Z A N O V O 

O b r t n i š k a 8, D o m ž a l e 
tel.061/716-221 - prodaja 
tcl:06l/715-666 - servis 

MITSUBISHI C A R I S M A 1,6 GLXi 
4x AIR BAG, klima ABS, el. paket) K u p č e k 

O L T l , 3 G L i 

P A J E R O 2,5 G L 

Y O U N G 



M A L I O G L A S I 

<RANJ- Planina 1: Prodamo dvosob
no stanovanje s kabinetom, 65 m2, VI 
nadstropje, balkon, KTV, CK, toplo
vod. Cena 105.000 DEM. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

RADOVLJICA-Gradnikova: Prodamo 
dvosobno stanovanje, II. nadstropje, 
garažni boks, CK, KTV. Cena po 
dogovoru. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

RADOVLJICA - Žagarjeva: Prodamo 
dvosobno stanovanje, klasično ogre
vanje, potrebno delne prenove. Čen 
zelo ugodna. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

RADOVLJICA - Gradnikova: Proda
mo dvosobno stanovanje, IV. nad
stropje, CK.KTV, telefon. Cena 
83.000 DEM. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

K E R N 

tel.:221-353 
222-566 

fax: 221-785 

d.o.o. 

NEPREMIČNINE 
Maistrov trg 12 

4000 Kranj 

-BUJNA RDEČELASKA ANA 168/65/28 090 4473 
• TARA. SKODRAMH OGNJENIH LAS, 174/60/24 090 42 32 
•ČRNOtASA DOLGONOGA PIKA, 175/58/25 090 44 71 
• RADOVEDNA RJAVOLASKA DARJA. 169/63/27 090 4195 
• NEŽNA ROMANTIČNA TANJA. 168/55/26 090 4193 
• DOMINANTNA LEPOTICA EVA, 180/70/29 090 4167 
• SIMPATIČNA SVETLOLASA ANJA, 165/62/30 0904472 
• BOGATO OBDARJENA LUCUA 170/62/30 090 4192 
- ČRNOtASA ŠTUDENTKA MOJCA, 172/60/22 0904230 
• VEDE2EVALKA IN ASTR0L0GINJA KATJA 0904191 

RADOVLJICA - GRADNIKOVO NA
SELJE: Prodamo dvosobno stano
vanje 61 m2. Cena 95.000 DEM. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790RADOVUICA 
- GRADNIKOVO NASELJE: Prodamo 
dvosobno stanovanje, IV. nadstropje, 
vsi priključki. Cena 83.000 DEM. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

KRANJ - PLANINA: Prodamo dvo
sobno stanovanje s kabinetom, 81 
m2, III. nadstropje, CK, KTV, telefon, 
skupne garaže. Cena 136.000 DEM. 
Možna menjava za manjše stano
vanje do 50 m2, z doplačilom razlike 
m2. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

BLED: Prodamo izredno lepo garson- JESENICE - Center: Prodamo tnsob-
jero, 30 m2, v hiši, pritličje, pripada- " ° stanovanje v stolpnici V. nad-
joči del vrta, sušilnica, telefon, etažna stropie ,74 m2 CK KTV telefon, 
CK. Cena 53.000 DEM. toptovod. Cena 74.000 DEM. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, GS 5 STANIČ k.dL, tel : 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 mobitel: 0609/653-790 

Š t l D J M T U K i 
I l i t r o l n p o c e n i 
informacije: <S 
Tel.:061/841-864. Mob.:0609/629-514 

R D S S T E R E O 

8 9 . 8 

9 1 . 2 

R A D I O S O R A 

DAN JE ZAPOLNJEN-
Z VAMI SMO 
TUDI PONOČI 

RADOVLJICA - center: Prodamo 
novo garsonjero, 28,33 m2, CK, 
KTV, Telefon, na izredno frekventni 
lokaciji primerno za stanovanje, vi
kend ali pisarno. Cena: 54.000 DEM. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

KRANJ-Zlato polje: Prodamo manjše 
dvosobno stanovanje, 47,30 m2, 
telefon, balkon, klasično ogrevanje. 
Cena 80.000 DEM. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

KRANJ-Planina 3: Prodamo dvosob
no stanovanje s kabinetom 75,6 m2, 
CK, KTV, telefon, pripadajoči kletni 
prostor, sončna lega, skupna letna in 
zimska garaža. Cena 149.000 DEM. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

KRANJ- Planina 3: Prodamo dvoin
polsobno stanovanje, 76 m2, V 
nadstropje, vsi prikl jučki . Cena 
118.000 DEM. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

BLED: Prodamo trisobno stanovanje 
75 m2, staro 15 let, vsi priključki, 
alpski blok, visoko pritličje, garažni 
nadstrešek, takoj vseijivo. Cena 
143.000 DEM. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009. 
mobitel: 0609/653-790 

KRANJ: Prodamo trisobno stano
vanje, 70 m2, Šorlijevo naselje, VII. 
nadstropje, CK, KTV, telefon. Cena 
125.000 DEM. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

BLED - JARŠE: Prodamo trisobno 
stanovanje, 74,33 m2, na izredno 
sončni In mirni lokaciji, CK, KTV, 
Telefon pod pritličje, lepa terasa. 
Cena: 130.000 DEM. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

RADOVLJICA - GRADNIKOVA: Pro
damo triinpolsobno stanovanje, 71 
m2, IV. nadstropje, CK, KTV, telefon. 
Cena 110.000 DEM. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

I n i p h e m i tn i h ml 

0 6 4 / 2 2 6 - 5 0 3 
RADOVLJICA: Prodamo trisobno 
stanovanje, v izmeri 61 m2, balkon, 
II. nadstropje, popolnoma prenovlje
no, CK, KTV, telefon, na mirnem 
kraju. Cena: 110.000 DEM. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

KRANJ: Prodamo trisobno stano
vanje v pritličju, v izmeri (64) m2, 
lokacija mirna in sončna, balkon, 
telefon, brez CK, kamin v dnevni 
sobi, plin v izgradnji. Cena po 
dogovoru. 
GS 5 STANIČ k.d., tel.: 064/715-009, 
mobitel: 0609/653-790 

V Kranju na Planini, Zlatem polju in v 
Šorlijevem naselju kupimo več gar
sonjer za znane interesente. AGENT 
Kranj (064) 365-360 ali (064) 365-361 

O P T I K A V E R V E G A 

Tavčarjeva 1 

4000 Kranj 

Slovenija 

Tei./fax:064222890 

Nudimo vam hitro h kvalitetno Izdelavo 
vseh vrst očal z navadnimi h specialnimi lečami 
(2EiS$,E$SILOR). 

I z d e l u j e m o n a r e c e p t i n b r e z r e c e p t a . 

R a č u n a l n i š k i p r e g l e d v i d a . 

Odprto: od 8. do 12. ure in od 15, do 18. ure, sobota od 9, od 12. ure, 

AMBULANTA 

ZA0STE0P0R0Z0 
primarij dr. Marko D e m š a r , 

dr. B o š t j a n Salobir 

Ambulanta je v Ljubljani, 
Cesta v Mestni log 55/11 

(Poslovni center MURGLE) 
Merjenje mineralne gostote 

kosti, posvetovalnica 
in naročanje vsak dan od 
7. do 20. ure, ob sobotah 

od 7. do 13. ure. 
Tel.: 061/33-42-68 

V Mostah pri Žirovnici prodamo 
garsonjero 34,30 m2, 2. nadstropje, 
popolnoma adaptirano, telefon, brez 
CK, cena po dogovoru. AGENT Kranj 
(064) 365-360 ali (064) 365-361 

V Kranju na Planini prodamo garson
jero cca. 26 m2, z vsemi priključki 
brez balkona, v pritličju, vseljivost in 
cena po dogovoru. AGENT Kranj 
(064) 365-360 ali (064) 365-361 

V KRANJU KUPIMO VEĆ ENOSOB-
NIH STANOVANJ, LAHKO STAREJ
ŠIH, POTREBNIH ADAPTACIJ, ZA 
ZNANE INTERESENTE. AGENT 
Kranj (064) 365-360 ali (064) 365-361 

Na Golniku nujno prodamo enosobno 
stanovanje 42,17 m2 visoko pritličje, 
z balkonom, CK, telefon po dogo
voru, prevzem možen takoj, cena po 
dogovoru. AGENT Kranj (064) 365-
360 ali (064) 365-361 

V Kranju - ali okolica KUPIMO več 
enosobnih stanovanj po možnosti z 
vsemi priključki, lahko tudi starejše 
potrebno adaptacij, cene po dogo
voru, za znane kupce. AGENT Kranj 
(064) 365-360 ali (064) 365-361 

V Kranju prodamo enosobno stano
vanje 47,93 m2 v 3. nadstropju, z 
balkonom, vseijivo po dogovoru, z 
vsemi priključki, cena 85.000,00 
DEM. AGENT Kranj (064) 365-360 
ali (064) 365-361 

V Kranju na Planini prodamo eno
sobno stanovanje 42,50 m2 v četr
tem nadstropju, z vsemi priključki, 
vseijivo po dogovoru, cena 75.000 
DEM. AGENT Kranj (064) 365-360 ali 
(064) 365-361 

D O M 
N E P R E M I Č N I N E 
KRANJ 22 33 OO. 0609 650 123 

Več neobdelanih mansard različnih 
površin v centru Kranja ali v okolici 
kupimo za znanega interesenta, cena 
po dogovoru. AGENT Kranj (064) 
365-360 ali (064) 365-361 

V Kranju na Trg Rivoli prodamo 
dvosobno stanovanje s kabinetom 
81 m2, 1. nadstropje, z vsemi 
priključki cena po dogovoru. AGENT 
Kranj (064) 365-360 ali (064) 365-361 

V Kranju na Planini prodamo dvo
sobno stanovanje 64,50 m2, v 7. 
nadstropju, CK, KTV, tel., možnost 
takojšnega prevzema, cena 95.000 
DEM. AGENT Kranj (064) 365-360 ali 
(064) 365-361 

V Kranju na Planini prodamo dvo
sobno stanovanje s kabinetom 75,80 
m2, v drugem nadstropju, z vsemi 
priključki, vseljivost in cena po dogo
voru. AGENT Kranj (064) 365-360 ali 
(064) 365-361 

V Kranju na Planini prodamo dvo
sobno stanovanje 65,60 m2, v četr
tem nadstropju, z vsemi priključki, 
možnost takojšnega prevzema, cena 
100.000 DEM. AGENT Kranj (064) 
365-360 ali (064) 365-361 

V Kranju na Zlatem polju prodamo 
trisobno stanovanje 70,10 m2, visoko 
pritličje, potrebno manjše obnove, 
cena 92.000 DEM. AGENT Kranj 
(064) 365-360 ali (064) 365-361 

P a n a s o n i c 

I S D N 
O D IDEJE DO IZVEDBE 
ht tp: / /www.te lefon- t rade.s i 

T E L E F O N S K E C E N T R A L E 

I N R E Š I T V E Z A P O D J E T J A 

KRANJ d.o.o. 

l l t e l e f a i i t r a d e 
ZASTOPSTVO-TRGOVINA-SERVIS 

V Kranju na Planini prodamo trisobno 
stanovanje 77,50 m2 v 11. nadstrop
ju, z vsemi priključki, tel. po dogo
voru, vseijivo po dogovoru, cena 
120.000,00 DEM. AGENT Kranj 
(064) 365-360 ali (064) 365-361 

B . A . V 
d.o.o. V* te fefc 

^ Y * S r t e l f a x : 0 6 4 5 2 2 3 3 

Ifefc* Koroška cesta 5 *Vpi 4290 Tržič 

TRŽIČ-BALOS, prodamo dvosobno 
stanovanje z dvema kabinetoma, 90 
m2, v starejšem nizkem bloku, brez 
CK, cena 95.000 DEM. SVET NE
PREMIČNINE, 330-112. 

