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Prvomajski obisk Predela in Loga pod Mangrtom 

P l a z j e r u š i l i n 

u b i j a l , l o ž a n s k e 

d u š e p a n i s t r i 

Posledice lanskega 
novembrskega plazu, 
ki je podiral in 
ubijal v Logu pod 
Mangrtom, 
postajajo atrakcija 
za obiskovalce. 
Od blizu in daleč 
hodijo gledat 
ranjeno vas, ki bo 
znova zaživela. 
Ložani, od katerih 
jih blizu 100 še živi 
v Bovcu in drugih 
vaseh, se bodo vrnili. 
Kot je dejal Tone 
Mlekuž: Naše srce in 
duša sta tukaj. Plaz 
ju ni mogel streti. 

STRAN 1 8 , 19 

Kakšna botisoda tržiškega Peka 

P e k o n a j b i s e , 

k o t k a ž e , 

i z o g n i l s t e č a j u 

Čeprav vsi kazalci kažejo, da bi bil stečaj ekonomsko upravičen, 
pa se je vlada odločila, da bodo Peko skušali rešiti. Denar 

za financiranje proizvodnje bo zagotovila Slovenska razvojna družba, 
dolgoročna rešitev pa se kaže v strateški povezavi z žirovsko Alpino. 

STRAN 7 

Prvomajsko srečanje kranjskih delavcev na Sv. Joštu 

D e l o , p o š t e n o 

p l a č i l o i n z d r a v j e 

Tem trem temeljnim pravicam delavcev sledi Svet kranjskih 
sindikatov, je na letošnjem 24. prvomajskem srečanju dejal njegov 

v.d. predsednika Gorazd Balta. 

STRAN 4 
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r if S •* -
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P O S L O V E N I J I 
ureja: Jože Košnjek 

S L O V E N I J A IN S V E T 

Maja bo znova potoval "evrobus" 

S r e d i m a j a n a G o r e n j s k e m 
Ljubljana, 4. maja - Od 7. maja do 23. junija bo "evrobus" zno

va vozil po Sloveniji. Obiskal bo 76 večinoma manjših krajev po 
Sloveniji: Kozjansko, Brda, Posočje, Gorenjsko, Dravsko doli
no, Notranjsko, del Dolenjske in Pomurje. "Evrobus" je potujo
ča knjižnica in informacijsko središče, v katerem lahko obisko
valci dobijo različne informacije o Evropski uniji in naših pri
pravah za vstop vanjo. Avtobus spremljata informatorki, sicer 
pa lahko vsak, ki ga zanima ta problematika, pobrska med naj
različnejšimi publikacijami, po strokovni literaturi, brošurah in 
tudi po spletnih straneh. "Evrobus" je del programa obveščanja 
slovenske javnosti o vključevanju Slovenije v Evropsko unijo. 
"Evrobus" se bo vsak dan ustavil v dveh krajih: dopoldne med 
9. in 13.30, popoldne pa med 14. in 19. uro. V sobotah bo "ev
robus" dostopen med 9. in 14. uro. 

Potovanje po Gorenjskem bo "evrobus" začel v ponedeljek 21. 
maja, ko bo dopoldne v Krizah in popodne na Golniku. V torek, 
22. maja , bo "evrobus" dopoldne v Preddvoru, popoldne pa na 
Jezerskem. Naslednji dan, 23. maja, bo evropski avtobus naj
prej v Cerkljah na Gorenjskem, popoldne pa v Naklem, v četr
tek, 24. maja, pa dopoldne v Šmar tnem, popoldne pa na Lazah. 
V petek, 25. maja, bo "evrobus" dopoldne v Šenčurju, popol
dne v Britofu, naslednji dan (sobota) pa v Mengšu. • J . K . 

S k l a d i z a p r i s i l n o d e l o 
Kranj, 4. maja - Združenje žrtev okupatorjev Kranj sporoča, 

da poteka izpolnjevanje vprašalnikov za Nemčijo po programu 
in bo v glavnem končano maja. Problemov je še veliko. Doslej 
so določeni le upravičenci za skupino I (1500 D E M ) . To so ta
borišča G E T O (koncentracijska in prevzgojno kazenska) in do
movi otrok v koncentracijskih taboriščih. Z a partnersko orga
nizacijo Ostali svet je sredstev 540 milijonov mark, upra
vičencev pa nad 100.000 (povprečno po 10.000 mark), je vse 
jasno, prav tako pa ustrezen zakon v nemškem parlamentu še ni 
bil potrjen in izplačila niso možna . Izplačila bodo v dveh delih 
in ni nujno, da bo predvideni znesek v celoti izplačan. Z a Avstri
jo pripravljajo vse potrebno za izpolnjevanje vprašalnikov. Vs i 
upravičenci, ki so prijavljeni (prijave so še možne) , bodo pisno 
obveščeni o izpolnjevanju prijav, kdor pa bo vprašalnik izpolnil 
sam, ga bo dobil . Vprašalniki bodo posredovani v Avstrijo. 
Časa je še dovolj, saj je rok 11. 11. 2002. V avstrijskih arhivih je 
bilo mogoče dobiti za marsikoga od članov Združenja potrdila 
o delu v Avstriji, za vse pa ne, zato bodo poskušali v drugih 
arhivih. Ker je avstrijski zakon liberalnejši, se lahko prijavijo 
tudi ostali, ki so med vojno delali v Avstriji, čeprav ne v ta
boriščih. 

IZ S L O V E N S K E G A P A R L A M E N T A 

B i s t v e n a o d l o č i t e v z a u p o r 
Škofja L o k a , 4. maja - O b m o č n a organizacija Zveze 1 

združenj borcev N O V Skofja Loka je priredila slovesnost v 1 

počast i tev 60-letnice Osvobodilne fronte in Dneva upora 
proti okupatorju. Dvorana je bila polna do zadnjega kotička, j 
kulturni program pa so pripravili pevski zbor Srečko Koso- l 
vel iz Ajdovščine z domoljubnimi in partizanskimi pesmimi, 
igralka Jerca Mrze l in povezovalec programa Jože Logar. J 
Akademik prof. dr. Mat jaž Kmec l je preprosto povedal j 
nekaj resnic, povezanih z O F in slovenskim narodnim \ 
odporom v letih 1941 - 1945. M e d drugim je dejal, da i 
temeljno dejstvo ustanovitve O F nista bila ne datum ne j 
poimenovanje, temveč odločitev za upor. Vendar, naj pač i 
nerga, kdor hoče, naj ne praznuje, kdor noče, je dejal. N a j 
slovesnosti so podelili zlato plaketo Z Z B N O V Slovenije \ 
Ivanu Franku - Iztoku, srebrno pa za dolgoletno delo v Z B 
Hotavlje V i n k u Pivku. • J . K . 

Nova Slovenija Tržič 
P o v e z a v a z A l p i n o s l a b a z a P e k o 

Tržič, 4. maja - Občinski odbor Nove Slovenije Tržič v izjavi 
za javnost, ki jo je podpisal predsednik Slavko Bohinc, poudar
ja stališče stranke, naj se politika ne vmešava v gospodarstvo, 
razen takrat, ko gre za reševanje podjetij iz kriz in za ohranje-
nje socialnega miru. Peko je v težavah, ki bodo povzročile tudi 
veliko socialnih problemov. Vodstvo podjetja kot država rešuje
ta problem samo na hrbtih delavcev Peka. Tudi povezava Alp i -
ne in Peka oziroma Alpininega nakupa Peka je slaba rešitev 
tako za delavce Peka, kot za socialno stanje ljudi v tržiški obči
ni, je zapisano v izjavi. 

"Že po besedah predsednika uprave Alpine Martina Kopača 
zgubi svojo zaposlitev v Peku 300 delavcev. V našem odboru 
menimo, da je to le začetek in da bo v končni fazi ob dnevni 
proizvodnji 3000 parov ob rentabilni proizvodnji ostalo le še 
300 od sedanjih 1200 delavcev. V tej povezavi pridobi samo A l -
pina, saj pridobi številne poslovalnice, ki so sedaj v lasti Peka. 
Ob zmanjšanju števila zaposlenih v Tržiču bi Alp ina dobila na 
stotine strojev,.ki bi jih tako nemoteno pošiljala v svoje podjet
je, ki gaje kupila v Sarajevu. S tem nakupom Alpina zgubi tudi 
hudo konkurenco in avtomat ično pridobi večji delež prodaje 
obutve na slovenskem trgu," so zapisali v izjavo in opozorili , da 
bo imelo zmanjševanje števila delavcev v predelovalni industri
ji hude socialne posledice. Nova Slovenija zahteva ugotavljanje 
odgovornosti ministrice za gospodarstvo dr. Tee Petrin, saj 7 
milijard tolarjev, kolikor jih je dala država oziroma davkoplače
valci Peku, ne smemo pozabiti. Njen nastop na T V S kaže, da 
ne čuti nobene odgovornosti. Začne naj se tudi postopek ugo
tavljanja odgovornosti bivšega predsednika uprave Peka, k i je 
osebno odgovoren za slabo stanje, so zapisali. • J . K . 

J V . S I 
Nova Slovenija, Krščanska ljudska stranka, 
Občinski odbor Bled, vas vabi na 
JAVNO TRIBUNO 
s predsednikom stranke in poslancem državnega zbora 
dr. Andrejem Bajukom, 
ki bo jutri, v soboto, 5. maja ob 19.30 v hotelu Astoria na Bledu. 
Vsi, ki se zavedate vpliva politike na naše vsakdanje življenje, 
ste dobrodošli. 

Usoda zakona o zdravljenju neplodnosti nejasna 

T r e t j i n a p o s l a n c e v z a r e f e r e n d u m 

Referendum, na katerem se bomo odločali o usodi dopolnjenega zakona o zdravljenju neplodnosti, naj 
bi bil junija. Za pobudniki zbiranja podpisov naj bi se skrivale desne politične stranke. 

Ljubljana, 4. maja - Dominik 
Frelih z Bleda je vložil v držav
ni zbor zahtevo za zbiranje pod
pisov za naknadni zakonodajni 
referendum, na katerem naj bi 
odločali o dopolnitvi zakona o 
zdravljenju neplodnosti in po
stopkih oploditve z biomedicin
sko p o m o č j o . Pod zahtevo je 
bilo 1900 podpisov. Predsednik 
državnega zbora Borut Pahorje 
že določil rok za zbiranje pod
pisov, vendar to ne bo potreb
no. Zahtevo za razpis je vložilo 
34 poslancev in to je dovolj, da 
zbiranje podpisov ni potrebno. 
Zahtevo za razpis naknadnega 
zakonodajnega referenduma 
namreč lahko vloži tretjina po
slancev (30). Razen tretjine po
slancev lahko vloži zahtevo tudi 
državni svet ali 40.000 volivcev. 
Glede na zakon in odločitev dr
žavnega zbora utegne biti refe
rendum v prvi policij i junija, 
odločitev pa je sprejeta, če gla
suje zanjo večina volivcev ki so 
glasovali. Državni zbor je vezan 
na izid referenduma, veljavnost 
zakona, o katerem bo referen
dum, pa je odložena. Če je za

kon na referendumu potrjen, 
začne veljati takoj po objavi 
uradnih izidov glasovanja, v na
sprotnem primeru pa mora ča
kati najmanj eno leto. 

Podpisniki pobude, ki so j ih 
"odrešili" poslanci opozicije ob 
pomoči sedmih poslancev vlad
ne S L S + S K D Slovenske ljud
ske stranke, nasprotujejo dopol
nitvi zakona o zdravljenju ne
plodnosti in postopkih oplodit
ve z biomedicinsko p o m o č j o , 
po kateri je omogočena umet
na oploditev tudi zdravim žen
skam brez partnerja. To je za
nje sporno iz več vidikov, tudi 
zaradi možnost i zlorabe. 

Predlagatelja novele zakona, 
ki je povzroči la v d ržavnem 
zboru večdnevno razpravo in 
so bili na koncu, ko je bilo gla
sovanje, več inoma le poslanci 
L D S , sta bila poslanca L D S 
Cveta Zalokar - Oražem in Jel
ko Kacin . Protestirala sta zara
di n ač ina zbiranja podpisov. 
"Razumemo sodelovanje neka
terih civilnih organizacij, ki že 
ves čas v svojem delovanju na
stopajo zoper zdravljenje ne-

Tone Anderlič in Janez Podobnik, vodji poslanskih skupin LDS in 
SLS + SKD Slovenska ljudska stranka. Večina Podobnikovih 

poslancev je kljub sodelovanju v vladi podpisala zahtevo za razpis 
referenduma. Slika: T. Doki 

plodnosti za vse ženske," sta za
pisala. "Ne razumemo pa, da so 
k podpisovanju zahteve s i l i l i 
tudi 12-letne otroke in mlado
letne osebe." Prav tako navaja
ta, da se za skupino podpisnic 
in podpisnikov skrivajo politič

ne stranke, saj so med podpis
niki zahteve nekateri vidni čla
ni desnih parlamentarnih 
strank, ki so v državnem zboru 
ostro nasprotovale sprejemanju 
zakona. 