V RADOVLJICI prodamo enosobno 
stanovanje, 50 M2, za 80.000 DEM in 
2,5S stanovanje, 61 m2, za 94.000 
DEM. SVET NEPREMIČNINE, 330-
112. 

V POLJČAH pri BEGUNJAH proda
mo 3-sobno stanovanje v obnovljeni 
visokopritlični hiši, 85 m2, CK, SATV, 
ločen vhod, cena 65.000 DEM. SVET 
NEPREMIČNINE, 330-112. 

Na JESENICAH, v Podmežakli pro
damo 3S stanovanje, v novejšem 
bioku, 77 m2, za 75.000 DEM. SVET 
NEPREMIČNINE, 330-112. 

V PODLUBNIKU prodamo dvosobno 
stanovanje s kabinetom, 52 m2, v 

prvem nadstropju, za 96.000 DEM, 
dvosobno stanovanje v 12. nadstrop
ju, 61 m2, za 93.000 DEM in trisobno 
stanovanje v 2. nadstropju, 75 m2, ?a 

118.000 DEM. SVET NEPREMIČ
NINE, 330-112. 

V FRANKOVEM NASELJU prodamo 
enosobno stanovanje, pregrajeno v 
dvosobno, 41 m2, za 77.000 DEM' 
SVET NEPREMIČNINE, 330-112." 

V STRAŽIŠČU pri Kranju prodamo 1S 
stanovanje v hiši, 36 m2, kompletno 
obnovljeno, za 54.000 DEM. SVE' 
NEPREMIČNINE, 330-112. 

V DRULOVKI prodamo garsonjero, 
33 m2, za 63.000 DEM in dvoetažno 
mansardno stanovanje, za 124.000 
DEM. SVET NEPREMIČNINE, 330-
112. 

V meščanski hiši v centru KRANJA 
prodamo 2.5S stanovanje, 65 m2. 
delno obnovljeno, za 90.000 DEM-
SVET NEPREMIČNINE, 330-112. 

N E P R E M I Č N I N E 

Ljubljana, Tacenska 95 
tel.: 061/15-22-284, 15-22-274 

VAM NUDI: sestavo pogodbe, cenitve, projektiranje (gradbeni, eiektro in strojni projekti, 
statični izračuni), gradnjo, obrtniška dela in nadzor nad gradnjami 

NOVO: TRIDIMENZIONALNO PROJEKTIRANJE VAŠIH NEPREMIČNIN - ARCHIGAD 
NATAŠA HLADNIK - OBLAK dipl. ing. arh. ARHITEKTA Studio, 

vodi projektiranje in svetovanje v zvezi z gradnjo in notranjo opremo. 

PIA ŠKOFJA LOKA 
© 623-117,622-318 

1. Prodamo Šk. Loka Novi svet 3 ss 
manjše stanovanje, cena ugodna 
2. Prodamo šk. Loka mansardno 
stanovanje, 90 m2, garaža + klet 
3. Prodamo Šk. Loka spodnji del 
stanovanjske hiše s pripadajočo 
zemljo (klet + pritličje) 
4. Prodamo Škofja Loka 2 s man
sardno stan., 70 m2, cena ugodna 
5. Prodamo Bohinj večje 1ss 55 m2 
6. Prodamo Mengeš, 3. nad., 2 ss, 63m2 
7. Prodamo Dovlje - Mojstrana 
visokopritlično, podkletno stan. hišo 
8. Prodamo Šk. Loka 2 ss s kabine
tom 3 nad., možnost plačila na 
obroke 
9. Prodamo Jarčja dolina pri Žireh, 
starejšokmečko hišo s pripadajočim 
kmet. zemljiščem 24000 m2 
10. Prodamo Hotemaže parcelo 
5000 m2, namenjeno za športne 
dejavnosti 
11. Prodamo Frankovo nas. 2,5 
sobno stanovanje z atrijem 
12. Prodamo Šk. Loka center mesta 3 s 
13. Kupimo šk. Loka - Reteče • 
Godešič dvostanovanjsko hišo do 
240.000 DEM 
14. Prodamo Hotavlje stan. hišo, 
parcela 600 m2, cena ugodna 
15. Prodamo Šk. Loka ind. cona 
prostore primerne za pisarne, trgovi
no ali delavniške prostore 
16. Oddamo Šk. Loka - Godešič v 
najem poslovne prostore 
17. Prodamo Šk. Loka 2 ss s 
kabinetom, cena zelo ugodna 
18. Prodamo - Železniki več stan. hiš 

različnih cenovnih razredov 
19. Prodamo Zg. Bitnje zazidljivo 
parcelo 650 m2 
20. Prodamo - Šk. Loka starejšo 
hišo z lokacijskim dovoljenjem za 
nadomestno gradnjo 
21. Prodamo Rovte nad Žirmi 
novejšo stan. hišo na parceli 2100 
m2, cena 160.000 DEM 

PIA KRANJ 
© 3 1 2 - 6 2 2 

1. Prodamo 2SS ob reki Savi, 55 m2 
+ 25 m2 galerije, 90.000 DEM 
2. Prodamo več garsonjer, ugodno 
3. Prodamo več 2 SS v Šorlijevem nas. 
4. Kupimo dvosobna in trisobna 
stanovanja v Šorlijeve naselju 
5. Menjamo 3SS, Golnik, 70 m2, za 
atrijsko v Kranju 
6. Kupimo več garsonjer, (20 - 30 
m2), za znane kupce, nujno 
7. Prodamo 5 SS v centru Kranja - II. 
nadstr., 111 m2 stan. pov. + neizde
lana podstreha, popolnoma prenovl
jeno, v pritličju dva poslovna prostora 
15 in 18 m2. Cena po dogovoru. 
8. Prodamo 3 sobno stanovanje na 
Zlatem polju. 69 m2, cena 99.000 
DEM - NUJNO 
9. Prodamo 1,5 SS, 50 m2, Planina III 
in 2,5 SS, 75 m2, ugodno 
10. Prodamo pisarne 140 m2, na 
atraktivni lokaciji, 800 DEM/m2 
11. Oddamo več razi. posl. prostor
ov, primernih za pisarne, ugodno! 
12. Prodamo več stanovanjskih hiš v 
okolici Kranja 
13. Najamemo garsonjero in 2SS v 
Šorlijevem naselju, NUJNO! 

14. Prodamo parcelo Lancovo (2260 
m2), 50 dem/m2 
15. Oddamo garsonjero in 1SS, 300-
450 DEM, predplačila 
16. Kupimo več stanovanjskih hiš za 
gotovino, Stražišče 
17. Oddamo trgovino, 6 m2, odkup 
inventarja 8000 DEM, na odlični lokaciji 
19. Prodamo cca 550 m2 novih 
poslovnih prostorih v poslovnem 
centru na atraktivni lokaciji! 
20. Prodamo v Hrastju 2 x 400 m2 
poslovno proizvodnega prostora, 
700 DEM/m2 

PIA JESENICE 
S 8 6 3 - 1 4 5 

PIA RADOVLJICA 
S 7 1 4 - 3 6 3 

1. V okolici Bleda oddamo v najem 
večjo stan. hišo za daljše obdobje 
2. Boh. Bistrica - oddamo v najem 2 SS, 
opremljeno stanovanje za daljše obdobje 
3. V Radovljici ali okolici vzamemo v 
najem kmetijo za daljše obdobje z 
možnostjo kasnejšega odkupa 
4. N Bledu kupimo gradbeno parcelo 
5. V okolici Radovljice prodamo 
takoj vseijivo hišo na parceli 1300 m2 
6.1 ss v Lescah menjamo z dopla
čilom "za 2 ss v Ljubljani, bližina 
Kliničnega centra 
7. V Radovljici kupimo dvoinpolsob
no stanovanje do 90.000 DEM 
8. V Radovljici ali okolici kupimo 
stanovanjsko hišo do 150.000 DEM 
9. V Radovljici ali okolici kupimo 
zazidljivo parcelo za gradnjo stano

vanjske hiše 
10. V Radovljici, Lescah ali okolici 
kupimo stanovanjsko hišo 
11. V Radovljici oddamo nove 
prostore vel. 63 m2 in novo 
neopremljeno 2SS vel. 52 m2, oboje 
skupaj ali posamično. 
12. V Begunjah, Zgoši, Gorjah 
kupimo 1 sobno stanovanje 
13. Na Gorenjskem vzamemo 
v najem gost. lokal 
14. V Radovljici najamemo več 
1 sobnih in 2 sobnih stanovanj 
15. V Zatrniku oddamo v najem 1,5 
ss v stan. hiši 

PIA T R Ž I Č 
S 5 1 - 1 0 9 

1. Najamemo 1 ss na Planini ali okoli 
avtobusne postaje Kranj 
2. Najamemo dvosobno ali trisobno 
stanovanje v Tržiču 
3. Prodamo 3ss na Ravnah, Tržič, 80 
m2, 95.000 DEM 
4. Prodamo 2 sobno stanovanje, 
Tržič, 81.000 DEM 
5. Kupimo starejšo hišo v okolici Tržiča 
6. Kupimo 1 ss v Bistrici pri Tržiču 
7. Prodajamo in kupujemo 
več stanovanj 
8. Oddamo prostor v najem, 90 m2, 
za mirno obrtno dejavnost, cena p. d. 
9. Kupimo dva 2 ss v Bistrici pri 
Tržiču z gotovino 
10. Oddamo v najem prostor za 
mirno obrt 50 m2 
11. Najamemo dve 1 ss v Tržiču z 
okolico do 300 DEM 
12. Kupimo 2 ss Pristava ali Tržič -
mesto 

http://www.telefon-trade.si
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GS 5 STANIČ, k.d. 
družba za premet z 

nepremičninami 
Linhartov trg 20, 
4240 Radovljica 

telAx:715-009,736-325 
mob.:0609/653-790 

Na ZLATEM POUU v Kranju proda
mo obnovljeno enosobno stano
vanje, 39 m2, KATV, telefon, cena 
72.000 DEM in dvosobno stanovanje, 
50 m2, za 77.000 DEM. SVET 
NEPREMIČNINE, 330-112. 

Na KIDRIČEVI CESTI prodamo 3S 
stanovanje, 84 m2, delno obnovljeno, 
za 125.000 DEM. SVET NEPREMIČ
NINE. 330-112. 

v" ŠORLIJEVI ULICI v Kranju proda
mo dvosobno stanovanje, 55 m2, za 
35.000 DEM. SVET NEPREMIČNINE, 
330-112. 