• J . Košnjek 

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 

Stranka mladih Slovenije 
P o s l a n c i p r i ž u p a n u 

Radovljica, 4. maja - Svet stranke mladih je zasedal v Radovljici 
in ob tej priložnosti so njihovi poslanci Peter Levic, Igor Štem-
berger, Marko Diac i in d o m a č i n Bogomir Vnučec skupaj s 
predsednikom stranke Dominikom Černjakom in podpredsed
nikom Tadejem Slapnikom obiskali vodstvo radovljiške občine: 
župana Janka S. Stuška, podžupana Andreja Kokota in direktor
ja uprave Jožeta Rebca. Obravnavali so nekatere aktualne pro
bleme, med njimi tudi potek avtoceste od Vrbe do Peračice. Opo
zorili so zlasti na razhajanja z državo predvsem pri izvedbi dela 
avtoceste v poglobljeni varianti, pri cestninski postaji Dobro pol
je in opremi avtoceste (izvozni oskrbni center in podobno). V 
Ljubljani ta hip ni pravih sogovornikov. Poslanci S M S so se prvi 
od parlamentarnih političnih skupin konkretno, podrobneje, na 
terenu seznanili s problematiko, so sporočil i iz kabineta 
radovljiškega župana. • J . K . 

Združena lista socialnih demokratov 
K o n g r e s j u n i j a v K o p r u 

Ljubljana, 4. maja - Predsedstvo Z d r u ž e n e liste socialnih 
demokratov je sklenilo, da bo 4. kongres v soboto in v nedeljo, 9. 
in 10. junija, v športni dvorani Bonifika v Kopru. Na kongresu bo 
sodelovalo 436 delegatk in delegatov in predvidoma 100 gostov. 
Kongres bo dopolnil statut stranke, ki predvideva pomembnejšo 
vlogo konference stranke in njeno odgovornost za delo stranke 
med kongresoma in za nadzor dela izvršilnih organov. Politika 
stranke bo zapisana v resolucijah o gospodarstvu, o zunanji in so
cialni politiki ter o regionalizmu. Maja bodo pripravljeni kadrovs
ki predlogi za kongres. • J . K . 

Združena lista Kranj 
J e z i k a i n z a k o n o v n e s p o š t u j e m o 

Kranj, 4. maja - Za predsednika območne organizacije Kranj je bil 
znova izvoljen Štefan Kadoič. 

N a volilnem zboru članic in članov o b m o č n e organizacije 
Združene liste Kranj so v razpravi opozarjali, da je lahko vloga 
Rimskokatoliške cerkve v zvezi z "vatikanskim sporazumom" vir 
delitve državljanov, da sožitje lahko resno ogrozita naraščajoče 
sovraštvo do tujcev in rasizem, daje uporaba slovenščine v javni 
rabi ogrožena in da se bohoti nespoštovanje zakonov in medna
rodnih konvencij. Pri vstopanju Slovenije v evropsko unijo 
moramo jasno poudarjati svoje interese. Posebej zaskrbljujoče je 
hitro naraščanje uživanja in preprodaje drog. 

Z a predsednika območne organizacije Združene liste je bil zno
va izvoljen Štefan Kadoič, za podpredsednico Dora Osterman -
Žlindra in za tajnika Rudi Bizovičar. Dosedanji tajnik C i r i l Sitar 
je odšel na drugo delovno dolžnost. 

Štefan Kadoič je v poročilu zadnje štiriletno obdobje razdelil na 
dva dela: na prvo od marca 1997 do konca leta 1998, in na dru
go od začetka leta 1999 do danes. Z a prvo je znači lno samo
voljno županovanje Vitomirja Grosa, ko občina kar dvakrat ni 
sprejela proračuna in zaostajala, grozi pa j i plačevanje "starih" 

računov glede Špor tne zveze in D A R S . Stranka se je v tem ob
dobju krepila, čeprav z uspehom na lokalnih volitvah leta 1998 ni 
bila zadovoljna. V kranjski občini je del oblasti, kar povečuje 
njeno odgovornost, v drugih občinah pa je v opoziciji. Stranka 
daje veliko pozornost vzgoji in izobraževanju, zlasti obnovi šol in 
uvajanju devetletke, zboljševanju pogojev za srednje šolstvo in 
univerzitetni študij. Velik uspeh je sprejem delitvene bilance med 
občinami na območju nekdanje občine Kranj, kapital, ki prihaja 
in bo še prihajal v Kranj, se preveč usmerja v trgovino. Kadoič je 
opozoril na pomen in uspehe v socialnem varstvu, zlasti starejših, 
na cilj, da bi mladi dobili vsaj srednjo izobrazbo, da bi povečali 
stanovanjsko gradnjo (denar je, le projektov ni dovolj, na 
stanovanje pa čaka 160 prosilcev) in zmanjšali odvisnost mladih 
od mamil in alkohola. Stranka bo podprla projekte pri športu 
(nordijski center), pri zagotavljanju parkirišč, varovanju okolja in 
urejevanju cest ter pri uresničevanju načrtov za koncertno dvora
no (bivši dom J L A ) , osrednjo knjižnico, avtobusno postajo in 
tržnico. • J . Košnjek 

Socialdemokratska stranka Cerklje 
V s a k e v o l i t v e n o v u s p e h 

Adergas, 4. maja - Cerkljanski občinski odbor podpira Janeza 
Janšo pri ponovni kandidaturi za predsednika stranke. 

Cerkljanski socialdemokrati so na konferenci, k i je bila pred 
prazniki, za delegate na bližnjem kongresu stranke izvolili Franca 
Čebulja, Borisa Kožarja in Viktorja Narobeta, za kandidata za 
člana izvršilnega odbora stranke Franca Čebulja, za predsednika 
stranke pa Janeza J a n š o , ki bo po njihovem mnenju tudi v pri
hodnje najbolje vodil stranko. 

Predsednik občinskega odbora in župan Franc Čebulj je v uvod
nem govoru poudaril, da je njihov odbor najuspešnejši med vse
mi strankami v občini in med prepoznavnimi v državi, da vsake 
volitve, tako lokalne, kot državne prinašajo uspehe, in da je v 
občinskem svetu kljub večini socialdemokratska stranka zagovor
nica tolerance in kompromisov. Glavna naloga stranke bo razen 
uspešnega dela v občini priprava na lokalne volitve, ki bodo pri
hodnje leto. Gost na konferenci je bil predsednik stranke Janez 
Janša , ki je povedal, da pred bližnjim kongresom v Celju ankete 
med č lans tvom in analize kažejo, da program ne zahteva 
bistvenih sprememb, ampak seje treba prilagoditi novim razmer
am, ki so nastale po zadnjih volitvah in odločitvi parlamentarne 
večine, daje volilni sistem zapisan v ustavi. Trgovina po volitvah 
bo še naprej odločala o vladi. SDS je po njegovem mnenju desno 
od Z L S D in L D S in nekoliko levo od Nove Slovenije in S L S + 
S K D , kar je ugodno., Drugo leto bo v marsičem prelomno: začela 
se bo druga faza tranzicije, končana bo nacionalizacija, več naj bi 
bilo debat o prihodnosti in manj o preteklosti, na predsedniškem 
položaju bo prišlo do menjave, opravljene bodo lokalne volitve. 
Janša je zavrnil Kučanovo kritiko na račun Slovenske vojske kot 
neprimerno za vrhovnega poveljnika. Hvalica bi lahko znova kan
didiral, če bi le hotel. Povezava v Koaliciji Slovenija pa je dolgo
ročna, saj je dr. Bajuk človek, ki mu lahko verjameš na besedo. 
Država je lahko socialna, če je uspešna, zakon o delovnih razmer

jih, ki ga pripravlja sedanja vlada, je bistveno slabši od predloga 
Bajukove vlade. Opozicija je v medijih še naprej podrejena in zato 
težko nadzira oblast. • J . Košnjek 

Ustanovitelj in izdajatelj: 
GORENJSKI GLAS, d.o.o. 
KRANJ 
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Občina Gorenja vas - Poljane želi kupiti Doma Partizana za svoje in krajevne potrebe 

D o m , k i n e s l u ž i š p o r t u , 

t e v e č š p o r t u d o l g u j e 

Ker so v Športnem društvu Partizan zamudili čas, ko se je urejala lastnina, se mora občina pogajati o nakupu Doma Partizana s 
Športno unijo Slovenije, ki celo razmišlja o prodaji doma v druge namene. V društvu želijo zagotovilo za nadaljnje financiranje, 

saj so z domom gospodarili 50 let. 

G O R E N J S K A 
OD ČETRTKA DO PETKA 

Gorenja vas, 3. maja - Ž e skoraj tri leta tečejo pogovori in 
pogajanja o tem, da bi O b č i n a Gorenja vas - Poljane odkupila 
Dom Part izana v Gorenji vasi / a svoje potrebe, kar bi bila prak
t ično edina možnos t za to, da ta dom ostane tisto, kar je prak
t ično bil že petdeset let: d ružbeni dom krajanov Gorenje vasi 
oz. občanov Poljanske doline. Ker so v Š p o r t n e m društvu Par
tizan Gorenja vas zamudil i č a s , ko se je urejevala lastnina, je 
lastnik Š p o r t n a unija Slovenije, k i grozi s prodajo doma na
jbol jšemu ponudniku, občina pa razmišl ja o prostorih v stari 
šoli , ali celo novogradnji, zato v društvu lahko le prosijo, da na 
njihov delež pri gradnji in dolgoletnem vzdrževanju ter obnav
ljanju ne bodo pozabil i . 

Letos mineva 80 let od 
ustanovitve 

Pravzaprav je žalostno, da se 
je Š p o r t n o druš tvo Partizan 
Gorenja vas, katerega ime je na 
Škofjeloškem vsekakor širše 
znano po svoji aktivnosti in pri
reditvah, prav v letošnjem letu, 
ko praznujejo 80. obletnico 
ustanovitve tedaj Telovadnega 
društva Sokol, znašlo v položa
ju, ko bodo verjetno dokončno 
izgubili svoj dom. Kljub temu 
da prav sedaj tečejo pogovori o 
njegovi nadaljnji usodi, ostajajo 
v arhivu neproučeni dokumenti 
o tem, da seje dom začel gradi
ti na sedanji lokaciji v začetku 
30. let, obču tno razširil pa seje 
z dograditvijo po 2. svetovni 
vojni. N a kakšen način so se 
zbirala sredstva za gradbeni 
material, niti ni dokončno pre
gledano, del je zagotovo dala 
država, del, zlasti za prvo grad
njo, pa lokalni trgovci in mece
ni. Zagotovo pa je, da se je dom 
v obeh primerih gradil z udarni
škim delom ljudi v Gorenji vasi 
in širši okolici. V časih, ko last
nina ni bila pomembna, je bil 
leta 1953 Dom Partizana Gore
nja vas v zemljiško knjigo vpi
san pod Partizan Slovenije, ka
terega član je bilo Špor tno dru
štvo Partizan Gorenja vas, in ta 
vpis je ostal vse do danes, zato 
si ga lasti pravna naslednica 
Športna unija Slovenije. Značil
nost Doma Partizan v Gorenji 
vasi je zagotovo ta, da je v pri
merjavi s podobnimi domovi iz
redno velik. Poleg velike dvora
ne, zagotovo največje v Poljan
ski dolini , ima še vrsto drugih 
prostorov, zato ni bilo enostav
no poskrbeti, da ni propadel. 

Pol stoletja dober 
gospodar 

Vse do sedanjega razčiščevan
ja lastnine je veljalo prepričan
je, da je lastnik doma špor tno 
društvo in tako so tudi ravnali. 
Šele, ko je občina želela razči

stiti pravne podlage za skleni
tev najemne ali kupoprodajne 
pogodbe za prostore, ki j ih upo
rablja, se je pokazalo, da dru
štvo gospodari z nečim, kar ni 
njegova last. Ce lo pogodbe o 
upravljanju niso našli, veljal je 
le dogovor, da naj ravnajo kot 
"dober gospodar". Če je znana 
usoda mnogih podobnih do
mov, k i so propadli in so celo 
prakt ično že v razvalinah - pri
mer je celo v bližnji Škofji Lok i , 
potem je Š p o r t n e m u druš tvu 
Partizan Gorenja vas resnično 
potrebno priznati, da so z do
mom uspešno upravljali. Dom 
je bil vsa desetletja po 2. sveto
vni vojni resnično sprva šport
no, nato pa kulturno, d ružbeno 
in d r u ž a b n o središče Gorenje 
vasi, pridobljena sredstva pa je 
društvo vlagalo v njegovo vzdr
ževanje in obnavljanje. Špor tne 

Dom Partizana Gorenja vas je zagotovo med največjimi tovrstnimi objekti. 

Župan Občine Gorenja vas -
Poljane Jože Bogataj sedi v 
resnično skromni pisarni. 

dejavnosti so se iz doma sicer 
preselile v novo sodobno telo
vadnico, koje bila leta 1971 iz
grajena nova osnovna šola, ven
dar dvorana v Domu Partizan 
ni nikol i samevala: tam je b i l 
nekoč celo kino, vseskozi se 
tam prirejajo razne kulturne 
prireditve, širši sestanki in sre
čanja, ta dom pa je da leč na 

okoli znan po svojih družabnih 
prireditvah: tradicionalnih ple
sih ip zabavnoglasbenih kon
certih za mladino. Posebej kaže 
omeniti, da je v domu dolga de
setletja deloval tudi vrtec, do 
dograditve osnovne šole pred 
dvema letoma v ta namen. Še 
letos so bile na odru v dvorani 
Doma Partizan v Gorenji vasi 
uprizorjene štiri igre, zelo akti
ven je z raznimi prireditvami in 
srečanji Ak t iv kmečkih žena , 
bilo je tudi že 5 plesov oz. kon
certov za mlade. 

Občina ne želi biti le 
najemnik 

Dom Partizana v Gorenji vasi 
ni nikdar zapiral svojih vrat. V 
domu ima že desetletja svoje 
strelišče Strelska družina, Dru
štvo upokojencev, Foto klub in 
v domu je vseskozi delovala 
Krajevna skupnost Gorenja 
vas. Po reformi lokalne samo
uprave, ko je nastala nova obči
na Gorenja vas - Poljane, je bilo 
zato logično, da je začela z de
lom prav v teh prostorih. Dogo
vorili so se, da lahko občina del 
prostorov za svoje potrebe na
novo preuredi in uredi, napravi
l i so nove pode, uredili ogreva
nje, obnovili instalacije in sani
tarije. V letu 1995 so se spora
zumeli, da se vlaganja poraču
najo z najemnino v štirih letih. 
K o naj bi leta 1999 sklenili 
novo najemno pogodbo, ali se 
sporazumeli za odkup dela 
prostorov, se je zataknilo: raz
čiščevanje lastnine in odnosov, 
je pokazalo, da je lastnik celot
nega objekta Špor tna unija Slo
venije, ki zahteva visoko najem
nino, na odkup le dela prosto
rov pa ne pristaja. Po več kot 
dveh letih pogovorov in poga

janj, je župan Jože Bogataj ob- torske potrebe šolstva, vsekakor 
činski svet na zadnji seji obve- načrtuje vlagati v špo r tne ob-
stil o tem poteku in predstavil jekte še znatno več, kot je ta 
dilemo: ali občina odkupi celo- znesek polovice kupnine. Seve-
ten dom, ali pa se loti reševanja da ne kaže spregledati, da po
svojili prostorov drugod. Služ- trebuje Dom Partizana v Gorc-
be občine se namreč postopo- nji vasi obnovo v celoti, vključ-
ma širijo, poleg tega pa so raz- no z dvorano, ki je že precej d o 
mere za seje občinskega sveta v trajana. Prav dvorana je za vas 
kleti resnično nevzdržne. Pros- in občino posebej pomembna: 
tori fotokluba v katerih je ureje- če jo bo obnovila in sodobno 
na začasna sejna soba so veliko uredila občina, bo lahko še na-
premajhni. Račun pokaže , da prej kulturno, d ružbeno in dru-
bi najemnina za potrebne pros- žabno središče, če pa dom kupi 
tore (sedaj uporabljajo 263 kva- kdo drug, se utegne spremeniti 
dratnih metrov, želijo oz. potre- v skladišče, ali pa postane z ob-
bujejo pa še dodatnih 204) zna- novo zaradi komercialne cene 

nedostopna. 
Pravočasno se je še 

dalo rešiti 
Oh obravnavi problema last

ništva Doma Partizan Gore
nja vas, so se pozanimali, ka
ko so podobne težave reševali 
pri .sosedih. V Žireh so u spe/i 
že pred več kot 15 leti dobiti v 
last Družbeni dom Partizan; v 
Železnikih so se sporazumeli 
za solastništvo v razmerju 80 : 
20, v Škof/i I,oki pa so tak, že 
precej propadli dom, kupili za 
6 milijonov tolarjev in 26 mili-
jotiov tolarjev deponirali za 
vlaganja v športne objekte. 
Občina Gorenja vas se je obr
nila na odvetnika, ki ima iz
kušnje s prav tovrstni/tli spori, 
saj bi se tožba vlekla več let, 
kar pomeni tudi velike stro
ške. Predlagal je pogajanje za 
nakup, emocionalne obreme
nitve pa pri tem ne pomagajo. 

šala letno nad 4 milijone tolar
jev, za taka sredstva pa v nekaj 
letih lahko uredijo lastne pros
tore. M o ž n o s t je preureditev 
stare šole, ali pa novogradnja 
na Boštinovem travniku. 

Kaj pa športno društvo? 
Najbolj "kratko" utegne ob 

vsem opisanem "potegniti" 
Špor tno društvo Partizan Gore
nja vas, pa čeprav je dom v bi
stvu izgradilo in ga več kot pol 
stoletja dobro upravljalo in z 
njim gospodarilo. Normalno je, 
da so v tem društvu sedaj "pov
zdignili svoj glas". Kot nam je 
povedal predsednik društva A l 

bin Nediža-
vec, j im še 
zdaleč ni vse
eno, kaj se 
bo z "njiho
vim" domom 
v prihodnje 
dogajalo, pr
av tako pa 
tudi vztraja
jo, da se j im 

prizna d o l o č e n o nadomestilo 
za dosedanje delo in vlaganja. 
Zlasti starejši člani društva, ki 
so vložili v ta dom mnogo pros
tega časa in energije, želijo, da 
j i m obč ina kot kupec, ali pa 
tudi Športna unija kot prodaja
lec, zagotovi določen delež, ali 
financiranje društva, ki je svoje 
dejavnosti doslej kri lo tudi iz 
najemnin doma. Žal je potreb
no ugotoviti, da so krepko za
mudili čase, ko je bilo mogoče 
pravičneje urediti lastnino, saj 
izkušnje iz drugih krajev (npr. 

Albin Nedižavec 

Cena dogovorjena 
Č e je na eni strani Občina Go

renja vas resno odločena, da si 
išče svoje prostore drugje, pa 
tudi Športna unija išče drugač
ne rešitve: v Gorenji vasi so iz- iz Jesenic, kjer so s tožbo izpod-
vedeli, daje bil dom že ponujen bijali vpis v zemljiški knjigi) ka-
nekaterim posrednišk im agen- žejo, da ni upanja na uspeh, 
cijam za morebitno prodajo na Tudi v špor tnem društvu j im ni 
trgu. Vmes so tekla trda pogaja- vseeno, ali bo dom ostal široko 
nja: dom je uradno ocenjen na odprt za potrebe kraja, pri če-
vrednost 92 milijonov tolarjev, mer priznavajo, da 10 do 20 mi-
v dosedanjih pogajanjih pa so lijonov tolarjev, ki bi bili potreb-
pristali na za tretjino nižji ceni 
60 milijonov tolarjev. Podobno 
kot v Škofji Lok i , kje je občina 
odkupila, nekdanji Sokolski 
dom, sta tudi. za poravnavo te 
kupnine predvidena dva nači
na: polovico v denarju (na obči
ni računajo da v 3 do 4 letih) 
polovico pa v obliki vlaganj v 

ni za njegovo temeljito prenovo, 
v društvu nikakor ne bi zmogli 
zbrati. Tudi obljuba Špor tne 
unije, da bi društvu v primeru 
prodaje tretjemu, odstopila vse 
kar bi iztržila nad 30 milijoni to
larjev, je po oceni društva manj 
pomembna od zagotovila, da 
dom ostane za potrebe kraja in 

športne objekte v tej občini. Zu- občine. Pogovori z županom se 
pan pravi, da to ne bi bil prob- nadaljujejo in pričakujejo, da se 
lem, saj občina, ki seje že izka- bodo sporazumeli najkasneje 
zala s svojim posluhom za pros- do jeseni. • Š. Žargi 

AMZS 
V kranjski bazi A M Z S so na

šteli 47 vlek nevoznih vozil, nji
hovi mehaniki pa so se 10-kral 
peljali na pomoč ob okvarah 
avtomobilov. 

GASILCI 
N a magistralni cesti Kranj -

Škofja Loka v kraju Sp. Bitnje 
se je zgodila prometna nesreča. 
Iz enega je izteklo olje (10 li
trov), iz drugega pa gorivo. Za
radi močnega dežja so se ma
deži širili vzdolž cestišča. Kra
njski gasilci so postavili pregra
do, da se madež ne bi širil, 
nato pa pričeli s sanacijo ces
tišča. Sodelovalo je tudi Cest
no podjetje Kranj. Na Trsteni-
ku je voznik osebnega vozila 
na spolzki cesti izgubil oblast 
nad vozilom. Odklopili so aku-
rnulatur in policistom nudili 
pomoč pri dodatni razsvetljavi. 
Na Pševski cesti seje pod dalj
novodom vžgala trava in grmi
čevje na ok. 1000 m2. Pri gaše
nju so sodelovali tudi gasilci 
P G D Bitnje, Jošt in Stražišče. 
Zaradi ognjemeta se jc ob ta
borniški koči pod vrhom Sv. 
Jošta vžgala podrast. Ogenj so 
pogasili člani P G D Jošt. Na 
parkirišču pred KK»Sava je iz 
neznanega razloga zagorelo 
osebno vozilo, ki je bilo že dalj 
časa zapuščeno. Približno 150 
m2 suhe trave je zagorelu na 
izhodu avtoceste Kranj -
vzhod, katero so gasilci pogasi
li z visokim tlakom. Na avto
cesti Naklo - Ljubljana je voz
nik osebnega vozila zapeljal v 
obcestni jarek, globok ok. 1,5 
m. Voznika je pred prihodom 
gasilcev oskrbela reševalna eki
pa P H E Kranj, odklopili so 
akumulator, nato pa vozilo s 
pomočjo avtodvigala dvignili 
iz jarka. Na GogalovT 7 so že 
dva dni pogrešali stanovalko. 
Stanovanje je bilo zaklenjeno, 
v njem pa je lajal lačen pes. 
Gasilci so preko balkona vsto
pili v stanovanje, kjer so našli 
pogrešano osebo - mrtvo. Na 
Drulovki je otroška objestnost 
kriva za požar kovinskega kon
tejnerja za papir, katerega so 
pogasili z vodo. Kadilo se je 
tudi iz stanovanja v petem nad
stropju stanovanjskega bloka 
na ulici Gorenjskega odreda, 
kjer je lastnica pozabila kosilo 
na prižganem štedilniku. Šte
dilnik so ugasnili, zažgano hra
no pa postavili v kad v kopalni
ci. Skoda je bila minimalna. 

Jeseniški gasilci so prejeli ob
vestilo o požaru na Titovi 18. 
Zagorel je pralni stroj v kopal
nici. Posredovali so tudi po 
prometni nesreči, ki se je zgo
dila v Plavškem Rovtu, kjer je 
osebno vozilo zdrsnilo s cestiš
ča. Zagorelo je tudi v stanova
nju na Kejžarjevi 36. Požar so 
jeseniški gasilci pogasili, kljub 
temu, da lastnika stanovanja ni 
bilo doma in so morali v stano
vanje vdreti s silo. Opravili so 
še 6 spremstev tovornih vozil z 
nevarno snovjo skozi predor 
Kravanke. 

NOVOROJENČKI 
V kranjski porodnišnici se je 

rodilo 14 deklic in 15 dečkov. 
Najlažji je bil deček z 2.710 
grami porodne teže, najtežja 
deklica pa je tehtala 4.650 gra
mov. 

V jeseniški porodnišnici pa se 
je rodilo 6 dečkov in 2 deklici. 
Z 2.770 grami je bil najlažji de
ček, najtežji je bil pravtako de
ček s 4.300 grami. 

URGENCA 
V Splošni bolnišnici Jesenice 

so imeli na kirurškem oddelku 
288 urgentnih primerov, sledi 
interni oddelek z 87 ljudmi, ki 
so urgentno potrebovali zdrav
niško pomoč, na pediatriji pa 
so zdravniki pomagali 54 otro
kom. 



I Z G O R E N J S K I H O B Č I N 

Goričane, 4. maja - Osrednja dogodka med prvomajskimi 
prazniki v občini Medvode sta ob številnih športnih prireditvah, 
izletih in srečanjih tudi kresova na starem smledniškem gradu 
in v Goričanah. Letošnji kres v Goričanah je zaradi velikosti in 
obiska potrdil, da so Goričane osrednje srečanje pred prvim 
majem v občini Medvode. Za prijetno razpoloženje ob kresu je 
tokrat na večer L maja skrbel ansambel Krila. • A . Z . 

D o b r o o b i s k a n p r v o m a j s k i s h o d 
Jesenice, 4. maja - O b m o č n a organizacija Zveze svobodnih 

sindikatov Jesenice je tudi letos pripravila prvomajsko 
srečanje na Poljanah nad Jesenicami, kjer potekajo prvomaj
ski shodi Jesen ičanov že vrsto desetletij. Ob lepem kul
turnem programu in ob slavnostnem govoru ministra za no
tranje zadeve Rada Bohinca je prvi maj okoli dva tisoč 
zbranih udeležencev mini l v lepem in prijetnem vzdušju. 
Prvomajski izletniki so prihajali na prireditveni prostor tudi 
popoldne, ko je za zabavo in veselo druženje skrbel zabavni 
ansambel. Veliko prvomajskih udeležencev se je udeležilo 
tudi tradionalnega pohoda na tromejo v Ra tečah , na 
žirovniškem območju pa so se krajani udeležili planinskega 
izleta v Zelenico. • D .S . 

Kamniška Bistrica, 4. maja - Tradicionalno prvomajsko 
praznovanje je letos občina Kamnik pripravila s krajevno skup
nostjo Kamniška Bistrica. Srečanje s kulturnim programom je 
bilo pri Domu v Kamniški Bistrici. Začelo se je z nastopom 
Mestne godbe Kamnik, ki je pred tem od četrte ure zjutraj 
igrala budnice v vseh večjih krajih v občini Kamnik in tudi v 
sosednji občini Komenda. Na prazničnem srečanju v lepem in 
toplem opoldnevu je številne udeležence najprej pozdravil 
župan občine Kamnik Tone Smolnikar, praznični govor, v 
katerem je poudaril izročilo J. maja in delavskih pravic, pa je 
imel Miloš Pavlica, predsednik delavske zveze pri ZLSD. V 
kulturnem programu pa je nastopil tudi Pevski zbor 
Solidarnost iz Kamnika. • A . Z . 