N A J U S P E Š N E J Š A 

A V T O S O L A 

p r i p o r o č a v a m 

j o t u d i P r i m o ž 

» 3 1 1 - 0 3 5 1 

V KRANJU v ZOISOVI ULICI proda
mo 3S stanovanje, 72 m2, v tretjem 
nadstropju, vseijivo leta 2000, prepis 
možen takoj, cena po dogovoru. 
^VETNEPREMIČNINE, 330-112. 

Prodamo štirisobno stanovanje, 94 
m 2. v ulici GORENJSKEGA ODREDA 
K,^ a n i u - Cena 145.000 DEM. SVET 
NEPREMIČNINE, 330-112. 

V VREČKOVI ULICI v Kranju proda
mo 2-sobno stanovanje, 58 m2, za 
98.000 DEM in 4-sobno stanovanje, 
89 m2, za 135.000 DEM. SVET 
NEPREMIČNINE, 330-112. 

V GOGALOVI ULICI v Kranju proda
mo 1 -sobno stanovanje z balkonom, 
48 m2, delno opremljeno, za 85.000 
DEM. SVET NEPREMIČNINE, 330-
112. 

Na PLANINI I prodamo več dvosob
nih stanovanj različne velikosti, cena 
°d 95.000 DEM. SVET NEPREMIČ
NINE, 330-112. 

Na PLANINI II prodamo enosobno 
stanovanje v pritličju, z atrijem, 42,5 
m2, za 80.000 DEM, veliko 1S 
stanovanje z balkonom, 49,5 m2, za 
83.000 DEM in 1,5S stanovanje, z 
avema atrijema, 52 m2, za 92.000 
DEM. SVET NEPREMIČNINE, 330-
112. 

Na PLANINI III prodamo 1-sobno 
stanovanje, 34 m2, za 69.000 DEM, 
^osobno stanovanje, 53 m2, za 
d2^ooo DEM, 2.5S stanovanje, 76 
m

4
2 - za 127.000 DEM in trisobno 

stanovanje, 75 m2, za 122.000 
DEM. SVET NEPREMIČNINE, 330-
I1<:. 

RADOVLJICA v mestu prodamo hišo 
9x8, staro 30 let za 170.000 DEM 
POSING 064 863 150 

JESENICE dvosobno stanovanje 47 
m2 prodamo za 39.000 DEM 
POSING 064 863 977 

RADOVLJICA GARSONJERO 
STARO 4 LETA PRODAMO! 
POSING 064 863 150 

ŽIROVNICA GARSONJERO S KABI
NETOM UGODNO PRODAMO ! 
POSING 064 863 977 

JESENICE NA BOKALOVI prodamo 
lepo vzdrževano dvosobno stano
vanje 53 m2, za 58.000 DEM. POS
ING 064 863 150 

JESENICE trosobno 75 m2, v stro
gem centru prodamo za 71.000 DEM 
POSING 064 863 977 

JESENICE JAVORNIK obnovljeno 
dvosobno z balkonom garažo delav
nico in urejenim vrtom ugodno pro
damo! POSING 064 863 977 

JESENICE RADOVLJICA BLED TA
KOJ KUPIMO VEČ STANOVANJSKIH 
ENOT ZA ZNANE KUPCE! TEL. 064 
863 150 

KRANJ GOGALOVA prodamo enoin-
polsobno stanovanje 48 m2, kom
fortno, nizek blok, takoj vseijivo, za 
85.000 DEM in enoinpolsobno 42 m2 
komfortno za 75.000 DEM. POSING, 
064 222 076 

ŠKOFJA LOKA FRANKOVO NA
SELJE prodamo dvoinpolsobno sta
novanje 66 m2 komfortno za 105.000 
DEM. POSING, 064 224 210 

ŠKOFJA LOKA PODLUBNIK proda
mo enosobno stanovanje 38 m2, 
komfortno opremljeno za 74.000 
DEM. POSING, 064 222 076 

KRANJ PLANINA II! prodamo no
vejše dvosobno stanovanje 52,20 
m2 komfortno vzdrževano za 95.000 
DEM. POSING, 064 224 210 

ŠKOFJA LOKA PARTIZANSKA, pro
damo dvosobno stanovanje 48 m2 
lepa razporeditev komfortno za 
85.000 DEM IN 55 m2, obnovljeno 
za 97.000 DEM POSING, 064 222 
076 

UGODNO! 1550 DEM/m2 
NOVO STANOVANJE 70m2, 

NOVE PISARNE 70 m2, 

DOM 223300,0609/650123 

TRŽIČ prodamo v nizkem bloku 
štir isobno stanovanje 90 m2 I. 
nadstr. za 95.000 DEM. POSING, 
064 224 210 

KRANJ PLANINA II TROSOBNO 
ATRIJSKO prodamo 82 m2 stano
vanja + 150 m2 atrija atraktivno za 
128.000 DEM. POSING 064 222 076 

KRANJ PLANINA PRODAMO štiri
sobno stanovanje 90 m2 komfortno 
lepo obnovljeno za 139.000 DEM 
IN štirisobno 94 m2, komfortno takoj 
vseijivo za 145.000 DEM 
POSING, 064 224 210 

KRANJ ŠORLIJEVO NASELJE pro
damo dvosobno stanovanje 55 m2 
komfortno za 95.000 DEM. POSING 
064 222 076 
KRANJ Z OKOLICO ŠKOFJA LOKA 
Z OKOLICO IN ŠIRŠE OBMOČJE 
GORENJSKE TAKOJ 
KUPIMO GARSONJERO ENOSOB
NO ALI VEČSOBNO STANOVANJE 
TEL. 064 22 72 02 

GORENJSKA TAKOJ KUPIMO ZA
ZIDLJIVO PARCELO ALI ENODRU
ŽINSKO HIŠO Z VRTOM 
TEL. 064 227 202 

na 

K M E T I J S K O 

G O Z D A R S K A Z A D R U G A 

GOZD BLED, z.o.o. 
Za ž a g o 1a, 4260 Bled 

SPOROČAMO, DA SMO SE PRESELILI NA NOVO SKUPNO 
LOKACIJO ZA ŽAGO 1A, BLED: 
• UPRAVA ZADRUGE, tel.: 748-050 
• SKLADIŠČNA TRGOVINA, tel.: 748-0519 
• HKS ZA GORENJSKO, tel.: 748-0530, 748-0531 
' KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA, tel.: 748-0523 
Izpraznjene poslovne prostore na stari lokaciji, 
Prešernovi 11, Bled oddamo v najem. 
PRODAJAMO: 
' zelje in repo domače pridelave z znanim poreklom, 
" krmila za živino, 
' rnineralna gnojila, 
' gradbeni material,... 
ODKUPUJEMO klavno ž iv ino. 
POSREDUJEMO odkup lesa. 

SPREJEMAMO NAROČILA: 
' za semenski krompir, 
" za pujske za prirejo, 
' za nabavo kmetijske in gozdne mehanizacije. 

M - K Z K K M E T I J S T V O K R A N J 

Obrat GOZDARSTVO 

Odkupujemo hlodovino smreke, bukve, 
macesna, kostanja, les na panju, 

goli in celulozni les. 

Opravljamo tudi pesek in spravilo lesa. 

Informacije po tel.: 064/22-62-33 

KRANJ DRULOVKA prodamo gar
sonjero z balkonom 33,50 m.2, loče
na kuhinja, za 63.000 DEM. POSING. 
064 224 210 

Jesenice - oddamo GARSONJERO 
25 m2, 300 DEM/mes. © 2 2 - 3 3 - 0 0 , 
0609/650-123 1059 

• Agent' Kranj 
Glavni trg 16, Kranj 

iel.:365~360t 365-361 
NEPREMIČNINE 

A G I 
stroŠk 

Z najnižjimi 
posedovanja 

V A R S T V O 

Potrebujete varstvo za vašega 
otroka? © 3 3 0 - 3 8 2 944 

V O Z I L A D E L I 

CITROEN AVTOODPAD rabljeni in 
novi rezervni deli, ODKUP AVTO-
MOBILOV. © 0 6 4 / 6 9 2 - 1 9 4 243 

ALU PLATIŠČA za AUDI 80 ali 100. 
skoraj nova, z gumami, prodam po 
polovični ceni. © 0 4 1 / 6 4 6 - 2 5 7 807 

Prodam 4 kom GUM 9.0 R 20. z 
obroči. © 7 3 3 - 4 9 4 , zvečer 922 

Prodam JUGOTA 55 po delih. 
© 4 5 1 - 2 9 1 3€s 

Prodam AVTORADIO z zvočniki in 
kovinski prtljažnik. © 2 1 2 - 9 5 5 9B8 

V O Z I L O K U P I M 

Kupim R 5 ali JUGO 55 od letnika 89 
dalje. Nudim takojšnje plačilo v 
gotovini. © 4 1 1 - 8 9 3 751 

Kupim JUGO 45, letnik 90-91, prvi 
lastnik. © 6 2 2 - 6 2 9 tw 

Kupim R 19 1.4 ali 1.8 RT ali HONDA 
CIVIC LSI. © 7 3 1 - 2 6 0 964 

t> V O -
0 <y \> 

o v c i 
t> V O -
0 <y \> NEPREMIČNINE 

REAL r S1 Al E 

t> V O -
0 <y \> 

V O Z I L A 

ODKUP KARAMBOLIRANIH VOZIL, 
PREPIS, PREVOZ NA N A Š E 
STROŠKE. © 0 6 4 / 2 4 1 - 1 6 8 89 

Karambolirano ali slabo ohranjeno 
vozilo, kupim. © 0 6 1 / 3 4 4 - 9 2 9 , 041/ 
614-013,0609/614-013 139 

MITSUBISHI ECLIPSE TURBO, I. 
91/4, 96500 km, servisiran, servisna 
knjižica, veliko dodatne opreme, 200 
PS, lepo ohranjen, zelo ugodno 
prodam. © 0 4 1 / 6 4 4 - 9 9 1 153 

VW VENTO 1.9 TD, I. 94/11, prvi 
lastnik, 33000 km, servisna knjižica, 
avtoradio, zelo lepo ohranjen, vedno 
garažiran, ugodno prodam. © 0 6 1 / 
716-221 i « 

HYUNDAI PONY 1.5 GLS, prvi 
lastnik, letnik 1991, 94000 km, 4 
vrata, avtoradio, eiek. stekla, cen
tralno zaklepanje, lepo ohranjen, 
prodam ugodno. © 0 6 1 / 7 1 6 - 2 2 1 155 

ODKUP-PRODAJA-PREPISI-KRE-
DITI RABLJENIH VOZIL. © 2 4 2 - 6 0 0 , 
242-300 232 

Odkup, prodaja voztil ter možna 
menjava staro za staro. ADRIA 
AVTO, © 6 3 4 - 1 4 8 in 0609/632-577 
579 
Prodam Z TURBO ZETO z mesarsko 
komoro 4 m. © 3 3 0 - 4 6 1 638 

Prodam SEAT CORDOBO, I. 94, zelo 
lepo ohranjen. © 5 1 - 5 5 9 , po 15. uri 
676 
Ugodno prodam AX 1.1 TRE letnik 

1988, 5 v, metalne barve. © 4 3 1 - 1 9 7 
681 
GAVALA d.o.o. - GOLF na Primsko

vem ODKUP in PRODAJA rabljenih 
vozil ter menjava staro za staro in 
PREPISI VOZIL. © 0 6 0 9 / 6 4 2 - 6 7 2 in 
0609/331-542 711 

Prodam JUGO 45 A, 1.87, Z 101,1.32. 
© 2 1 1 - 5 8 3 712 

Prodam JUGO 55, letnik 1987. 
© 4 2 3 - 2 4 6 m 
Prodam GOLF lil 1.9 diesel, mod. 

96, kot nov, pozimi nevozen, servisna 
knjiga, reg. do 10/96. Mošnje 22 a, 
Radovljica 744 

Prodam JUGO KORAL 45, I. 88, 
cena po dogovoru. © 8 6 0 - 3 4 4 727 

Prodam 126 P, letnik 1986, cena 700 
DEM, 4 letne GUME Save 175/70-13 
profila 6 mm. © 4 7 1 - 3 4 5 Robi 730 

CITROEN BX 16 TRS I. 86, reg. do 
oktobra 98, klima, elek. stekla, CZ, 
cena 3450 DEM. © 3 3 0 - 0 5 8 736 

Prodam R 4,1. 87, VW HROŠČ, I. 72. 
© 2 1 2 - 7 2 7 , 4 3 1 - 8 3 6 738 

Prodam rahlo karambolirani R 5 I. 
90/91. © 4 2 2 - 0 1 3 743 

l i s t a m 

N E PR E MIČ NIN S KO j 
POSLOVANJE 

Ribno pri Bledu 
V v e č s t a n o v a n j s k i hiši pro
damo luksuzno mansardno 
stanovanje 80,13 m2. 

Zasip pri Bledu 
Na s o n č n i legi prodamo 
visokopr i t l i čno stanovanjs
ko hišo z vrtom in sadovn
jakom. 

Bled 
Prodamo stanovanjsko hišo 
(klet, pr i t l ič je , nadstropje, 
mansarda) skupaj z gospo
darsko g a r a ž n i m objektom. 

Obrne - Boh. Bela 
V stanovanjski hiši oddamo 
komfortno neopremljeno 
stanovanje za dal jšo dobo 
najemnina 450 DEM. 

Radovljica 
Oddamo garsonjero 26 m2 v 
III. nadstropju - predplači lo! 
Informacije ALPDOM, d.d., 
Radovljica, Cankarjeva 1, 
tel. 064 715 662,0609 652 597. 

Prodam OPEL REKORD KARAVAN 
tepo vzdrževan registrira. © 6 4 1 - 1 5 3 

Prodam BMW 316 I, I. 91/92. © 2 4 6 -
516 846 
Prodam VW JETTA JGL, I. 82, vozen. 
© 7 1 4 - 7 4 7 po 16. uri 848 

Ljubitelju VW prodam HROŠČA, I.76. 
© 7 1 0 - 0 9 7 854 

OPEL ASTRA 1,6 i letnik 92, reg. do 
7/98, 85 000 km, prodam za 12 500 
DEM. © 3 2 5 - 7 6 2 855 

Prodam Z 850, 1.84. © 6 2 2 - 7 1 5 ase 

HONDA CIVIC HB, I. 90, prevoženo 
100.000 km, cena 9000 DEM. © 7 4 2 -
229 869 

Ugodno prodam Z 50/8 I. 85, 
registriran. © 0 6 3 / 7 2 4 - 5 1 3 , 041/ 
681-367, popoldan 745 

Prodam JUGO 55, letnik 1991, 
od l i čno ohranjen, prvi lastnik. 
© 3 2 5 - 5 0 2 747 

Prodam SUNBEAM 1300, star in 
zelo lep. © 2 4 2 - 5 5 8 749 

Prodam GOLF I. 86, 150.000 km, 
dodatna oprema, rdeča barve, 5400 
DEM. © 5 8 - 1 7 4 754 

HONDA CIVIC SEDAN 1.6 i, I. 90, 
reg. do 7/98, 105.000 km, cena po 
dogovoru. © 7 1 5 - 2 0 8 757 

Prodam AUDI 80 2.01.92, model 93, 
metalno zelene barve. ©331-232762 

Prodam JUGO 45, I. 90, reg. do 1/ 
99. © 4 3 1 - 7 3 3 res 

JUGO 45 KORAL, I. 90/93, 21000 
km, kot nov. © 7 3 4 - 1 7 9 /68 

Prodam SUBARU LEGACY 2.0 
karavan, I. 92, v odličnem stanju. 
© 7 4 1 - 8 0 1 770 

Prodam GOLF 1,1.82, bel, z dodatno 
opremo, 10.000 km po generalni. 
© 5 8 - 3 7 1 s « 

Prodam GOLF 1.3, letnik 1987/88. 
© 4 9 1 - 2 5 5 806 

Prodam LADO NIVO prva reg. 88, 
registrirana 6.1.99, prvi lastnik. 
© 6 8 8 - 0 3 0 sos 

Prodam GOLF I, letnik 1982, za 900 
DEM in SCIROCCO I. 87, zelo 
ugodno. Kavčič, Podljubelj 248, 
© 5 9 - 1 3 7 sos 

Prodam FORD ESCORT 1.4 CLX, 
letnik 1992, rdeče barve, 10500 
DEM. © 2 2 8 - 1 9 4 bos 

Prodam JUGO 45 po delih. Motor ,| 
brezhiben. © 3 2 5 - 5 0 4 823 

Prodam osebni avto TAVRIA I. 91, | |( I i |J| 
43000 km. © 4 2 1 - 2 6 5 827 

Prodam FIAT TEMPRA 1.4 letnik 
1994. © 8 0 1 - 3 2 3 837 

Prodam OPEL KADETT 1.3 LS, I. 88, 
za 6800 DEM, reg. do 8/98. © 7 1 5 -
479 839 

CTGfiNTfiR 
tU C i - B ' ^ ' Praprotmi; 10, N A K L O 
• ^ J tel /U .064 /4 71 -035 
PRODAJA IN 
MONTAŽAgPUŠNIH / \ 
SISTEMOV tfR _ 
AVTOMOBILSKIH 

^ ^ • f M O N R O E F 

Za simbolično ceno oddam tovorni 
avto Z 635.Q331-409 875 

GOLF III 1.4, letnik 1995, reg. do 6/ 
98, prvi lastnik, dodatna oprema, 
cena 16500 DEM. © 715-623 sso 

AVTOCENTER VRTAČ Visoko -
ugodna prodaja: GOLF III EVROPA 
1,9 diesel, I.94, PASSAT limuzina 1,6 
CL, I.90, GOLF JX 1,3, 5 V, 1.91. R 
TRAFiC T 1200 diesel, 8 + 1, I.85. 
Možna menjava aii kredit. © 4 3 1 -
148, 431-019 885 

Prodam SUZUKI MARUTI I.95/9, 1. 
lastnica, 23 000 km. © 3 3 0 - 1 2 0 887 

Prodam ZASTAVO 101, 1.91, po 
delih, kličite na po 14. uri na © 3 2 5 -
398 889 
VW VENTO 1,8 i, letnik 8/93, metalik 

rdeč, 57 000 km, prvi lastnik, pro
dam. Cena 20 000 DEM netto. 
© 3 1 2 - 5 9 9 od 14 - 16. ure 891 

ESCORT 1.8 CLX DIESEL KARA
VAN, I. 92, rdeč, reg. 9/98, ohranjen, 
11600 DEM. AVTO LESCE 719-118 
893 
UNO 1.0 IE,!. 96, rdeč, 5 v, reg. 9/98. 
ohranjen, 8800 DEM. AVTO LESCE 
719-118 894 

ŠKODA FAVORIT. I, 90, rdeča, reg. 
12/98, 70.000 km, ohranjena, AR, 
4200 DEM. AVTO LESCE 719-118 
895 
NISSAN SUNNY 1.4 LX limuzina, I. 

91, rdeč, reg. 5/98, ohranjen, 9600 
DEM. AVTO LESCE 719-118 896 

ALFA 33 1.5,1. 86, modra, ES, reg. 8/ 
98, 2500 DEM. AVTO LESCE 719-
118 897 
VECTRA 2.0 i, I. 90, modra, 4 v, SV, 

AR, reg.7/98, 9200 DEM. AVTO 
LESCE 719-118 898 

FELICIA GLXI, I. 96, 8000 km, 
srebrna, CZ, AR, met. siva, 12900 
DEM. AVTO LESCE 719-118 899 

Ženski pevski 
zbor Dupljanke 

VABI NOVE PEVKE! 
Telefon: 471-110 

NA ZALOGI ZELO VELIKO RABLJE
NIH VOZIL PO UGODNIH CENAH -
FIESTA 1.3 I FLAIR, I. 96, met. vijola 
barve, 35000 km, 15800 DEM, LA
GUNA 2.0 RT, I. 94, srebrna, ESS, 
DCZ, ES, reg 9/98, 19900 DEM, 
PASSAT 1.8 KARAVAN, I. 91, avto-
matik, SV, CZ, ohranjen, 10.900 
DEM, CLIO 1.4 RT, I. 93, bel, 
ohranjen, 11600 DEM, GOLF TD, I. 
96, srebrn, reg. 8/98, 5900 DEM. 
AVTO LESCE 719-118 900 

Prodam GOLF JGL I. 81, dobro 
ohranjen, © 4 3 1 - 0 1 8 902 

Prodam GOLF JXD 1.3 I. 20.10.89. 
© 7 3 8 - 0 7 7 903 

Prodamo CLIO I. 93, FORD FIESTA 
1.3 I. 93, FORD FIESTA 1.8 16 v I. 92, 
Nissan Primera 1.6 SLX I. 91, PEU
GEOT 605 SV 3.0 I. 91, OPEL 
VECTRA 2.0 GT I. 90, LADA NIVA I. 
92. MARK MOBIL KRANJ, © 2 4 2 -
300, 242-600 ali 041/666-754 909 

Prodam JUGO 45, letnik 1988, reg. 
celo leto. © 3 2 4 - 0 3 5 , po 15. uri 910 

Prodam PEUGEOT I. 84 GL, reg. do 
5/98. kov. modre barve. © 3 2 5 - 6 9 5 
915 

Š K O D A FAVORIT GLX, temno 
modra, 3/94, 7000 DEM, prodam. 
© 6 3 1 - 2 7 4 830 

PIA nepremičnine, 
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, tet.:064/623-117, 

064/622-316 

Prodam JUGO 45E, I. 87, rog. 5/98, 
ugodno prodam. ©0609/331-024931 

CIMOS ZX AVANTAGE I. 92, FIAT 
UNO 45 S FIRE I. 87, prodamo. 
AVTOGARANT 634-231 933 

ALFA 33 1.5 TI I. 88, BMW 318 IS 
coupe I. 93, prodamo. AVTOGAR
ANT 634-231 935 

GOLF JGLD I. 83, leoo ohranjen, R 4 
GTU I. 89, prodamo. AVTOGARANT 
634-231 936 

MAZDA 323 F GLXI. 90, elek. stekla, 
centr. zakl., elek. šibedah, prodamo. 
AVTOGARANT 634-231 937 