S e j a o b č i n s k e g a s v e t a K r a n j s k a G o r a 
Kranjska Gora, 4. maja - V ponedeljek, 7. maja, bo redna 

seja občinskega sveta Kranjska Gora . Na seji bodo obrav
navali Komunalo Kranjska Gora s poslovnim in finančnim 
poročilom, opisom komunalne dejavnosti in problematike na 
tem področju. Sprejemali bodo tudi odlok o pokopališkem 
redu, odlok o ureditvi prometa na osrednjem vaškem trgu v 
Kranjski Gor i ter obravnavali poročilo nadzornega odbora o 
pregledu pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov 
občinskih funkcionarjem in č lanom delovnih teles 
občinskega sveta in članom nadzornega sveta. Na dnevnem 
redu je tudi poročilo Postaje mejne policije Kranjska Gora in 
gradnja doma za starostnike. • D . S . 

Zbilje, 4. maja - Ribiška družina Kranj in Turistično društvo 
Zbilje sta L maja pripravila ribiško tekmovanje v ulovu naj
večje ščuke. Tekmovanja se je udeležilo 17 ribičev, zmagal pa 
je eden najstarejših članov Ribiške družine Kranj Nejko 
Toplak. Ujel je 75 centimetrov dolgo in skoraj pet kilogramov 
težko ščuko. V čolnu je bil skupaj s članom RD Kranj Jožefom 
Erženom in Pavlom Nemečkom iz RD Straža Sava. Jutri (so
bota) bo na Zbiljah ribiško tekmovanje, ki ga organizirajo 
Ribiška družina Kranj, RD Racoon in Turistično društvo 
Zbilje. Tekmovanje se bo začelo ob 7. uri. Na sliki: Nejko 
Toplak je L maja ujel tričetrt metra dolgo ščuko in zmagal na 
tekmovanju ribičev v Zbiljah. • A.Ž . 

Generalni sekretar Evropske konfederacije sindikatov pravi 

S l o v e n s k i s i n d i k a t i s o 

ž e v E v r o p s k i u n i j i 

Prvomajskega srečanja na Križni Gori nad Škofjo Loko se je udeležil tudi prvi mož organizacije 
evropskih sindikatov iz Bruslja, ki opozarja na evropski sistem socialnih vrednot in delavskih pravic. 
Škofja Loka , 3. maja - Tudi ob letošnjem praznovanju praznika 
dela so se mnogi Škofjeločani odpravili na pohod in zborovanje na 
bližnjo Križno Goro, kjer je Območna organizacija Zveze svobod
nih sindikatov Slovenije pripravila že 19. tradicionalno prvomajsko 
srečanje. Zbranim sta spregovorila predsednik Z S S S mag. Dušan 
Semulič in generalni sekretar Evropske konfederacije sindikatov iz 
Bruslja Emilio Gabaglio, v programu pa zaigral Pihalni orkester 
Alples iz Železnikov ter zaplesali člani Folklorne skupine Škofja 
Loka. 

Prelepo in toplo prvomajsko 
vreme je na sprehod do Križne 
Gore zvabilo veliko prebivalcev 
Škofje Loke in širše okolice in 
dolge kolone ljudi na vseh po
teh vse dan so kazale, daje bilo 
malo tistih, ki niso želeli izko
ristiti priložnosti, da dan preži
vijo v naravi. Na Križni G o r i , 
kjer je O b m o č n a organizacija 
Zveze svobodnih sindikatov 
pripravila tradicionalno, letos 
že 19. prvomajsko srečanje, je 
bilo zelo sproščeno vzdušje, po 
prvomajskih nagovorih ter na
stopih Pihalnega orkestra 
Alples in Folklorne skupine 
Škofja Loka pa se je nadaljeva
lo z zabavo vse do večera. 

Posebnost letošnjega srečanja 
je bi l zagotovo nagovor pred
sednika Z S S S mag. Dušana 
Semuliča, ki je opozoril , da je 
praznik dela praznik delavske 
solidarnosti in prizadevanj za 
delavske pravice. Menil je, daje 
največji izziv naše d ružbe 
ustvarjanje novih delovnih mest 
ter obsodil ravnanja z delavci, 
predvsem delavkami v Peku. 
Slovenskih podjetij ne ogrožajo 
slabe delavske plače, je menil, 
pač pa slabi, dobro plačani vo
dilni, in najbolj ogroženi so sta
rejši delavci, ki izgubljajo delo. 
Slovenci ne smemo pozabiti, 
kaj pomeni vrednota solidarno
sti, zlasti ne pri zdravju, in v 
ZSSS si bodo prizadevali, da se 
v preteklosti dosežene delavske 
pravice ne bodo še naprej 
zmanjševale. Napovedal je, da 
ne bodo popustili zahtevam po 
ukinitvi polurnega delovnega 
odmora, če bo takšna zahteva 
kljub temu predlagana v novem 
zakonu o delovnih razmerjih, 
pa bodo zahtevali, da se o tem 
glasuje na referendumu. 

Drug zanimiv nagovor pa je 
bil s strani generalnega sekre
tarja Evropske konfederacije 
sindikatov iz Bruslja Emi l i a 
Gabaglia, ki je zbrane nagovoril 
z "bratje in sestre" ter pozval k 

enotnosti pri zagotavljanju ev
ropske ravni delavskih pravic in 
socialne varnosti. Prvi maj je 
po njegovih besedah praznik 
miru, veselja, prijateljstva ter 
solidarnosti, hkrati pa tudi spo
mina na boj za delavske pravi
ce. E m i l i u Gabagliu smo za 
Gorenjski glas zastavili tudi ne
kaj vprašanj: 

Pri nas so bili sindikati nekoč 
del političnega, celo oblastnega 
sistema. Kako vidite tranzicijo 
naših sindikatov? 

"Prepričan sem, da so sloven
ski sindikati, posebej Zveza svo
bodnih sindikatov, sposobni za
držati vpliven položaj tudi v no
vem ekonomskem sistemu, kar 
ni lahko, jc pa izredno po
membno. 

Nedavno mi je dejal premier 
neke druge države v tranziciji, 
da s spremembo sistema sindi
katov niti ne potrebujejo več, 
seveda pa je resnica ravno na
sprotna: šele s prehodom v trž
ni sistem, sindikate najbolj po
trebujemo. Za slovenske sindi
kate sem prepričan, da imajo v 
procesu sprememb zelo pozitiv
no vlogo, predvsem v boju za 
ohranitev temeljnih socialnih 
pravic delavcev. Delujejo kot 
normalni sindikati v normalni 
evropski državi!" 

Socialna država je evropska 
vrednota, pa se kljub temu naj
dejo delodajalci, ki bi radi v ime
nu konkurenčnosti drugačen sis
tem, npr. ameriški. Kaj pravite 
nato? 

"Komentar je lahko zelo pre
prost: nimajo prav. Slovenija ni 
del ali soseda Z D A . Slovenija je 
evropska država, ki bo čez ne
kaj let tudi č lanica Evropske 
unije. Evropska unija pa ni 
samo skupno tržišče, enotni sis
tem tržnega gospodarstva, pač 
pa tudi skupna socialna vizija. 
Pogoj za vstop v E U ni samo 
enotna zakonodaja, t ržni sis
tem, pač pa tudi enotna zaščita 
delavski pravic in učinkovi to 
delovanje sindikatov." 

V nekaj dneh vašega obiska ste 
verjetno opazili, da imamo celo 
vrsto sindikatov. Imate morda 
vtis, da to sindikalno raznovrst
nost pogojuje tudi politika? 

"Premalo poznam vašo drža
vo, da bi lahko ocenjeval vpliv 
politike na sindikate. Zagotovo 
pa lahko rečem, da so sindikati 
preveč razdrobljeni. Seveda 
sem zagovornik svobode pri 
sindikalnem organiziranju, in 
če delavci želijo svoj sindikat, 
morajo imeti možnos t za to, da 
ga organizirajo povsem samo
stojno in avtonomno. Pomisliti 
pa kaže na učinkovitost pri va
rovanju delavskih pravic. Če je 
že več sindikatov, morajo biti 
sposobni sodelovanja in skup
nega nastopa in delitve, razdvo
jenosti, ali celo nasprotovanj si 
nikakor ne bi smeli privoščiti." 

Pr i nas obstaja kar precejšnja 
tradicija praznovanja praznika 

dela 1. maja. Kakšen je vaš vtis 
o tem? 

"Praznovanje včeraj zvečer na 
Rožniku je name napravilo iz
reden vtis. Tudi današnje praz
novanje - povedali so mi, da je 
podobno po vsej državi, se mi 
zdi pomembno. 1. maj je spo
min na preteklost in brez zave
danja o tem ne bomo našli poti 
v prihodnost." 

Kako sodelujejo slovenski sin
dikati v mednarodni sindikalni 
organizaciji? 

"Zveza svobodnih sindikatov 
Slovenije je že polnopravna čla
nica Evropske konfederacije 
sindikatov, kar pomeni, da smo 
napovedali včlanitev Slovenije 
kot države v Evropsko unijo. 
Sindikati so torej prehiteli drža
vo. Hkrati nam to omogoča, da 
v evropskem sindikalnem giba
nju v Bruslju podpremo sloven
ske sindikalne zahteve in j i h 
vključimo v pogajanja s federa
cijo evropskih delodajalcev. To 
nam širi pogled, ne le v 15 dr
žav članic E U , pač pa širše po 
Evropi , ki bo povezana stvar
nost čez nekaj let. To je v proce
sih skupnega trga, svobodnega 
tržnega sistema in globalizacije 
preko državnih meja zelo po
membno." 

In kakšni so vaši vtisi o naši dr
žavi sicer? 

"To je čudovi ta dežela . V 
Sloveniji sem bi že enkrat pred 
tem in sedaj imam pri ložnost , 
da jo nekoliko bolje spoznam. 
K o sem še danes peš na to sre
čanje, sem videl p rečudovi te 
razglede in srečal veliko prijaz
nih ljudi." • Š. Žargi 

Prvomajsko srečanje kranjskih delavcev na Sv. Joštu 

D e l o , p o š t e n o p l a č i l o i n z d r a v j e 

Tem trem temeljnim pravicam delavcev sledi Svet kranjskih sindikatov, je na letošnjem 24. 
prvomajskem srečanju dejal njegov v.d. predsednika Gorazd Balta. 

Kranj, 4. maja - Torkovo sončno vreme je na Sv. Još t spet privabi
lo stotine obiskovalcev. Slavnostni govornik na osrednji prvomajski 
prireditvi kranjskih delavcev je bil Gorazd Balta, ki se je tokrat 
dotaknil predvsem povezav med lastnino, kapitalom in preživetjem. 

Opozoril je na tihe dogovore 
med upravami družb in njihovi
mi nadzornimi sveti, v katerih 
so delavci, tudi delničarji, pre
zrti. Dejal je, da se pod beseda
mi "to se pa v podjetju ne spla
ča delati" vse prepogosto skriva 
nesposobnost vodstva, ki mu 
nihče ne gleda pod prste. 

"Sindikat ni slep. Lastninska 
sprememba v podjetjih pravilo
ma ni bistveno vplivala na uspeš
nost poslovanja. Manjka nad
zor, uprave podjetij so si zagoto
vile vpliv na nadzorne svete, k i 
ne znajo zavarovati interesa del
ničarjev. Smo proti novim Grad
bincem in Pekom, zato bomo 

zahtevali odgovore," jc med 
drugim dejal Gorazd Balta. 

Sicer pa je bil bolj od resnih 
besed tudi letošnji cilj srečanja 
kranjskih delavcev na Sv. Joštu 
družabnost . Zanjo so v zabav
nem delu programa poskrbeli 
humoristi iz nanizanke T V 
Dober dan, glasbeniki ansamb
la Golden Eye, V i l i Resnik ter 
seveda gostinci. T i so imeli pol
ne roke dela tudi na predvečer 
1. maja, koje na Sv. Joštu (in v 
številnih drugih krajih Mestne 
obč ine Kranj) zagorel velik 
kres, poglede pa je še posebej 
pritegnil ognjemet. 

• H . Jelovčan 



Občina Šenčur je praznovala občinski praznik 

S v e t i J u r i j n i v S e n c u r 

p r i n e s e l s a m o p o m l a d i 

Sveti Jurij, simbol zmage dobrega nad zlim in tudi pomladi nad zimo, je tudi simbol občine 
Šenčur. Dan, ko goduje, si je izbrala za občinski praznik. Tokrat so praznovali že šestega. 

Šenčur, 4. maja - V tednu, ko praznujejo občinski praznik, je v 
Šenčurju in vaseh, ki sodijo v to občino, vselej živahno. Pripravijo 
tradicionalni Jurijev sejem, s športnimi prireditvami popestrijo do
gajanje: letos so ga s tekom, nogometom, balinanjem in prav tako 
tradicionalno kolesarsko dirko po ulicah Šenčurja, k i pa je pol 
mlajša od občinskega praznika. Letošnji osrednji dogodek pa je 
bila otvoritev muzeja občine Šenčur in za njim slavnostna akademi
ja s podelitvijo občinskih priznanj. Sveti Jurij torej v občino Šenčur 
ni prinesel le pomladi, pač pa tudi novosti. 