ŠKODA FAVORIT LX I. 83, RENAULT 
CLIO 1.2 RN, I. 93, prodamo. AVTO
GARANT 634-231 938 

JUGO 55 I. 88, reg. do 1.99, rdeče 
barve, odlično ohranjen. AVTOGAR
ANT 634-231 939 

Odkup karamboliranih vozil. Izplačilo 
takoj, naš prevoz. AVTOGARANT 
634-231 940 

DAIHATSU APPLAUSE I. 91, zelo 
ugodno, SAAB 9000 turbo I. 91, 
prodamo. AVTOGARANT 634-231941 

Prodam R 4 GTL, letnik 1984. 
© 4 7 2 - 6 6 9 945 

Prodam Z 128 reg. 12/98 in Z 101 
vozen, neregistriran, obe I. 86. 
© 7 3 1 - 0 2 3 946 

Prodam Z 750 I. 84, neregistriran, 
vozen. Cena 00 dogovoru. © 4 7 1 -
178 949 

S A M O A V T O H I Š A 
S T R I K O V I Č 

I ^ ! D A J E W O O | 
Z N I Ž A N J A ; NEXIA 1000 DEM 

LANOS 1000 DEM 

NUBIRA 2000 DEM 

I Z R E D N A P O N U D B A 
N U B I R A 1.61 I6VSS vrat 

1 9 . 9 0 0 D E M 

T e l . ; 0 6 4 / 2 2 1 - 6 2 6 
(na Gorenjskem sejmu) 

Prodam GOLF diesel II, I. 88/89, 
rdeč, servisna knjižica. © 6 2 3 - 3 5 2 
951 
Prodam LADO karavan 1500, L 95, 

23000 km, cena 5700 DEM. © 6 6 -
398 960 

Prodam Z 101 SKALA, I. 89, reg. 
celo leto. © 3 3 2 - 4 3 9 968 

Prodam GOLF JGLD, I. 85, 5 v, bel, 
reg. do 9/98. © 3 3 2 - 4 3 9 969 

LIVADA.D.O.O. AVTOINTEX proda 
več vozil: R 4 GTL 89, GOLF JXD 89, 
JUGO 55 87, Z 128 89, DAIHATSU 
CHARADE TS 90, FIAT TIPO 1.4 CL 
92, FIAT PANDA 1000 LIE 93, FIAF 
REGATA 100 S 85/86, ALFA ROMEO 
33 1.3 86, PEUGEOT 309 GL 87 
KADETT 1.4 I 90, MERCEDES BENZ 
190 E 2.3 86, MERCEDES BENZ 300 
E I. 88, MERCEDES BENZ 190 2.0 I 
84, KARAVANI: OPEL ASTRA 1.6 IGL 
92, AUDI 100 TDI 2,5 AVANT 992, 
FORD ESCORT 1.8 16 V 92, KOMBI 
VW TRANSPORTER 1.6 82. Možna 
menjava staro za staro, nakup na 
kredit, prepisi vozil. © 2 2 4 - 0 2 9 972 

Za 500 DEM prodam vozen R 18. 
© 3 1 0 - 8 2 8 , zvečer 975 

Odbi jači za več tipov vozil In 
popravilo plastike. © 4 5 1 - 6 2 1 , 
0609/618-732 976 

Ugodno prodamo: ESPACE 2.0 RTE, 
novo vozilo ugodno, MEGANE 1.4 
RN I. 96, CLIO 1.9 D I. 91, CLIO 1.4 
RT I. 93, CLIO 1.2 RN I. 94, CLIO 1.8 
16 V 1.92, možna menjava za cenejše 
vozilo, HYUNDAI PONY 1.3 LS I. 90, 
FORD FIESTA 1.3 i I. 92. Za vsa 
vozila možen kredit brez pologa, 
vozila so servisirana. © 4 2 8 - 0 0 1 1 ali 
428-0012 RENAULT PRESA Cerklje 
979 

Prodam FIAT UNO 60 S, I. 89, reg. 
do 7/98, 5 vrat, modre barve, lepo 
ohranjen. © 3 2 6 - 4 0 2 981 

SEAT CORDOBA 1.6 GLX I.94/95 
črna barva, 30.000 km, odlično 
ohranjen. Možnost kredita. RONDO 
TRADE 634-889 987 

Prodam GOLF letnik 82, celega ali 
po delih. © 4 7 1 - 2 3 7 popoldan 1050 

» K A B E L S K A T V 

M ^ V ^ K A M N I K - D O M Ž A L E 

' C 4 * 7 ~ i ^ M a i s t r o v a 1 6 , K a m n i k 

t e l e f o n : 0 6 1 / 8 1 7 - 3 1 3 

O G L A Š U J T E V N A Š E M P R O 0 R A M U -

Z A D O V O L J N I B O S T E I 



VW GOLF III I. 93, CL 1.4 servisna 
knjiga, odlično ohranjen, • možnost 
menjave, kredita. RONDO TRADE 
634-889 988 

PEUGEOT 405 GL I. 93, 50.000 km, 
nekaramboliran, prvi lastnik. © 6 3 4 -
889 RONDO TRADE 989 

OPEL ASTRA 2.0 GSI I. 92, abs, 
servo, board computer itd. Možnost 
menjave, kredita. RONDO TRADE, 
634-889 990 

KOMBI IMV 1900 BR s sedeži I. 88, 
zelo ugodno, registriran. RONDO 
TRADE 634-889 991 

AGENCIJA ZA PROMET 
Z NEPREMIČNINAMI 

Partizanska id.6,4290 Triič 
tel./fax:54-550, mobitei.06091646-902 

Zaposlimo več delavcev - komercialistov za delo na 
terenu za potrebe druibe GS 5 STANIČ k.d. Nepremič

nine, gostinstvo in turizem iz Kamne Gorice. Delo je 
izključno terensko. Delavce bomo zaposlili pogodbeno z 

motnostjo poznejše redne zaposlitve. 

Pogoji' starost do 30 let, končana srednja šola V stopnje -
komercialne smeri in lasmi prevoz. 

OD po dogovoru. 
Kandidati naj pisne prijave pošljejo na naslov: 

GS S STANIČ Ld. nepremičnine, gostinstvo in turizem, 
Linhartov trg št. 020, 4240 Radovljica. 

Kandidatom bomo odgovore posredovali v roku 15 dni. 

HYUNDAI LANTRA 1.8 GLS I. 95/96, 
40.000 km, ABS, servo, elek. paket, 
AIR BAG 634-889 RONDO TRADE 
992 

FORD SIERA 1.8 D I. 92, odlično 
ohranjen, 130.000 km, možnost kre
dita ali menjave. RONDO TRADE, 
634-889 , 993 

GOLF JGL, I. 82, reg. do 11/98, 
prodam. HraSe 23, Lesce, 733-518 

1000 
Prodam BMW 316 bel, I. 87, 

prevoženih 135.000 km, cena po 
dogovoru. © 58-832 1005 
Prodam JUGO 45,1. 90, prvi lastnik. 

© 3 3 2 - 5 8 5 1018 

Prodam HONDO CIVIC 1.5 LSI I. 92, 
88000 km, reg. do 11/98, cena 13600 
DEM. © 4 0 1 - 5 1 3 1028 

Prodam VW HROŠČ 1300, I. 70, 
ohranjen, generalna motorja, regis
tracija do junija 1998. © 061/825-
431 ali 061/812-957 1029 

Prodam FIAT TIPO 1,6 AGT, 1.91, 
druga lastnica, centr. zakl., el. stekla, 
rdeče barve, reg. do 2/98. © 4 7 2 -
176 1038 
Prodam R 19 ADAGIO, I.95, rdeče 

barve, reg. celo leto. © 4 0 1 - 5 6 8 1041 

Zaposlim VOZNIKA s C kategorijo za 
mednarodno špedicijo z ustrezno 
izobrazbo in z znanjem tujega jezika 
(^nemščina). © 3 1 0 - 5 1 9 , 069/633-195 

Zaposlimo mlajšeaa DELAVCA v 
KOVINSKI DELAVNICI. Izobrazba ni 
pogoj. © 8 6 2 - 9 2 1 soo 

RAG TIME CLUB v Kranju išče 
NATAKARJA z gostinsko šo lo . 
© 2 4 5 - 4 7 1 513 

Zaposlimo voznika kamiona v med
narodni špediciji. Pogoj opravljen 
vozniški Izpit C in E kategorije, 
šolska izobrazba ustrezne smeri in 
dve leti delovnih Izkušenj v mednar
odnem prevozu blaga. Rok za vloži
tev prošenj je 25.1.98 na naslov KOLI 
ŠPED, d.o.o., Gorenjesavska 9, p.p. 
204,4000 Kranj ' 521 

Medse sprejmemo še dva sodelav
ca. Nudimo redno zaposlitev. Kljub 
temu, da je terensko delo pokličite na 
© 3 1 1 - 1 3 1 524 

Za promocijo različnih prodajno 
uspešnih artiklov iz Nemčije honor
arno ali redno zaposlimo ZASTOP
NIKE za o b m o č j e Gorenjske in 
Notranjske. Visoke provizije ter ta
kojšnja izplačiia. © 3 2 6 - 7 1 0 578 

AURISINA, d.o.o., proda: 
- OPEL OMEGA 2.3 TD. I. 89 
-OPEL KADETT 1.8 GSI, I. 84 
- FIAT CROMA 2.0 CHT, I. 87 
- KOMBI VW CDI 2.5, 8+1,1. 96 
- KOMBI T0Y0TA HIATE 2.5.1.90 
- FORD ESCORT RS turbo, 1.88 
-R21 1.4TL.I. 88 
-CHEVROLETLUMINA, I. 90 
- M 250 diesel, I. 92 
-R191.9 diesel, I. 95 
-LADA SAMARA 1.3,1.89 
- JUGO 45 AX, i. '87 
Tel.; 061/123-25-63,041/676-945 

MAKUER 
8LED d.o.o. PRODAJA NEPREMlCNINf 

4260 Bled, Ljubljanska cesta 3. 
tel.:064/742-OT, 742-334, 

742-^*3 

Prodamo GOLF III 1,8 GL, I.93, 1. 
lastnik, servisna knjižica. © 2 4 2 - 3 0 0 , 
242-600 in 041/666-754 1051 

Prodam ŠKODO 105 L, reg. do 10/ 
98, cena 1200 DEM. © 3 2 6 - 9 5 6 1053 

Prodam JUGO 45 A, I.87, reg. do 21 
98, krem barve. © 6 7 - 1 4 7 1054 

Odkup-prodaja rabljenih vozil -
konkurenčne cene-gotovinsko plači-
lo-prepisi. © 3 2 3 - 2 9 8 , mob. 0609/ 
643-202 27780 

ODKUP. PRODAJA, PREPIS VOZI-
LA1 M O Ž N A MENJAVA STARO ZA 
STARO. AVTO AS, Polica 2, Naklo, 
© 4 7 1 - 3 4 0 , 3 1 2 - 2 6 5 28203 

H A L O 

K A V A L I R 
V C E N T R U P L A N I N E 

t e l . : 3 3 0 - 1 3 3 

t e l . : 3 3 1 - 2 0 6 

Z A P O S L I T V E 

Gostilna v okolici Tržiča išče fanta 
oz. dekle za samostojno delo v 
strežbi. © 5 8 - 9 0 9 105 

Zaposlimo NATAKARJA aH NATA
KARICO z ustrezno izobrazbo, zažel-
jeno znanje nemškega jezika. © 2 2 7 -
261, po 10. uri dopoldan 11« 

Iščete redno zaposlitev ali bi radi 
opravili pripravništvo, pokličite po
magali vam bomo. © 0 6 4 / 7 4 2 - 5 5 8 , 
041/669-785 od 17 do 20. ure 118 

Vsem komunikativnim osebam nu
dimo prijetno delo v pisarniškem 
ambientu v Kranju, šifra: STUDIO 
KRANJ 120 

Zaposlim AVTOKLEPARJA. Ribnikar, 
Jezerska c. 86 B, Kranj 199 

V prijetnem kolektivu vam pokažemo 
pot do visokega zaslužka. Možna 
tudi reana zaposlitev. » 0 4 1 / 6 2 0 - 5 6 0 

Iščemo simpatično dekle za strežbo 
z izkušnjami. Inf. na © 0 6 4 / 6 3 3 - 6 4 1 
603 

Iščemo ambiciozne sodelavce za 
MLM DISTRIBUCIJO. 1500 raz
novrstnih produktov najboljših bla
govnih znamk (elektronika, 
oblačila...) © 6 3 2 - 7 0 2 eoo 

Dekle prikupne narave, takoj zapo
slimo redno ali honorarno v kava 
baru v centru Kranja. © 2 2 5 - 6 9 0 633 

Honorarno delo dobi dekle v Kava 
baru v Škofji Loki. © 6 3 4 - 1 3 3 709 

Takoj zaposlim v lokalu prikupno 
dekle z ustrezno izorazbo. 0715-
690 713 
JE POSLEDICA PRAZNIKOV PRAZ

NA DENARNICA? BI JO RADI NA
POLNILI. PA NE VESTE KAKO? 
PRIDRUŽITE SE NAM PRI TERENS
KI PRODAJI IN TAKO REŠITE TA 
PROBLEM. © 6 3 4 - 0 6 4 , 041/637-492 
728 

Iščem GEOMETRA za odmero 
parcele. © 2 2 8 - 1 9 9 732 

Zaposlim VOZNIKA C kategorije v 
mednarodnem transportu. © 6 3 1 -
951 w 

Iščem popoldansko honorarno delo. 
© 2 2 6 - 0 6 3 764 

KV NATAKAR išče delo aktivno 
znanje angl., nem. Jezika brez ob-
veznostl. © 7 1 8 - 5 6 8 , po 14. uri 769 

Zaposlimo TOČAJKO - delo dopol
dan. © 0 4 1 / 6 8 6 - 9 0 9 dopoldan 776 

Dekle dobi delo v strežbi. 0041/ 
665-741 783 

Samostojni KOMERCIALIST z last
nim prevozom dobi redno zaposlitev. 
0041/665-741 784 

Zaposlimo prodajalca na terenu. 
Zahteva se SŠ izobrazba in izpit B 
kategorije. Ponudbe pošljite do 23.1. 
na naslov: VIPI.d.o.o., Brezje 76 D, 
4243 Brezje 810 

, Zaposlim pohištvenega MIZARJA -
mlajšega © 4 1 1 - 6 9 5 , 4 2 2 - 2 1 0 81S 

Nudimo odl ično p lačano delo. 
© 3 2 4 - 5 6 1 822 

Iščemo sposobne in komunikativne 
akvlziterje za prodajo medic, pripo
močkov. © 5 5 - 4 4 6 , 58-033, 0609/ 
651-737 844 

Iščem delo. Imam izpit za žerjav In 
viličar. Mole Milan, Gregorčičeva 7, 
Jesenice 857 

Zaposlim dekle za delo v strežbi na 
Jesenicah. © 8 0 6 - 4 3 3 eeo 

CBS, d.0.0.f SLOVENIJA 
Smo vodilno podjetje v 

kozmetični panogi, znani po 
Evropi. Soodgovornost, 

timski duh in veselje do dela 
so naš ključ do uspeha. 

Sodelujte tudi V i . 
TeL 064/741-991, 741-990 

Upravni tehnik išče zaposlitev pri
merno izobrazbi. © 2 4 5 - 2 3 4 872 

^Sprejmem delo na domu. © 5 8 - 7 8 0 

Zaposlim ŠOFERJA C kategorije. 
Kokalj, Brezje 41 A, 56-048 904 

Iščemo mlado dekle za delo v 
pizzeriji. © 4 6 1 - 8 7 8 950 

• Zaposlimo KV AVTOMEHANIKA. 
Servis Podboršek, Struževo 1, Kranj 954 
Zaposlimo strokovno osebo za nego 

starejših občanov na domu. TRGO-
DOM, d.o.o.. 311-377 956 

Izreden zaslužek, tedenska izplačila, 
možnost redne zaposlitve (resni). 
© 0 4 1 / 7 0 5 - 1 7 9 96i 

Honorarno ali redno zaposlimo več 
deklet za strežbo v dnevnem in 
nočnem lokalu. Ponudbe na 0325-
117 ali 0609/620-780 967 

Zaposlimo dekle za strežbo v 
dnevnem kava baru v Škofji Loki. 
© 6 3 3 - 1 3 3 , od 8. do 10. od 14. do 
17. ure 973 

Iščem kakršno koli popoldansko 
delo v okolici Kranja, ne akviziterst-
vo. Šifra: KOVINAR 974 

Za delo v strežbi sprejmemo dekle 
ali fanta. Pizzerija Tonač, 422-271998 

NK DELAVCE, mlajše, zaposlim v 
Kranju. Pisne ponudbe na Gorenjski 
glas Šifra: PRIUĆITEV 999 

AMWAY- prodaja, zastopstvo nudim 
direktni kontakt v Nemčiji. © 4 7 1 - 8 8 2 
zvečer 1018 

Zaposlimo prijazno dekle za strežbo. 
© 0 4 1 / 6 9 2 - 8 2 1 1024 

P1AMO P O B 
v Kranju honorarno 

zaposli študentko za strežbo. 
Te).: 2 2 6 - 0 7 0 

Rabljeni avtomobili! KOMERCIALIS
TA za prodajo rabljenih avtomobilov 
zaposlimo. Pogoja: veselje do dela z 
avtomobili, starost do 40 let. Nudimo 
stimulativno nagrajevanje in zaposli
tev za nedoločen čas. Pisne po
nudbe pošl j i te na naš lo AVTO 
MLAKAR & PODBORŠEK, Bleivvei-
sova 10, 4000 Kranj 1025 

Honorarno zaposlimo NATAKARICO 
- JA. Pisne ponudbe na naslov 
Gostilna Marinšek Marija, Kranjska 
c.5, 4202 Naklo 1034 

FRIZERKA, lahko začetn ica ali 
pripravnica, dobi zaposlitev. © 8 9 1 -
822, zvečer 1038 

Iščem izvajalca za izdelavo FASADE 
na stanovanjski hiši. © 6 2 4 - 3 4 9 1045 

Nujno iščem delo - čiščenje. © 3 2 6 -
647 po 19. uri 1066 

Z I H E R O , d.0.0. 
p.p. 11, 4000 K R A N J , 

tel.: 064/22-33-60 

Redno zaposlimo več 
P R O D A J A L K 

in 
P R O D A J A L C E V 
za delo v živilskih 

trgovinah v Kranju 
in okolici ter v Škofji 

L o k i . Cenjene ponudbe v 
8 dneh na gornji naslov. 

Ž I V A L I 

Prodam MESO mladega bika. 
© 4 7 1 - 0 8 4 582 

Podarimo črne PSIČKE mešančke, 
stare 2 meseca, manjše rasti. 0720-
047 602 
Prodam tri TELICE simentalke, težke 

od 300 - 400 kg. 0061/831-680 604 

Mladičke SAMOJEDE čistokrvne, 
brez rodovnika, prodam. M o ž n a 
dostava. 0065/804-862 eeo 

ŠARPLANINCE stare 3 mesece z 
rodovnikom, prodam. 0 062/728-
160 719 

KRAVO po izbiri, prodam. 0325-
754 734 

Prodam JAGENJČKE. © 7 3 3 - 5 0 3 , 
popoldan 920 

Prodam P R A Š I Č A za zakol in 
o č i š č e n o svinjsko polovico. 
Prap.polica 4, Cerklje, 422-145 741 

Prodam 190 kg težko TELICO 
simentalko. © 6 8 5 - 3 4 3 772 

Prodam enoletne KOKOŠI, cena 200 
SIT. Možna dostava. © 6 4 1 - 2 2 6 795 

Prodam 10 dni staro TEL IČKO 
simentalko. Zg. Bitnje 18, Žabnica 
811 
Prodam KLETKE za kokoši. Golniška 
53, Mlaka pri Kranju eie 

Prodam domače, očiščene P IŠ
Č A N C E in podarim PSIČKE me
šančke. © 4 2 1 - 6 6 8 82i 

Prodam KRAVO, ki bo februarja telila 
in telico, težko 200 kg. Strahinj 7, 
Naklo 831 

Oddamo PSIČKA mešančka, star
ega 2 meseca. 0491-350 861 

BERNARDINCE mlad iče lastne 
vzreje, brez rodovnika, prodamo. 
0061/614-231 866 

Prodam N E M Š K E G A OVČARJA, 
starega 20 mesecev, dober čuvaj, 
zelo primeren za nadaljno šolanje. 
0312-063 867 

RACO MANDARINKO, staro 8 
mesecev in ZAJCE prodam. 0246-
640, popoldan ssa 

Prodam PONI ŽREBIČKA z vprežno 
opremo ter KOČIJO ZA PONIJA, 
komplet. 0721-557 po 20. uri 892 

Prodam breje KRAV in KOZE po 
izbiri ter pol bika. 0061/621-360 9oe 

Oddam LABRADORCE staro 3 
mesece, mati čistokrvna. 0620-380 

T V - V I D E O - A U D I O - H I - F I 

ZASTOPSTVO I N P R O D A J A 

2S.900 Slf) 

Prodam 100 kg težko TELIČKO 
simentalko. © 4 0 1 - 2 2 8 W 

Prodam PRAŠIČA za zakol. ©324 -
254 1<>10 

Prodam KRAVO za zakol ali cca 150 
kg mesa, krmljena brez silaže. 
0688-077 ioi7 

Prodam polovico mlade KRAVE po 
prvem teletu in jalovo kravo. ©310 -
276 m 

Prodam mlado KRAVO za zakol. 
Voglje Letališka 2 m 
Zrebico Haflinger prodam ali zamer)' 

jam za govedo ali transportni trak. 
© 4 7 1 - 8 3 0 «® 

Poceni ODDAM 8 tednov stare 
NEMŠKE OVČARJE. © 8 9 1 - 0 5 1 ^ 

Prodam MESO telice in BUKOVA 
DRVA. © 6 8 5 - 1 8 2 ^ 

Verjemite ali ne... 