Tako tradicionalno kot vse 
drugo ob prazniku, je tudi sode
lovanje Pihalne godbe iz Tržiča, 
ki je z glasbo vedrilo razpolože
nje sicer malce deževnega po
poldneva dan pred praznikom 
upora. Zapel je tudi domač i 
mešani pevski zbor Sveti Jurij. 
V središču Šenčurja, ki gaje ne
kdaj kazila propadajoča stavba 
strojnega doma, so odpirali mu
zej občine Šenčur. Obnovljena 
stavba je tako lepa, da v njej ni 
več prepoznati nekdanje sra
mote. Strojni dom so Šenčur-
jani zgradili še v stari kraljevi 
Jugoslaviji, v njem so hranili 
stroje, ki so j ih tudi sami kupo
vali in ustanovili celo strojno 
skupnost. Do leta 1947 so z njo 
gospodarili, potem pa j i m je 
dom odvzela nacionalizacija. 
Do nedavna je bila lastnica 
stavbe Kmetijska zadruga 
Cerklje, ki pa vanjo ni vlagala, 
zato je žalostno propadala. K o 
je občina Šenčur zahtevala ob
novo, j im je zadruga objekt po
nudila v prodajo, je ob otvoritvi 
povedal župan Franc Kern . 
Občina gaje obnovila in name
nila prostor muzeju kulturne 
dediščine Šenčurja in okolice. 
Ob otvoritvi je župan Franc 
Kern s predajo ključev predsed
nici Turis t ičnega druš tva 

Med gosti osrednjega 
prazničnega dogodka v Šenčurju 

je bil tudi poslanec SDS 
Janez Janša. 

uro "na špago" , več drobnih 
predmetov, med katerimi je bil 
tudi model ovce, v katerem so 
ob rojstvu otroka spekli pecivo, 
knjigo o lišpanju iz preteklega 
stoletja, zanimiva pa je tudi 
knjiga zakonov Slovenski prav
nik iz leta 1883 avtorja dr. 
Ivana Tavčarja. 

Otvoritvi muzeja je sledila 
slavnostna akademija, ki sta jo 
letos povezovala Slavica Bučan 
in Franci Sekne. Praznik je pri
ložnost za spomine in načrte , o 

Sredi Šenčurja so odprli muzej kulturne dediščine: župan Franc 
Kern in predsednica Turističnega društva Šenčur Marinka Štirn. 

tudi Slovenije pomlajujejo. 
Lani se je v občini namreč rodi
lo.! 08 otrok, smrti je bilo pa kar 
polovico manj. To je spodbud
no, občina pa k temu mozaiku 
pripomore s kamenčkom denar
nih spodbud ob vsakem rojstvu. 
N a odru se je torej zvrstilo veli
ko mladih: zapeli so združeni 
mladinski zbori občine Šenčur, 
nastopili plesalci plesne skupi
ne Ujemi me pod vodstvom 
Jolande Regouc, nastopili pa so 
tudi odrasli glasbeniki: pianisti, 
pevka in fagotistka. 

Ob prazniku pa so podelil i 
tudi občinska priznanja. Zlata 
plaketa je šla letos v roke naj
boljšemu slovenskemu kolesarju 
doslej Bojanu Ropretu, doma iz 
Ho temaž . Srebrno so dobili : 
Alojz Smolej z Luž, Vida VI i k lic 
iz Šenčurja, Jolanda Regouc iz 
Trboj, Dragica Mark mi iz 
Šenčurja in Mar t in Dolinar iz 

Tone Podjed je v muzej 
kulturne dediščine prispeval 

najstarejše primerke nekdanjega 
kmečkega gospodarstva, opreme 
kmečkih domačij in takratnega 

umetniškega upodabljanja. 

Zlato plaketo občine Šenčur je letos dobil kolesar Bojan Ropret. Otroci iz plesne skupine Ujemi me so razveselili občinst\>o. 

Šenčur M a r i n k i Št i rn muzej 
simbolično izročil v upravljanje 
temu društvu. Novo pridobitev 
je blagoslovil dekan Ci r i l Lazar, 
med gosti, ki so si prvi ogledali 
predmete iz bogate kulturne de
diščine teh krajev, pa sta bila 
tudi poslanca državnega zbora 
Janez Janša in Franc Cebulj. 

Kot je povedala Mar inka 
Štirn, je v muzeju razstavljenih 
blizu 300 primerkov, in sicer 
p re t ežno iz zasebnih zbirk, 
Šcnčurjanom pa ga je strokov
no pomagal urediti Gorenjski 
muzej iz Kranja. Razstava teh 
predmetov se bo zaprla jutri, na 
njej pa sta največ primerkov iz 
svoje zbirke razstavila Tone 
Podjed (Vrbančkov Tone) iz 
Olševka in Anton Umnik iz 
Šenčurja. Tone Podjed je opo
zori l na nekatere najstarejše 
primerke, in sicer na dve vezeni 
sliki iz leta 1740, pa tudi sicer v 
muzeju razstavlja nekaj hišnih 
"tabel" (tako so namreč kmetje 
imenovali slike). Razstavil je 
tudi kmečko skrinjo iz leta 
1839 in še več predmetov pode
želske gospodarske kulture in 
umetniškega slikanja iz prete
klosti. Anton Umnik pa jc po
kazal dvesto let staro kmečko 

obojem pa je uvodoma zbra
n im spregovoril župan Franc 
Kern. M e d načrti je omenil iz
gradnjo sekundarnega dela ka
nalizacije, povezavo s kanalom 
na kranjsko čis t i lno napravo, 
rekonstrukcijo ceste skozi 

Srednjo vas in nadaljevanje re
gulacije potoka Olšcvnica, zače

tek gradnje športne dvorane pri 
osnovni šoli, pa tudi več manj
ših naložb po vaških in krajev
nih skupnostih šenčurske obči
ne. Kulturni program je potekal 
v znamenju mladosti. V občini 
Šenčur se lahko pohvalijo, da 
se v nasprotju z današnjo izkuš
njo staranja sodobne Evrope in 

Vogclj, bronasti pa Peter Okorn 
iz Šenčurja in Franc Čebulj iz 
Olševka. 

Županovi priznanji pa sta pre
jela občinski svetnik Filip Vesel 
ob življenjskem jubileju, in Gle
dališka sekcija kulturnega društ
va Šenčur. 

• D . Z . Žlebir, foto: T. Štular 

Šmartno, 4. maja • Javni sklad RS za kulturne dejavnosti z izpostavo v Kamniku. Zveza kulturnih 
organizacij Kamnik in Osnovna šola Šmartno so pred prazniki 26, aprila v šoli v Šmartnem or
ganizirati revijo otroških in mladinskih pevskih zborov občine Kamnik. Nastopili so Otroški in 
Mladinski pevski zbori ter vokalne skupine OŠ Šmartno, OŠ Frana Albrehta podružnica Nevije, 
lunjice. OŠ Stranje podružnica Gozd, OS Marije Vere, OŠ 27. julij in Glasbene šole Kamnik. 
Vsaka skupina se je predstavila s tremi pesmimi. • A .Ž . 

Primskovški gasilci so med prazniki garali 

O d d o m a o s t a l 

s a m o s t o l p 

Dom prostovoljnega gasilskega društva Kranj-
Primskovo, zgrajen davnega leta 1922, je svoje 
humano poslanstvo končal. Med prvomajskimi 

prazniki, ko je večina ljudi počivala, so 
primskovški gasilci garali. 

Kranj, 4. maja - Med prvomajskimi prazniki, ko je večina lju
di počivala, so primskovški gasilci garali. Svoj dom ob Jezerski 
cesti, star častitljivih osem desetletij, so začeli podirati prejšnji 
četrtek. Pred tem so vse, kar jc bilo v njem dobrega, predvsem 
gasilska vozila in opremo, začasno preselili v dom kranjskih 
poklicnih gasilcev, kjer so do izgradnje novega doma dobili 
prostor tudi za društvene sestanke in druge dejavnosti. 

Gradnjo novega doma so Primskovljani načrtovali že več 
let. Zakaj je bilo rušenje starega, po fasadi sodeč zglednega 
doma potrebno, pojasnuje Bojan Košnik. Pravi, da jc bila 
stavba brez pravih temeljev dobesedno že gnila, puščala je 
streha, okna v stanovanju so dotrajala, prav tako vsa električ
na in vodna inštalacija. Ostal je samo požarni stolp, ki nosi 
novejšo letnico. " Z a podiranje doma med prvomajskimi praz
niki smo se odločili iz več razlogov. Prvič zato, ker nam je 
kmet iz Britofa dovolil voziti ruševine na njegovo deponijo, za 
kar se mu najlepše zahvaljujemo, drugič, ker smo vse lesene 
dele lahko porabiti za prvomajski kres, k i ga že po tradiciji za
kurimo v Kokrškcm logu in, tretjič, ker nas je med prazniki 
največ doma in lahko delamo," pravi Bojan Košnik. 

N a gradnjo novega doma se primskovški gasilci pripravljajo 
že več let. Prcdvidavajo, da ga bodo začeli graditi konec maja, 
in sicer na prostoru porušenega, le par metrov dlje odmaknje
nega od Jezerske ceste. "Nekaj denarja za nov dom smo že 
zbrali. Zaslužili smo ga s podiranjem hiš ob Jezerski cesti, z 
dežurstvi na Gorenjskem sejmu, v Prešernovem gledališču in 
na športnih prireditvah. Denar služimo z varnostnimi dežurstvi 
na različnih prireditvah pa tudi s čiščenjem hiš in cest." 

Prihranki seveda ne bodo zadoščali za novo gasilsko stav
bo. Primskovljani računajo predvsem na pomoč Mestne ob
čine Kranj oziroma njene gasilske zveze. 

V prostovoljnem gasilskem druš tvu Kranj-Primskovo je 
okroglo 400 članov, četr t ina od teh je aktivnih. Njihove de
setine so na občinskih tekmovanjih med najboljšimi. Na lan
skem, denimo, so bili najboljši v moški in ženski članski sku
pini, ki sta osvojili tudi prehodna pokala. Tudi zdaj kljub pri
pravam na gradnjo novega doma, strokovnega dela ne zane
marjajo. Trudijo se, da bi na obč inskem tekmovanju 19. 
maja ubranili lanska naslova. • H . Jelovčan, foto: T. Doki 

P o m l a d n o č i š č e n j e 
Kamnik, 4. maja - Jutri (sobota), 5. maja, občina Kamnik 

organizira pomladansko urejanje in čiščenje. Udeleženci ak
cije se bodo zbrali ob S. uri na avtobusni postaji v Kamniku 
in potem očistili strugi Bistrice in Nevljice ter okoliške goz
dove. Udeleženci bodo dobili rokavice in vreče, akcija pa bo 
trajala do opoldneva. • A.Ž . 

Dolenja vas, 3. maju - Nekaj dni pred prvomajskimi prazniki 
so začeli rekonstruirati še drugi odsek regionalne državne ce
ste v Selški dolini. Medtem ko rekonstruiran odsek skozi Selca 
že dobim končno podobo (dela naj bi bila zaključena do začet
ka junija), so sedaj začeli s prenovo skoraj enega kilometra ce
ste skozi Dolenjo ms. Dela bodo stala 180 milijonov tolarjev, 
pri čemer bo občina za pločnik in javno razsvetljavo prispevala 
22 milijonov, da bi se izognili poznejšemu prekopavanju ce.\ic, 
ko bodo gradili kanalizacijski sistem Selca - Dolenja vas, pa 
bodo pod cestno telo ob tej priložnosti tudi že položili kanale. 
Vrednost teh del, kijih prav tako plača občina, je ocenjena na 
15 milijonov tafrjev. Čeprav zaradi težav v državnem proraču
nu izvajalec ne bo dobil plačanih vseh del. obljubljajo, da naj 
bi bila rekonstrukcija zaključena v celoti v oktobru. • Š.Ž. 



Seja občinskega sveta Jesenice 

B i f e j i n e s o d i j o 

v š p o r t n i p a r k 

Jesenice, 4. maja - Na minuli seji občinskega sveta Jesenice 
so občinski svetniki največ časa v razpravi posvetili predlogu 
odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport v drugi 
obravnavi. Ta p'redlog odloka je bil že v večmesečni obravnavi 
in nanj je bilo vrsto pripomb - tako na odboru za šolstvo in 
šport kot tudi na sejah občinskega sveta. 
Pred drugim branjem odloka so ustanovili tudi strokovno 
skupino delavcev obč inske uprave obč ine Jeser 
špor tne javnosti, ki je pripravila vse odgovore v zvez 

deh 

in 
pre-
vvni 

mi objekti, ki so večinoma v občinski lasti, 
ti zahtevajo precej denarja zaradi nenehi 
denar pa večinoma izhaja iz občinskega p 
nameni za špor tno dejavnost in za špor t 
sredstev - veliko več kot primerljive občine 

raz p 
sni i se 
d i len 
nem drustvu. piesli v novo uigani/iianost NekaLeri so trdih, 
d,t }e pogodba, k) )<> ji* -,kk mi /up m / njimi in ki pravi, da se 
v obdobju do ustanovitve zavoda v nobenem primeru ne bo 
spremenil njihov status in da n ihče ne bo ostal brc/ za 
poslitve. pravno neveljavna, saj jo mora / njimi sklenili novi 
delodajalec oziroma vršilec dolžnosti javnega /avoda Spet 
drugi so bili p repr ičan i , da ima podpis župana tolik.: 
moralne vrednosti, da jc veljavna in da bi vzdržala na 
vsakem sodišču. 

Naslednja dilema, ki se je /dela jeseniškim svetnikom zelo 
pomembna, je bila v tem, ali se javni zavod lahko registrira 
za dejavnost točenja pijač, seveda tudi alkoholnih. V zavodu 
naj ne bi bilo bifejev in bi stroje v, saj to nekako ni združljivo 
s samo dejavnostjo, ki je športna. Zagovorniki določila re
gistracije /avoda za gostinsko dejavnost m> zatrjevali, da je 
di javnost nudot/iiiin it. da jo imajo v svoji registraciji tudi 
kulturni zavodi kot sta muzej in gledališče in da sama de
javnost v registraciji ter tudi opravljanje te dejavnosti bodisi 
v š p o r t n e m parku Podmežak lo ali v kopališču U kova ne 
spodbujata sama po sebi k uživanju alkoholnih pijač. Se 
posebej med športniki ne. Tisti pa, ki jih uživajo,, pa so jim 
dostopne kjerkoli in domala na vsakem koraku. • I). Sedej 

K r e d i t z a š o l o 

i n d v o r a n o 
Za šolo velja pogodbena cena 806 milijonov 
tolarjev le do oktobra letos, /a(o so sklenili 

najeti 125 milijonov tolarjev posojila. 
Tržič, 4. maja - Sprva je kazalo, da bo rebalans letošnjega pro
računa še poglobil politična nasprotju v tržiškem občinskem 
svetu, a se je zgodilo prav nasprotno. Ko je župan omogočil 
ogled pogodbe in plačanih računov za šolo in duirano, so se 
svetniki odločili za hitrejše dokončanje naložbe /, najetjem dol
goročnega posojila. 