VIIIID 

R A D I O 

O G N J I Š Č E 

Planina 
Krvavec Tinjan Kum Ajdovščina 
ms 91,2 10?.9 91.2 

GSM ERICSSON 
(32.900 Slf) GO 118 

PRI NAS JE DENAR VREDEN 
VEDNO VEČ 

IZPOSOJA SONY VIDEO KAMERE 

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 

Prodam dve PAPIGI skobčevki s 
kletko. © 6 3 1 - 0 9 5 927 

Prodajamo rjave MLADE KOKOŠI 
pred nesnostjo. Beleharjeva 49, Šen
čur 947 

KOKOŠI ENOLETNE za nadaljno 
rejo ali zakol prodajamo vsak delov-
nik 8-17, sobota 8-13. PERUTNI-
NARSTVO MOSTE 99 pri Komendi, 
© 0 6 1 / 8 4 1 - 4 7 1 958 

Prodam KRAVO CIKO, brejo v 8. 
mesecu ali menjam za kravo z 
mlekom, teličko frizijko, A kontrola, 
stara 3 mesece, teličko šarole, stara 
2 meseca, prodam. © 2 4 2 - 8 2 9 970 

Prodam BIKA 450 kg težkega. Zg. 
Bela 57, Preddvor 996 

Prodam POLOVICO BIKA. © 7 1 2 -
222 1001 
Prodam PRAŠIČA za zakol 140 kg in 

zajca za pleme. Žabnica 37 1004 

N E P R E M I Č N I N E 
t f 76-076, BLED PREŠERNOVA 50| 

Ž I V A L I K U P I M 

-
Kupim bikca simentalca do 250 kg W 
visoko brejo kravo- ali telico. © 3 2 5 -
754 
Kupim bikca simentalca en teden 

starega. © 6 9 7 - 0 4 0 

Kupim bikca simentalca starega do 
14 dni. © 4 6 0 - 0 8 4 » 

Kupim bikca za nadaljno rejo od 
100-150 kg. © 4 9 1 - 0 2 6 g 

Kupim teleta simentalca do 100 kg. 
prodam srnastega kozla. © 7 3 6 - 5 4 0 
-19 ~ 
Kupim TELETA simentalca, starega 

do 14 dni. © 7 8 - 7 0 3 «J 

Kupim BIKCA simentalca, starega 
od 10-14 dni. © 6 2 0 - 2 5 3 

Kupim bikca simentalca do 120 kg-
© 7 1 2 - 3 1 4 

Kupim BIKCA simentalca, starega 
do 14 dni. © 6 8 2 - 0 5 6 1 0 S * 

Z A H V A L A 

Ob boleči izgubi drage mame 

I V A N E B E L E 
roj. Blažun 

se iskreno zahvaljujem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje ter spremstvo na 
njeni zadnji poti. Posebej še gospodu župniku iz Smlednika, 
pevcem ter Navčku, d.o.o. Lepa hvala. 

Žalujoči: mož Matija, hčerka Sonja, Ida in Anica z družinami 
Kranj, 12. januarja 1998 

Z A H V A L A 

Ob smrti naše drage mame 

M A R J A N E B O G A T A J 
Kobackove mame iz Murav 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za darovano cvetje, sveče in spremstvo na njeni zadnji 
poti. Zahvala tudi g. župnikom in pevcem za lep cerkveni obred. 
Zahvala tudi dr. Novakovi za zdravljenje. 

VSI NJENI 

V SPOMIN 

Življenje tone v noč, 
še žarek upanja, 
ki išče pot, 
ostala pa je bolečina, 
in tiha solza 
večnega spomina. 

Z O R A N A 
1962 - 1988 

M I Č O 
1958 - 1988 

Pr i s r čno hva ležne smo vsem, k i spošt l j ivo postojite ob njunem grobu 
in oživi te spomin. 

H v a l a za vsako dobro misel , besedo, cvet, l učko . 

Z žalostjo v srcu: mama Neda, sestri Zdenka in Jelka 

Preddvor, januar 1998 



Z A H V A L E 

Z vsakim sončnim zatonom, 
v vsaki večerni zarji 
lepota premaga smrt. 

(T. Pavček) 

Sredi dela, mnogo prezgodaj je umr l 

A N D R E J ŠILJAR 
ravnatelj O Š dr. Janeza Mencingerja, Boh. Bistrica 

Z njim smo izgubi l i dobrega p e d a g o š k e g a delavca in prijatelja. 

Učenc i in delavci O Š dr. Janeza Mencingerja Boh. Bistrica 

Z A H V A L A 

V 65. letu starosti nas je zapustil naš 

PETER POTOČNIK 
Lovrinov ata iz Selc 
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, 
sodelavcem ter vsem, ki ste z nami sočustvovali in nam kakorkoli 
pomagali, darovali za maše, poklonili cvetje in sveče, denarno pomoč 
m druge darove. Posebej se zahvaljujemo sosedom, sestram skupnosti 
Loyola in vsem, ki ste bedeli in molili ob našem očetu. Hvala dr. 
Janezu Erženu za njegovo skrb in zavzetost, osebju torakalne kirurgije 
za nego, pa tudi našemu osebnemu zdravniku dr. Branku Koširju. 
Iskrena hvala g. župniku Bojanu Likarju ter vsem somaševalcem za 
pogrebni obred in tolažilne besede, hvala pevcem cerkvenega pevskega 
zbora iz Selc, zvonarjem, g. Cirilu Pogačniku za nagrobni govor ter 
vsem, ki ste ga tako številno pospremili na njegovi zadnji poti. 

VSI NJEGOVI 
Selca, 8. januarja 1998 

Z A H V A L A 

Ob nenadni, žalostni izgubi naše ljube mame, babice in prababice 

ROZALIJE VETERNIK 
rojene Burgar 

se iskreno zahvaljujemo vsem, k i ste bil i prijazni z njo skozi njeno življenje in vsem, 
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala vsem prijateljem, sosedom in znancem 
za darovano cvetje, sveče in tople besede ter izrečeno sožalje. Zahvaljujemo se tudi 

g. župniku in Navčku za lepo opravljen pogrebni obred. 

VSI NJENI 

Podreča, 31. decembra 1997 

V SPOMIN 

Vsa ljubezen pomagala ni, 
da v tem boju zmagala bi. 
Vse trpljenje in upanje bilo je zaman, 
ti morala si stran. 
Vsa sreča, smeh in vse lepo 
s tabo je odšlo. 
Zaman je bil tvoj boj, 
zaman vsi dnevi tihega trpljenja, 
tvoja bolezen bila je močnejša od življenja! 
Vem, da nikoli več ne bo tako, 
kot mi s tabo - mami je bilo! 

17. januarja 1998 bodo minila tri leta, odkar nas je mnogo prezgodaj zapustila 

JOŽICA KRŽIŠNIK 
Vsem, ki v spomin nanjo postojite ob njenem grobu, se iskreno zahvaljujem. 

HČi Ksenja 

Z A H V A L A 

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame in stare mame 

IVANKE KOS 
se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem, ki so jo pospremili na zadnji poti. 
Hvala vsem za podarjeno cvetje in sveče in za izrečeno sožalje. Zahvaljujemo se gospodu 

župniku za opravljen pogrebni obred. Zahvaljujemo se tudi pevcem in trobentaču za 
pesmi ob njenem grobu. Hvala vsem, ki se je boste spominjali. 

ŽALUJOČI VSI NJENI 

Gorenja vas, 7. januarja 1998 

Z A H V A L A 

I Ob smrti naše drage mame, tašče, stare mame, prababice, 
sestre, tete in svakinje 

H E L E N A ZAPLOTNIK 
roj. Ribnikar 
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sosedom za izražena sožalja, darovano cvetje in sveče ter 
spremstvo na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se osebju Doma 
starejših občanov Preddvor, sodelavcem Komunale Kranj, Iskra 
Otoče in K Z Naklo. Hvala Društvu upokojencev Naklo, Z B 
Naklo, podjetju Navček, g. Štamulaku, g. župniku, pevcem iz 
Nakla in gospodu M i r k u Poličarju za ganljive besede slovesa. 
Vsem še enkrat hvala lepa. 

Žalujoči: Marjan, Viktor, Edo in Olga z družinami in ostalo sorodstvo 
Naklo, 11. januarja 1998 

Z A H V A L A 

Po hudi bolezni je mnogo prezgodaj odšel od nas 
dragi mož, oče, dedi, brat in stric 

STANE TRŠKAN 
Svojci se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in 
znancem za darovano cvetje, sveče, pisna in ustna sožalja v 
trenutku žalosti. Hvala vsem, k i ste ga pospremili na zadnji poti. 
Lepo se zahvaljujemo tudi bolnišnici Golnik, profesorju Debelja
ku in ostalemu osebju, Z D Škofja Loka - pnm. dr. Zrimšku ter 
U K C - nevrološki oddelek dr. Gradu in osebju. Iskrena zahvala 
tudi gospodu kaplanu za opravljen obred, pevcem iz Naklega in 
t roben taču za lepo zaigrano Tišino. Vsem imenovanim in 
neimenovanim še enkrat hvala. 

Žalujoči: žena Marica, hčerka Stanka z družino in družina Peternelj 

Z A H V A L A 

V 74. letu nas je zapustila 

FRANČIŠKA BUKOVNIK 
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, znancem in 
vsem, k i ste nam stali ob strani, nam izrekli sožalje, darovali 
cvetje, sveče in jo pospremili na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo 
se podjetjem Alpetour P.A., Iskra Emeco, bivšim sodelavkam 
Iskre in T E C TIV. Posebej pa se zahvaljujemo dr. Pegamovi, 
gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem in 
podjetju Navček, d.o.o., in zakoncema Stamulak. 
Vsem še enkrat hvala. 

Žalujoči vsi njeni 

Okroglo, 8. januarja 1998 

Z A H V A L A 
Srce bo se umirilo 
izginil čas bo sladkih sanj; 
nič ne bo se ohranilo, 
neg solze v spomini nanj. 
Ob boleči izgubi našega ljubljenega sina, brata in strica 

D A R K A MIRTIČA 
iz Gorenj 
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih dneh stali ob strani 
in nam s tolažilno besedo lajšali bolečino. Zahvaljujemo se sorodnikom, 
sodelavcem ISKRE ISD in SAVE Kranj, prijateljem, znancem, sosedom 
iz Gorenj in Cerkelj in vsem Mušičevim za izrečene besede, sožalje, 
cvetje sveče in sodelavcem za denarno pomoč ter za številno spremstvo 
na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi ga. dr. Hudovernik in ga. dr. 
Janša za ves trud in skrbi. Posebna zahvala gre tudi g. župniku za lepo 
opravljen pogrebni obred. Vsem še enkrat hvala. 