V prvem četrtletju je nastalo več sprememb, zaradi katerih 
so morali ponovno uravnovesili letošnji proračun. Povečal 
se je za dobrih 21 i milijonov SIT, skupaj pa načrtujejo kar 

in Inaolt -si I puhodkov. Le-ti bodo višji zaradi novega 
izračuna primerne porabe in finančne izravnave. Šc večja 
sptemtniba je nastala zai adi povec uiia di /avmh .h dstc\ /a 
investicije ha področju izobraževanja, jc občinski, svet sez
nanila Vlurla Jarc, direktorica občinske uprave Kot jc 
povedala, predvideni i/datki vseeno presegajo prihodke za 
dobrih 171 milijonov SIT Ker želijo dokončati investicijo v 
Solo iti špor tno dvorano že letos, so / rebalansom pr< 
zadolžitev občine za 125 milijonov tolarjev. 

Za tak korak so se odločili po tehtnem premislek 
seji občinskega sveta prejšnji teden poudaril župa 
Rupar. Po pogodbi s podjetjem S( ' i velja cena H( 
Jonov S l i / , i oba objekta le do 1. 10. 2001.. Z anc 
pogodbi so se dogovorili za podaljšanje roka izgra 
eno leto, vendar bi se cene povečale od 30 do 40 od 
C j lede na to je bolj gospodaren najem posojila za pel 
tem času bi vsako leto namenili v.proračunu po 25 mili 
za plačilo posojila, prva šola pa bi lahko začela / deve 
žc prihodnje leto. 

Ji argumenti niso bili dovoli, da bi prepričali vse sve 
Ivan Kapel iz Z l S D je hotel dobiti na mizo finančne 
struke i jo celotne investicije, zlasti pa številke o že plačanih 
računih m obveznostih /a prihodnje leto. lakoj so izvedeli, 
da so doslej plačali /a opravljena dela 218 milijonov S l i 
Letos načrtujejo plačilo 504 milijone SIT. od, tega 152 mili
jonov s sredstvi ministrstva za šolstvo in spori, 227 mili
jonov iz občinskega proračuna in 125 milijonov iz najetega 
posojila. Razlikr) do celotnega zneska investicije 1 
od države prihodnje leto, ko bo treba plačat i 
r ačune za gradnjo in dokupil i opremo. Ker 
Benedičič i / . L D S opozoril, da so v gradivu razlii 
o primanjkljaju v letošnjem proračunu, so odmor izkoristili 
za razjasnitev teh številk in ogled dokumentacije o obravna
vam investiciji v županovem uradu. 

V nadaljevanju seje so svetnikom i 

idvidcli 

x, je na 
n Pavel 
)6 mili-
ksom k 
d nje za 
•itotkov. 
•t let. V 
ilijonov 
/etletko 

četnike, 
ko'n-

odo dobili 
še zadnje 
je Zorko 

lil poda! Ki 

posojila. Slednjo od 
ki so potrdili tudi 
računu za leto 200! 

delili popravljeni del 
nela letos dobrih 62 
sla predvideno vsoto 
2 prisotnih svetnikov, 
)lnitve odloka o pro-

Volčji Potok v cvetju in soncu 

Č a s z a o b i s k A r b o r e t u m a 

V nedeljo bodo v Arboretumu zaprli Holandsko vas s tradicionalno razstavo cvetja, ki so si jo 
ob številnih prireditvah med prazniki ogledali obiskovalci iz cele Slovenije. 

Volčji Potok, 4. maja - 27. aprila, na dan upora proti okupatorju 
in prvi dan letošnjih prvomajskih praznikov, so v Arboretumu odprli 
že desetič zapored razstavo cvetja. Vsako leto je ta prva in 
priljubljena razstava bila na dan odprtja povezana s cvetočimi tuli
pani, letos pa so tulipani zacveteli že v začetku aprila. Zato pa je 
bil Arboretum danes teden (v petek) odet v cvetje kot še nikdar do 
zdaj. Narava se je namreč prebudila kakšnih štirinajst dni prej. 

Poleg travnikov s tulipani in Pihalnem orkestru iz Domžal je 
cveltičnimi gredami je obisko
valce ob odprtju v petek, 27. 
aprila, spet pozdravila Holand-
ska vasica. Ob mlinu na veter 
so postavili pisane holandske 
hišice. V njih so se predstavili 
mojster, ki je izdeloval lesene 
cokle, pihalec stekla, ribič... V 
narodne noše oblečeni proda
jalci so ponujali različne izdel
ke iz dežele tulipanov. Ob 

igrala godba iz prave lajne, ve
selili pa so se v posebnem pro
gramu tudi najmlajši obiskoval
ci v Arboretumu. V Holandski 
vasi pa je bilo še več drugih za
nimivosti . Posebnost je bi la 
tudi, da je bila tokratna vas za
radi dobrega sodelovanja med 
Arboretumom in holandskimi 
prireditelji že drugič v Arbo
retumu. Holandsko vas sta od-

cvetočimi 
razstavo so 
sk i vrtnar-
Zanimivi' 

i'\/#/< m i 

prla predsednik državnega sve
ta R Slovenije Tone Hrovat in 
odpravnik poslov Kraljevine 

Nizozemske Adr i van Loopik. 
Med prazniki v lepem vreme

nu so se potem v Arboretumu 
zvrstili številni obiskovalci. N a 
programu pa je bilo tudi več 
prireditev. Nastopili so pihalni 
orkestri. Med njimi je bil tradi
cionalni nastop vodiških godbe
nikov. Vera Trstenjak se je pred
stavila s slikarsko razstavo, svo
ja likovna dela pa so predstavili 
tudi š tudent je 3. in 4. letnika 
Likovne akademije. Domžalski 
konjeniški klub je pripravil ko
njeniška tekmovanja in priredit
ve, ki bodo na programu do ne
delje, 6. maja.Vsak dan za naj
mlajše organizirajo jahanje po
nijev. Ot rošk i vrtec Urška iz 
D o m ž a l je prikazal utrinek iz 
kulturne dediščine, predstavilo 
se je d ruš tvo narodnih noš 
Domžale . Celovito predstavitev 
pa so tudi letos pripravili turi
s t ično informativni centri ob
čin Kamnik , D o m ž a l e , Trz in , 
Lukovica in drugi. Poseben 
ogled in izlet z Gorenjske pa 
smo v Arboretumu pripravili 
tudi v Gorenjskem glasu. D o 
ponedeljka, 7. maja, pa imate še 
čas za odgovore na vprašanje, 
ki smo ga zastavili pred prazni
ki v Gorenjskem glasu, ki je iz
šel 26. aprila. Odgovore pošljite 
na Gorenjski glas, 4001 Kranj 
p. p. 124. • A . Žalar 

Podobe Avsenikove glasbe 

T u d i v s l i k i g l a s b a n e p o z n a m e j a 

V Begunjah so podelili nagrade I. mednarodnega Ex tempore Galerije Avsenik. 

Begunje, 4. maja - V Restavraciji Avsenik v Begunjah je bila na 
večer pred prazničnim 27. aprilom zaključna prireditev prvega med
narodnega Ex tempore Avsenik pod naslovom Podobe Avsenikove 
glasbe. N a prvi Ex tempore se je prijavilo kar 190 slikarjev, ki so 
na 250 slikah prikazali Avsenikovo glasbo. V ožji izbor seje uvrsti
lo 25 slik, najboljših deset pa so razglasili in nagradili na svečani 
prireditvi, ki jo je v četrtek zvečer ob poldevetih neposredno prena
šala tretja mreža lokalne T V Slovenija in Gorenjska T V iz 
Restavracije Avsenik v Begunjah. 

Poleg nagrade generalnega 
pokrovitelja Telekoma Slove
nije so podelili tri nagrade stro
kovne komisije, tri nagrade 
kluba Avsenik in tri nagrade 
občinstva. 

Prvo nagrado strokovne komi
sije je dobila slika Odmev tro
bent avtorice Klementine Go
lja. Podelil jo je župan občine 
Radovljica Janko S. Stušek. 
Drugo nagrado Petrola, d.d., 
Ljubljana, sektor Gostinstvo, je 
Jaki Torkarju za sliko z naslo
vom Jesenska podelila v imenu 
Galerije Avsenik Brigita Avse
nik. Tretjo nagrado je dobil 
Tomaž Gorjup za sliko Slo
venija, od kod lepote tvoje, 
avtorju pa jo je izročil direktor 
Gorenjskega glasa Marko 
Valjavec. 

Prvo nagrado občinstva je po
delila v imenu Zavarovalnice 
Triglav, d.d., O E Kranj, pomoč
nica direktorja Belita Kusterle. 
Nagrado je dobil Jaka Torkar 
za sliko Jesenska. Drugo nagra
do je v imenu Založbe Obzorja, 
d.d., glasbeno založništvo Heli-
don, podelil vodja glasbenega 
založništva Miro Sesek. Nagra
do je dobila Dora Plestenjak za 
sliko Prelepa Gorenjska. Tretjo 
nagrado mednarodnega kluba 
Avsenik pa je dobila slika 
D o m n a Slane z naslovom 
Pogled v dolino. 

Prvo nagrado kluba Avsenik 
je dobi l Jaka Torkar za sliko 
Jesenska. Nagrado je v imenu 
občine Bled in L T O Turizem 
Bled podelila direktorica Eva 
Štraus . Ž u p a n obč ine Naklo 
Ivan Štular je podeli l drugo 
nagrado kluba Avsenik. 
Nagrado je dobil Vinko Bogataj 
za sliko Planica. Tretjo nagrado 

kluba Avsenik pa je podelil v 
imenu Turis t ičnega druš tva 
Begunje Aleš K l i n a r Lojzetu 
D e ž m a n u za sliko Prelepa 
Gorenjska. 

Veliko nagrado Avsenik pa je 
dobil slikar Peter Beus za sliko 
Odmev trobent. Nagrado gene
ralnega pokrovitelja Telekom 
Slovenije pa je avtorju izročil 
Slavko Avsenik. 

Prireditev v Restavraciji Av
senik je u spešno predstavila 
uresničitev ideje in njen krst o 
Avsenikovi glasbi na l ikovnih 
delih. Tako kot glasba ne pozna 
meja, tako so tokrat l ikovniki 
potrdili, da sta si glasba in sli-
karjeva poteza lahko neraz-
družljiva sopotnika. Sicer pa so 
tudi nas topajoči v programu -
Slavko Avsenik mlajši, Mlade 
frajle, hišni ansambel Jožovc , 
harmonikarica Lidi ja Kejžar s 
Tonijem Iskro, otroška folklor
na skupina Bohinj, Mešani pev
ski zbor A . T. Linhart , Jazz 

Direktor Gorenjskega glasa Marko Valjavec je podelil tretjo 
nagrado strokovne komisije avtorju Tomažu Gorjupu za sliko 

Slovenija, odkod lepote tvoje. 

quartet Andrej A r n o l s prijate
lji, plesna skupina Mojce 
Horvat in Pihalni orkester 
Lesce pod vodstvom Andreje 
Šolar še enkrat prepr ičal i na
polnjeno Restavracijo Avsenik 
v Begunjah, da je Avsenikova 
glasba predstavljiva na različne 
načine in v različnih izvedbah. 
K uspeli prireditvi pa sta z bese
do in povezovanjem prispevala 
tudi A lenka Bole Vrabec in 
Janez Dolinar. 

Nagrajena dela bodo zdaj na 
ogled do septembra v Avse

nikovi galeriji v Begunjah. 
Ostala dela izmed petindvajset 
izbranih slik pa so na ogled do 
13. maja na razstavi, ki jo je v 
Festivalni dvorani na Bledu po
stavil član kluba Avsenik, gra
fični oblikovalec in slikar Dore 
Pel han. 

Uresniči tev ideje, za katero 
velja zahvala vsem sodelujočim, 
ni le lep in velik projekt. Njena 
največja vrednost je potrditev 
brezmejnih likovnih razsežno
sti Avsenikove glasbe. 

• A . Žalar 

R a z i s k a v e o g o z d u i n l e s u 

Tržič , 4. 
Tržiču se j 
" E K O šola 

maja - Osnovna šola Za l i rovt v moč i mentor ic Romane Turk in Marjane 
vila poskuse z dišavami iz goz-
,em tekmovanju mladih razisko-

mi na razli 
E K O zasta vo, ki jo želi obdržati . Izgledi za to ržavnem tekmovanju v Murski 

ueotovitve nri r»7lirnih raviclra-so dobri, s 
no nalogo 

ij letos prccist3vljci z rszlslcoviii" 
'Potrkaj na les". 

ugvtwviiv^ |.m i i (i/.iitiHU t dz.laKa 
i lesu so učenci zbrali in objavi-

Mentoric a Romana Jane je pripravila pro- >rošuri. Danes poteka na šoli 
gram, po k aterem so se vključili v raziskave kviz, med kat< irim se merijo v poznavanju ob-
vsi učenci pri vrsti predmetov. Posebno na ravnavane tematike. Postavljajo tudi razstavo, 
predmetni stopnji so zbrali mnogo zanimivih ki bo za obis covalce na ogled jutri, 5. maja, 
podatkov. ^ri biologiji in kemiji so spoznava- od 8.30 do 12 ure. Ob njej bodo v delavnicah 
li drevesne vrste in lastnosti lesa. Kot je pove- predstavili saj enje in obrezovanje drevesa, iz-
dala učenk a Benjamina Kasumovič, je skupaj delavo skodel in TRI M steze iz lesa ter vlogi 
z Andrejo Koštič in Nikol ino Bijelič ob po-



Kakšna bo usoda tržiškega Peka 

P e k o n a j b i s e , k o t k a ž e , 

v e n d a r l e i z o g n i l s t e č a j u 

Čeprav vsi kazalci kažejo, da bi bil stečaj ekonomsko upravičen, pa se je vlada odločila, da bodo Peko 
skušali rešiti Denar za financiranje proizvodnje bo zagotovila Slovenska razvojna družba, dolgoročna 

rešitev pa se kaže v strateški povezavi z žirovsko Alpino. 