Žalujoči: mami Marija, brat Jože z družino in ostalo sorodstvo 
Gorenje, Ljubljana, Črnomelj, Canada, Žužemberk, Cerklje, 8. januarja 1998 

Z A H V A L A 

Zakaj si morala 
rano nam umreti? 
Ko s teboj je bilo lepo živeti. 
Odkar utihnil je tvoj glas, 
žalost - bolečina je pri nas. 

Ob boleči in prerani izgubi dobre sestre in tete 

MARIJE KNIFIC 
p.d. Kodrinove Mici z Jame 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem ter vsem, ki ste z nami 
sočustvovali, karkoli pomagali, izrekli sožalje, poklonili cvetje, sveče, darovali za sv. maše in jo v 
tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo g. župniku za lepo 
opravljen pogrebni obred, pevcem in pogrebniku ter pogrebni službi Navček. Vsem in vsakomur 
posebej, ki so jo poznali, jo spoštovali in ji bili dobri v njenem življenju, še enkrat iskrena hvala. 

VSI NJENI 
Jama, Podreča, Luže, Zg. Bitnje, 29. decembra 1997 



Z A D N J E N O V I C E 

O D R E T K A D O T O R K A 

bo 
dežurni novinar 

Sodišče preprečilo odklop elektrike na Delavski 26 

U r o š Š p e h a r 
telefon: 064/223-111 
mobitel: 0609/638-699 

pokličite, sporočite, predlagajte... 

• V I I 
bomo pisali 

Drugi letošnji primer utopitve 
Srednja vas pri Šenčurju, 13. januarja - Minuli torek se je 

v potoku pri Srednji vasi ob cesti Šenčur - Velesovo utopila 
starejša občanka. To je po malem Gašperju že drugi primer 
utopitve letos. V vodijo je opazil domačin, ki je o tem takoj 
obvestil policijo. Iz vode so jo potegnili kranjski poklicni 
gasilci, poskusi oživljanja ekipe kranjskega zdravstvenega 
doma pa so bili neuspešni. O tem dogodku smo natančnejše 
informacije skušali dobiti od kranjskih kriminalistov, vendar 
so nam tam povedali, da odslej informacije dajejo izključno 
na ponedeljkovih novinarskih konferencah. 

G.G. 

T e l e v i z i j a b i b i l a z d r a v i l o 
Bohinjski občinski svet ima še naprej težave z javnostjo 

dela. Na začetku mandata je s sej odganjal Jaka Pekovca, 
ki je nepovabljen hodil na seje, pred nedavnim pa je 
sklenil, da se občani z gradivom za seje lahko seznanijo le 
v tajništvu sveta. Povod za takšen sklep je bila županova 
odločitev, da po en izvod gradiva, katerega del je tudi 
zapisnik, dobi tudi knjižnica v Kulturnem domu Joža 
Ažmana v Bohinjski Bistrici. 

Čeprav v zapisnikih ni ničesar takega, kar bi bilo treba 
skrivati pred javnostjo, pa je večino svetnikov očitno strah, 
da bi Bohinjci zvedeli, kaj govorijo na sejah. Le kaj bi ob 
bohinjskih skrivalnicah rekli svetniki iz občin, kjer lokalna 
televizija dogajanje na sejah sveta "ponese" naravnost v 
domove?! Televizija pa ne prenaša le pametnih in neumnih 
razprav, ampak tudi pokaže, kako se svetniki razburjajo, 
kako vstajajo in hodijo na posvetovanja na hodnik, kako 
ploskajo (ob sprejetju proračuna)... 

Ja, za bohinjski svet bi bila televizija kar dobro zdravilo! 

K E R A M I K E S A L O N 

A a I U m e x i n t 
KRANJ-ZLATO POLJE 3k 

Odklop bi bilo nasilje nad stanovalci 
— 

Čeprav je vse kazalo, da bodo stanovalci InfoHipovega doma v Stražišču danes zjutraj ostali 
brez elektrike, jih je pred temo in mrazom rešilo sodišče, ki meni, da bi bil odklop nasilje. 

Kranj, 16. januarja • Potem ko poravnalni dogovor med 
lastnikom doma InfoHipom in stanovalci, usoglašen 25. 
septembra lani v kabinetu podpredsednika slovenske vlade 
zaradi neuresničitve na strani stanovalcev ni bil podpisan, je 
InfoHip s pristankom odbora slovenske vlade za gospodarstvo 
nameravalo strezniti stanovalce z odklopom električne en
ergije. Do tega naj bi prišlo danes zjutraj, vendar pa se je tako 
rekoč v zadnjem hipu zasukalo drugače. 

Stanovalci, k i j ih zastopa 
pooblaščenec, odvetnik Jože 
kristran, so na okrajnem so
dišču vložili predlog za izdajo 
začasne odredbe. Sodišče je 

Forme 12 
Škofja Loka 
tel. 632-565 

TRGOVINA ZA OTROKE 
- stalno razstavljenih najmanj 

30 različnih otroških vozičkov 
- previjalne mize, stajice, 

avtosedeži , hojice, stoli 
za hranjenje 

- vsa oblačila za starost do 10 let 
- otroška kozmetika in igrače 

6 B D 
Gorenjska borzno posredniška druiba d.d. 

ŽELITE KUPITI 
ALI PRODATI DELNICE? 

NISTE ZADOVOLJNI Z 
OBRESTMI V BANKAH? 

01 KADI OPLEMENITILI 
VAŠE PRIHRANKE? 

Obiičete nas lahko 
vsak delovnik od 7. do 19. ure. 

NAREDITE KORAK 
ZNAMI-

kor&k nap r 
Koroška 33, 4000 Kranj, Slovenija 

. tel: 064/380 100 

Spticapji^jdelimo 

Poslovna enota Kranj 

Koroška 27,4000 Kranj 

(Bežkova vila) 

telefon 064 360 800 

telefax064360810 

m o b i t e l 
•covtMMuonHUTtniNMratMM 

htip'.'-\MWMi mobitcl.ii 

HUšfMSUOV-Au so jo v (,o£KO 
O B V O Z «11 co'». 

odredbo izdalo, z njo pa pre
poveduje odklopiti električno 
energijo, saj bi to pomenilo 
nasilje nad stanovalci, še zlasti 
boleče v mrzli in večjidel 
dneva temni zimi. 

V Elektro Kranj, kjer sicer 
dobivajo denar za porabljeno 
električno energijo neposred
no od stanovalcev in ne od 
lastnika InfoHipa, so se včeraj 
znašli v primežu med sodno 
odredbo, ki prepoveduje odk
lop, in zahtevo InfoHipa ter 
ministrstva, ki se zanj zavze
mata. Večjo moč ima v tem 
primeru kajpak ukaz sodišča in 
po njegovi zaslugi so stanoval

ci za določen čas spet rešeni, 
lastnik pa prikrajšan za dejans
ko posest svoje lastnine. 

Kdaj bo po dveh letih, kar je 
nekdanji Tekstilindusov sams
ki oziroma delavski dom v 
Stražišču kupilo zasebno pod
jetje InfoHip, dosežen spora
zum med očitno do konca 
sprtima stranema, ni jasno. 
Toliko manj, ker niti posredo
vanje na najvišji državni ravni 
ne pomaga, čeprav so bila 
zadnja pogajanja za stano
valce dokaj ugodna. InfoHip 
se je namreč obvezal, da pet 
let po sklenitvi najemne po
godbe nikomur ne bo odpove
dal brez tehtnega razloga, za 
kv. meter uporabne površine 
pa naj bi plačevali le po štiri 
marke (v tolarjih) najemnine. 
P o drugi strani pa b i se 
stanovalci moral i pri javi t i , 
sklenit i najemne pogodbe, 
spoštovati hišni red, tisti red
ki , ki bivajo v novem traktu, pa 

bi se preselili v starega ter tako 
lastniku omogočili, da bi začel 
tržiti vsaj vsaj z novim delofl* 
doma. Očitno pa stanovalci v 

ponujeno roko ne sežejo, kef 
lastniku ne zaupajo. A l i Pa* 
ker je zdajšnje brezpravje 
zanje najugodnejše? • H. J« 

Območna obrtna zbornica Kranj 
vabi 

svoje člane na 
PREDSTAVITEV REFORME POKOJNINSKEGA SISTEMA 

ki bo v sredo, 21. januarja 1998, ob 9. uri v sejni sobi Mestne 
o b č i n e Kranj. 

Ob tej priložnosti boste slišali o glavnih reformnih 
ukrepih, ki se pripravljajo v Sloveniji. Prihodki upokojen

cev v prihodnje ne bodo več odvisni le od države in 
socialnega in pokojninskega zavarovanja, pomemben del 
pokojnine si bo treba zagotoviti tudi z različnimi oblikami 

dodatnih zavarovanj. 
Vljudno vabljeni! 

Prva stavkovna 
zahteva izpolnjena 

Lesce, 15. januarja - Y 
prejšnji Številki smo pisali 
o težavah v leski verigi«. 
Včera j , ob zaključku re-
dakcije nam je tamkajšnji 
stavkovni odbor sporoČu? 
da je bi la njihova prva 
stavkovna zahteva, izpla
čilo plač za mesec novem* 
ber, včeraj že izpolnjena. 
Stavkovni odbor se je zato 
o d l o č i l z a p r e l o ž i t e v 
stavke na prihodnji pe
tek, če ne bodo izpoln
jene še njihove preostale 
t r i s t avkovne zahteve ' 
poleg izplač i la povrači l 
s t roškov v zvezi z delom 
( p r e h r a n a , p r e v o z na 
delo) do konca meseca, 
stavkovni odbor zahteva 
še zaustavitev postopkov 
za zapiranje d ružbe veriga 
Lesce, zahtevajo pa tudi 
takojšen začetek postopkov 
za ugotavljanje kazenske od
govornosti prejšnjega vodst
va Verige. • U.S. 

V i n j e t e z a a v s t r i j s k e 
h i t re c e s t e in a v t o c e s t e 

- vinjete za vse kategorije vozil 

- na vseh večjih in obmejnih poštah 
- naročita jih lahko po telefonu 064/262 49 6& 
- vinjete vam dostavimo na dom 

Vaša Pošta 

a 
© H i d r o m e t e o r o l o š k i zavod Republike Slovenije 

Danes se bo od zahoda znova dodatno pooblačilo, začel bo pihati jugozahodni veter. 
Popoldne se bodo padavine v hribovitih krajih okrepile in se ponoči razširile proti 
vzhodu. Meja snežanja bo sprva na višini okoli 900 m. V zgornjesavski dolini in na 
mejnih prelazih bo začelo snežiti že zvečer in do jutra lahko tam predvidoma zapade 
tudi 20 cm snega. Po ostalih dolinah na Gorenjskem bo začelo snežiti šele v drugi 
polovici noči in snega bo manj. Vzhodno od Kranja bo dež prešel v sneg verjetno šele 
proti koncu padavin v soboto čez dan. 
V soboto bodo padavine ponehale. Delno se bo zjasnilo. Hladneje bo, začel bo pihati 
severni veter. 
Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, najvišje dnevne od 5 do 10 stopinj C. 

DAN PETEK SOBOTA NEDELJA 
^ "C 
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