Kranj - Prejšnji teden v če t r t ek , dan pred prazniki in kolek
tivnim dopustom, je 1300 zaposlenih v t rž i škem Peku vendarle 
prejelo plače za marec. Potrebnih 150 milijonov tolarjev je v ob
l ik i posojila zagotovila Slovenska razvojna d r u ž b a , potem ko j i 
je vlada naloži la , da se aktivno vključi v reševanje problematike 
Peka in zagotovi sredstva za marčevske , pa tudi aprilske plače. 
Tako so zaposleni v Peku vsaj dva meseca lahko mirn i . " K a k o 
bo potem, pa bomo videl i , " je ob tem dejala predsednica svo
bodnega sindikata v podjetju IVIojca Sedminek. Čeprav prihod
nost tega t rž i škega čevljarskega podjetja še naprej ostaja nego
tova, pa vse k a ž e , da se bo Peko najhujšemu, to je s tečaju, ven
darle lahko izogni l . 

Ekonomski kazalci sicer govo
rijo drugače in po besedah dr
žavne sekretarke na gospodar
skem ministrstvu Mateje Mešl 
bi bil stečaj podjetja ekonom
sko utemeljen. Podjetje že vrsto 
let posluje z izgubo: leta 1998 
je ta znašala nekaj manj kot 1,1 
milijarde tolarjev, leta 1999 se 
je zmanjšala na 360 milijonov, 
lani pa je poskočila na skoraj 
neverjetnih 1,9 milijarde tolar
jev. Vsi dosedanji poskusi sana
cije so se izjalovili, tudi prisilna Verjamem, daje Peko sposoben 
poravnava leta 1998, ki naj bi preživeti , zagotovili smo pro-
pomenila nov začetek za Peko. gram in denar, zdaj pa Peko 
Tedanji minister za delo Tone mora plavati sam." Zadolže-
Rop je takrat zatrdil: "Če kdaj, nost Peka seje v takratnem po-
sanacija lahko uspe prav zdaj. stopku prisilne poravnave moč-

Delo naj bi obdržalo 
900 do tisoč ljudi? 

Ta hip še ni znano, koliko 
zaposlenih ho v procesu sana
cije lahko obdržalo delo. Po 
nekaterih ocenah je za sedan
ji obseg dela za 10 do 15 
odstotkov preveč zaposlenih, 
delo bi jih torej lahko ob
držalo med 900 in tisoč. 

Tudi letos bo še izguba 
In kaj se ta hip dogaja v Peku? Pod vodstvom nove direktorice 

Marte Gor/up Brejc so že začeti z racionalizacijo poslovanja in 
zmanjševanja stroškov, iskanjem tujih kupcev, posodobitvijo proiz
vodnje, odprodali pa naj bi tudi poslovno nepotrebna sredstva in 
denar namenili za reinvestiranje in tehnološko obnovo. Na novo 
naj bi tudi opredelili položaj hčerinskih družb. "Trudimo se, da bi 
čim bolj usklajeno nabavljali manjkajoče materiale, da bi proiz
vodnja tekla optimalno, ter da ne bi nespametno povečevali zalog, 
ki vežejo denar, "je pred kratkim za naš časopis dejala predsedni
ca uprave. "Prihodnost Peka je v kvalitetnem delu, v dobrih in pra
vilno pozicioniranih izdelkih, "je menila. Je pa dodala, da nika
kor ni realno pričakovati, da bi Peko poslovno leto 2001 zaključil 
brez izgube iz tekočega poslovanja. 

Nekaj mejnikov v zgodovini Peka 
1903 - Ustanovljena je javna trgovska družba Hitzl et Co. Kozi

na s sedežem v Ljubljani, ki je pravni predhodnik družbe Peko. 
bila je zelo uspešna na področju prodaje čevljev. 

1908 do 1911 - V Tržiču zgradijo prvo slovensko tovarno čevljev. 
1913 • Družba se preimenuje v Peter Kozina co. in do prve sveto

vne vojne se ideje pod blagovno znamko Peko uspešno prodajajo 
po vsej monarhiji. 

1918 do 1925 - Tovarna se širi, prav tako prodajna mreža po Ju
goslaviji. 

1933 do 1939 - Smrt Petra Kozine, težak finančni položaj druž
be, uspešna poslovna in finančna sanacija. 

/945 - Po obnovi v vojni popolnoma uničene tovarne se poslovna 
mreža spet razširi. 

1956 - Razširitev tovarne in specializacija na področje modne 
obutve. 

1970 - Širjenje prodajne mreže, izvozna dejavnost, nova tovarna 
v Tržiču, v Trbovljah, združitev s podjetjem Budućnost z obratoma 
v Benediktu in Ormožu 

1991 - Po osamosvojitvi Slovenije Peko zaradi izgube jugoslovan
skih trgov zaide v poslovno in finančno krizo. 

1995 - Peko postane delniška družba, da bi se izognili stečaju, 
poslovanje prenesejo na hčerinsko družbo Peko Trgovina. 

1998 do 1999 - Vlada uvrsti Peko v pilotski projekt programa 
prestrukturiranja podjetij, v družbi Peko d.d. je vpeljana in tudi 
zaključena prisilna poravnava, večinska lastnica postane država, 
začne se poslovna in finančna sanacija. 

2000- Peko veliko vlaga v marketing (snemanji' reklam v Los An-
gelesu z vrhunskim hrvaškim modelom Nino Morič), razvoj in po
slovno mrežo doma in v tujini. Hkrati se spet začne kopičiti izguba. 

2001 - Vnovič prisilna poravnava, nov vladni projekt sanacije, na 
vidiku povezava z Alpino. 

Martin Kopač, predsednik 
uprave Alpine: ohranili naj bi 

blagovno znamko Peko 

no zmanjšala, neto učinek pri
silne poravnave je bil skoraj 
900 milijonov tolarjev, s tem pa 
naj bi se odprla tudi vrata od
ločni poslovni sanaciji pod nad
zorom novih lastnikov (države. 
Slovenske razvojne družbe, Go
renjske banke in S K B banke). 
A izkazalo se jc, da je bil mini
ster prevelik optimist. Peko ni 
' izplaval ' , izguba pa se je pod 
vodstvom Tomaža Lovšeta, ki ga 
je v Peko postavila prav država, 
približala neverjetnima dvema 
milijardama tolarjev. Ko so po
datki o lanskem poslovanju pri
šli na dan, seje Lovše moral p o 
sloviti, Peko pa se je spet znašel 
na robu - tik pred stečajem. 

A država, ki je v zadnjih letih 
po nekaterih ocenah v Peko 
vložila že sedem milijard tolar
jev, se je vendarle odločila, da 
bodo podjetje vnovič skušali re
šiti. Analiza finančnih posledic 
morebitnega stečaja je namreč 
pokazala, da bi bila država kot 
večinska lastnica v tem primeru 
poplačana minimalno. Zato je 

vlada konec marca sprejela 
sklep, da bodo Peko sanirali. 
Kako? Kra tko ročno reševanje 
predvideva uvedbo prisilne po
ravnave (ta je bila oklicana v 
zače tku aprila) ter vključitev 
Slovenske razvojne d ružbe . 
Možnost i za do lgoročno sana
cijo Peka pa naj bi poiskala po
sebna vladna projektna skupi
na, ki jo sestavljajo predstavni
ki lastnikov, ministrstev za go
spodarstvo, finance in delo. 
Peka ter Alpine . To žirovsko 
podjetje je namreč pokazalo in
teres za vstop v Peko. Po bese
dah predsednika uprave Alpine 
Mart ina Kopača med podjetje
ma obstajajo sinergijski učinki, 
Peko ima t ehno loško znanje, 
mesto na trgu, pa tudi razvito 
maloprodajno mrežo, ki je zani
miva za Alpino. Po drugi strani 
pa ima Alpina boljši informacij
ski program in naprednejšo teh
nologijo. Po zagotovilih naj bi 
ohranili blagovno znamko, pro
izvodnjo v Tržiču in trgovinsko 
mrežo Peka. Tako bi po ocenah 
Peko v dveh do treh letih lahko 
posloval pozitivno. Projektna 
skupina je že pripravila podro
bno analizo in oceno možnosti 
za rešitev Peka z vključitvijo 
strateškega partnerja. O podro
bnostih pa člani skupine še ne 
želijo govoriti, saj bo zadnjo be
sedo imela vlada. 

Dejstvo pa je, da bodo držav
ne injekcije še potrebne, po oce
nah naj bi Peko letos potrebo
val še vsaj 700 milijonov tolar
jev za financiranje proizvodnje. 
Denar za plače je zagotovljen 
še za prihodnji mesec, medtem 
ko naj bi v drugi polovici leta, 
ko pričakujejo boljše poslovne 
rezultate, denar zagotovili 
sami. • Urša Peternel 

Direktor Gorenjske banke Zlatko Kavčič o dogajanju v Peku 

V s e b i n s k i h s p r e m e m b v P e k u š e n i č u t i t i 

V Peku se je doslej namenjalo preveč pozornosti tržišču, premalo pa proizvodnji in stroškom -
Gorenjska banka kot solastnica bo zahtevala ugotavljanje odgovornosti za sedanje stanje 

Kaj pa o sedanjem dogajanju v Peku 
meni Zlatko Kavčič, predsednik uprave 
Gorenjske banke, ki je ena od solastnic 
tega tržiškega podjetja? Kot je povedal, v 
Gorenjski banki ne nasprotujejo rešitvam, 
ki pomenijo povezavo s strateškim partner
jem. Vendar pa so pogledi države in Alp i 
ne še precej vsaksebi, ponudba Alpine naj 
bi bila sicer s podjetniškega stališča razu
mljiva, vendar pa dokaj ekstremna, zlasti 
glede stroškov, ki bi jih Alpina imela z od
kupom. V Peko naj bi namreč ne namera
vala vložiti veliko svežega kapitala. 

Vsekakor bo zadnjo besedo pri odločanju 
o usodi Peka imela država, odločitev bi po 
Kavčičevi oceni - če država res misli resno 
- morala sprejeti v desetih do štirinajstih 
dneh. In koliko zaposlenih bi po oceni 
Zlatka Kavčiča v Peku v bodoče lahko ob
držalo delo? Število se bo najbrž zmanjša
lo, je dejal, a škoda bi bilo, da bi tako veli
ka dosedanja vlaganja države in ostalih 

lastnikov, med katere sodi tudi Gorenjska 
banka, v ohranjanje zaposlenosti imela 
tako majhen učinek, da bi zdaj število 
bistveno zmanjšal i . Vsekakor se Kavčič 
zavzema, da bi delo izgubilo čim manj 
ljudi, meni celo, da bi v podjetju lahko 
ostalo več kot 900 oziroma tisoč zaposle
nih, kot se omenja. 

In kje direktor Gorenjske banke vidi glav
ni vzrok sedanjih težav Peka? V preteklosti 
seje po njegovem mnenju veliko vlagalo v 
trgovino in razvoj trga, na drugi strani pa 
se ni namenjalo pozornosti nabavnemu 
trgu in proizvodnji. Velika vlaganja v trge 
tudi niso bila racionalna oziroma so bila 
stroškovno prezahtevna. "Vzrokov izgube 
se ni nikoli odpravilo, narejenih je bilo več 
premalo učinkovitih potez, ki so rezultira
le v velikih izgubah," je dejal Kavčič. Prej
šnja uprava pod vodstvom Tomaža Lovše
ta se ni dovolj ukvarjala s stroški, na Lov-
šetovo izjavo, češ da so pod njegovim vod

stvom Pekovi čevlji postali t ržno zanimivi 
in so se uveljavili na novih trgih, pa Kavčič 
odgovarja, da Peko ni pridobil kaj dosti no
vih trgov, predvsem pa je bil ves prodor na 
trge povezan z velikimi stroški. V Gorenj
ski banki zato tudi ves čas opozarjajo, daje 
treba na tančno pregledati poslovanje Peka 
v preteklosti, nadzorni svet pa nato mora 
ugotoviti tudi morebitno odgovornost za 
sedanje stanje. "Za nas ni dileme, mi bomo 
vsekakor terjali odgovornost, moram pa 
poudariti, da Gorenjska banka ni največji 
lastnik, pred nami sta dva, ki bi morala za
htevati odgovornost, to je država in seda
nja uprava." Kavčič meni, da to mora biti 
naloga novih uprav, in se ne strinja s 
stališči, češ da se s preteklostjo ne bodo 
ukvarjali. 

Sicer pa direktor Gorenjske banke tudi 
opozarja, da vsebinskih sprememb v Peku 
še ni čutiti, poslovanje pa je še vedno dokaj 
negotovo. 

Od včeraj na bencinskih servisih 

S p e t d r a ž j i b e n c i n , b o 

e v r o s u p e r 2 0 0 t o l a r j e v ? 
Za liter najbolj prodajanega neosvinčenega 95-

oktanskega bencina je treba odšteti 176,50 tolarja 
Kranj - Včeraj so se spet povišale cene motornih goriv, in si
cer v povprečju za okrog 3,5 odstotka. Po novem je za liter 
najbolj prodajanega neosv inčenega 95-oktanskega bencina 
(tako imenovanega evrosupra) treba odštet i 176,50 tolarja 
(doslej 170,60 tolarja). Liter 98-oktanskega osvinčenega ben
cina po novem stane 189,90 tolarja (doslej 184,10 tolarja). 

Cena neosvinčenega 98-oktanskega bencina po novem znaša 
186,10 tolarja, 91-oktanskega pa 175,70 tolarja. Podražilo seje 
tudi dizelsko gorivo s 144,50 tolarjev za 5,90 tolarja, tako da 
nova cena znaša 150,40 tolarja. Dražje je tudi kurilno olje, po 
novem cena znaša 90,80 tolarja, kar pomeni, da je višja za 6,9 
odstotka oziroma za 5,90 tolarja. 

Vzrok za tokratno podražitev je rast cen bencinov na tujih tr
gih ter rast tečaja dolarja, pojasnjujejo v Petrolu. 

Letos so se cene bencinov povečale že šestkrat (vmes so se 
dvakrat tudi znižale); danes je za liter neosvinčenega 95-ok
tanskega bencina treba odšteti za skoraj 23,30 tolarja več kot v 
začetku leta; letošnja podraži tev je bila tako že več kot 15-
odstotna. Boljše pa je stanje pri cenah kurilnega olja, ki je po 
zadnji podražitvi še vedno cenejše kot v začetku leta, in sicer za 
3,4 odstotka oziroma 3,20 tolarja. 

Po napovedih pa rast cen še ni končana, po ocenah analitikov 
naj bi se cena evrosupra močno približala 200 tolarjem. Sicer 
pa tudi po zadnji podražitvi cena evrosupra v Sloveniji ostaja 
najnižja v Evropi. • U . P. 

K r a n j s k o S a v o b o š e pet let 

v o d i l J a n e z B o h o r i č 
Kranj - Kranjsko delniško d ružbo Sava bo tudi v prihodnjem 
petletnem mandatnem obdobju vodil Janez Bohor ič , je skle
nil nadzorni svet Save tik pred prazniki . Tudi trije člani up
rave ostajajo ist i : V inko Perč ič , E m i l Vizovišek in M a k s i 
milijan Fi jačko. 

N a seji je uprava Save članom nadzornega sveta predstavila 
letno poročilo o poslovanju za leto 2000, vključno s poročilom 
o reviziji računovodskih izkazov. Člani nadzornega sveta so se 
strinjali s predlogom uprave, da se del akumuliranega čistega 
dobička po revidirani bilanci na dan 31.12.2000 razdeli last
nikom delnic v obliki dividend po 480 tolarjev na delnico. Po 
mnenju nadzornega sveta je bilo leto 2000 za Savo uspešno, saj 
je uspela ohraniti pozitivne trende iz preteklih let. Znači lna je 
bila predvsem intenzivna rast družbe, ki še ni zaključena. Lani 
jc bilo v Poslovno skupino Sava vključenih devet gospodarskih 
d r u ž b s področi j kemije, gumarstva, trgovine, turizma in 
nepremičnin. Prav nadaljevanje tovrstnih aktivnosti in konsoli
dacija prevzetih družb v celotni sistem je glavni izziv za družbo 
tudi letos in v prihodnjih letih, so menili člani nadzornega sve
ta. Za družbo in njene lastnike je bil zelo pomemben dogodek 
lani uvrstitev delnic v redno kotacijo na Ljubljanski borzi. Del
nica zaradi prevladujočih borznih trendov ni beležila rasti, toda 
po mnenju nadzornega sveta potenciali, ki j ih ima družba, last
nikom obetajo dodatno ekonomsko vrednost v prihodnosti. 

Uprava Save je člane nadzornega sveta seznanila tudi s poslo
vanjem delniške družbe v prvem četrtletju letos in j ih obvestila 
o Savinih prevzemnih aktivnostih in vlaganjih. • IJ. P. 

P l a n i k a š i r i m r e ž o p r o d a j a l n 

n a H r v a š k e m 

Kranj - Kranjska Planika širi svojo trgovsko mrežo na l i r 
vaškem. Pred dnevi so tako odprli novi prodajalni v Crikve
nici in v Splitu, jutri pa bodo še eno v Pakracu. Kot sporoča
jo iz Planike, so vse nove prodajalne zasnovane po sodob
nem prodajnem konceptu in so moderno opremljene, tako 
kot prenovljene Planikine prodajalne po Sloveniji. • U . P. 

P r a z n i č n i m r k m o b i l n i h t e l e f o n o v 

v t u j i n i z a r a d i s e s u t j a c e n t r a l e 
Kranj - Med prazniki so uporabniki mobilnih telefonov pri 

obeh slovenskih mobilnih operaterjih imeli težave pri telefoni
ranju v tujini. Vzrok 'mobilnega mrka' je bil po pojasnilu odgo
vornih iz Mobitela v izpadu funkcionalnosti Telekomove med
narodne centrale, ki skrbi za gostovanje uporabnikov mobilnih 
operaterjev. Do prvega izpada je prišlo v petek, 27. aprila, do 
drugega pa v nedeljo, 29. aprila. Prizadetih je bilo kar 77 tisoč 
Mobi te lovih uporabnikov v tujini, gostujoči uporabniki v 
Sloveniji, pa tudi uporabniki drugega mobilnega operaterja 
Simobila pri gostovanju v tujini. Največ uporabnikov je bilo v 
času izpada na Hrvaškem. Kot so sporočili iz Mobitela, so tako 
petkovo kot nedeljsko napako odpravili še isti dan nekaj pred 
polnočjo. • U . P. 

RAZMIŠLJAŠ O LASTNEM PODJETJU? 
Ali i m a š pos lovno z a m i s e l ? 

Potrebuješ pa: 

• Poslovni prostor z možnostjo priključkov na internet 
in telefon po ugodni ceni 

• Preveritev svoje poslovne zamisli 
• Pomoč pri ustanovitvi in zagonu podjetja 
• Pomoč pri izdelavi poslovnega načrta 
• Informacije o virih financiranja 
• Poslovni naslov za registracijo podjetja 

Potem se oglasi na: 
BSC poslovno podporni center, d.o.o. 
Podjetniški inkubator 
Sp. Plavž 24 e, Jesenice, Tel: 58335 890 
Mail: info@bsc.kranj.si, Splet: www.bsc-kranj.si 

mailto:info@bsc.kranj.si
http://www.bsc-kranj.si


P O S L I I N F I N A N C E 
ureja: Marija Volćjak 

Kako varni so izdelki na policah trgovin 

S m r t o n o s n e s v e t i l k e , e l e k t r o n s k e i g r i c e . . . 

Lani so tržni inšpektorji v trgovinah odkrili kar sedem izdelkov, ki so bili smrtno nevarni - Znak CE ni zagotovilo, 
da je izdelek varen - Tržna inšpekcija je lani za nadzor elektrotehničnih izdelkov porabila kar 64 milijonov 

M E Š E T A R 

Inšpektorje je šokirala tudi 
kontrola elektromagnetne 
združljivosti; ugotovili so, 
da uvozniki izdelkov, ki 
imajo baterijsko napajanje, 
teh testov sploh niso oprav-
IjalL Zlasti pri računalniški 
opremi je ogromno elektro-
rn agnetn e n ezdružljivosti, 
kar je tudi vzrok za številna 
'sesutja' računalniških si
stemov, meni Gorše, 

Kranj - V zadnjih letih so police slovenskih tehničnih trgovin 
preplavili najrazličnejši e lek t ro tehnični izdelki , od telefonov, 
elektronskih igric , lučk, glasbenih stolpov... P r i tem nas je 
večina potrošnikov prepr ičan ih , da so izdelki , k i so naprodaj v 
naš ih trgovinah, pregledani in da torej lahko zaupamo, da j ih 
bomo lahko varno uporabljali. A kot kažejo zas t rašujoči rezul
tati lanskega obiska t ržnih inšpektorjev v trgovinah z elek
t ro tehničnimi izdelki , to nikakor ne drž i . Inšpektorj i so n a m r e č 
na policah našli številne izdelke, k i so bili neustrezni, nekateri 
od njih pa celo smrtno nevarni! 

N a d z o r u nad varnostjo iz
delkov, ki se nahajajo na poli
cah trgovin, so pri nas začeli 
več jo pozornos t namenjati 
lani . Tržn i inšpektor j i so v 
skladu z načel i Evropske uni
je opravil i več pregledov po 
trgovinah, njihova odkritja pa 
so osupljiva. K o t je povedal 
Pavel G o r š e , p o m o č n i k glav
nega t r žnega inšpektor ja , za
d o l ž e n za projekt varnost i 
elektroproizvodov, so inšpek
torji v trgovinah kupi l i 317 iz
delkov, in sicer svetilke, elek
t r i čne gospodinjske aparate, 
naprave in opremo informa
cijske tehnologije, e l ek t r i čna 
r o č n a orodja, akustiko, napa
jalnike, e lek t r i čne stroje, elek
tronske igrače, e lekt ro inš ta la-
cijski material in telekomuni
kacije te rminalne naprave. 
Pri izbiranju vzrocev so upoš 
tevali več kriterijev, med dru
gim tudi ceno in poreklo bla
ga. Vse omenjene izdelke so 
poslali v testiranje poob la šče 
n im ustanovam. Rezultati so 
pokazal i , daje bilo 53 odstot
kov testiranih izdelkov var
nih , pri kar 47 odstotkih pa 
so odkr i l i neskladnost s stan
dardi varnosti. O d tega je bila 
večina izdelkov sicer nesklad
nih, a ne tudi nevarnih. A 
skoraj 27 odstotkov izdelkov 
je bi lo nevarnih, skoraj pet 
odstotkov oz i roma sedem iz
delkov pa je bi lo smrtno ne
varnih! Inšpektor j i so uvozni
kom oz i roma proizvajalcem 
takoj izdali o d l o č b e , za nevar

ne proizvode so prepovedali 
nadaljnjo prodajo, prav tako 
so takoj izločili iz prodaje 
smrtno nevarne izdelke, hkra
ti pa so uvozniki oz i roma pro
izvajalci slednjih moral i v ča
sopisih objaviti tudi opozori
lo na nevarnost. K o t je pove
dal G o r š e , so se z vsemi uvoz
niki oz i roma proizvajalci tudi 
pogovarjali, pri mnogih pa so 
naleteli na osupljivo priprav
ljenost, da bi potisnil i glavo v 
pesek oz i roma vse pometli 
pod preprogo. "Nj ihovi izgo
vor i so bi l i nadvse zanimivi , 
od tega, da se še n ikomur ni 
nič zgodilo, do tega, da so vsi 
ti izdelki naprodaj v vseh dr
žavah Evropske unije, nekate
ri pa so zatrjevali tudi, da so 
izdelke dali preizkusiti in da 
imajo evropske in slovenske 
standarde ustreznosti," je po
vedal G o r š e . Zan imivo je, da 
je več ina izdelkov, ki so bil i 
o z n a č e n i kot nevarni, res ime
la znak C E , ki naj bi bi l ev
ropsko dokazi lo o ustrezno-
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PODJETJE ZA GEODETSKE MERITVE 
http://www. geomer.si/ 

Pisarne: 

Ljubljana, Pot k sejmišču 30, 
tel./fax: 01 56 31 492, 
e-mail: geomer@siol.net 

Kranj, Slovenski trg 7, tel./fax: 04 20 12 901 
Radovljica, Gorenjska cesta 24, 

tel./fax: 04 53 12 271 
Škaija Loka, Mestni trg 27, tel./fax: 04 51 22 328 

OZG - OE ZDRAVSTVENI DOM SKOFJA LOKA 
Stara cesta 10, 4220 ŠKOFJA LOKA, tel.: 0 4 / 5 0 2 0 0 00, 
tel./fax: 04 /502 00 57 

Objavljamo prosto delovno mesto za 

ZDRAVNIK(CA) SPLOŠNE MEDICINE 
Zahtevani pogoji: 
- končana medicinska fakulteta in opravljen strokovni izpit 
- veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije 
- državljan(ka) RS 
- aktivno znanje slovenskega jezika 
- osnovno poznavanje dela z računalnikom 
- vozniški izpit B kategorije 
- stalno bivališče v Poljanski dolini oziroma na območju občine 

Gorenja vas - Poljane 

Prosto delovno mesto se razpisuje za delo v Zdravstvenem domu 
Škofja Loka, v ambulanti Zdravstvene postaje Gorenja vas. Delovno 
razmerje se bo sklenilo za nedoločen pčas, s polnim delovnim ča
som (nastop možen s 1. 6. 2001). 

Kandidatu, s katerim bomo sklenili delovno razmerje, ponuja služ
beno stanovanje občina Gorenja vas - Poljane. 

Prijave z ustreznimi dokazili pošljite v osmih dneh po objavi na na
slov: Zdravstveni dom Škofja Loka, Stara cesta 10, 4220 Škofja 
Loka. 

Smrtno nevarni izdelki, ki so jih inšpektorji takoj izločili iz 
prodaje, so elektronska igrica tip Mega Drive 2 proizvajalca 
Sega Japonska, ki jo je uvozil Efekt Plus iz Domžal; avtomat
ski telefonski odzivnik tip KX-T5001BX proizvajalca Matsas-
huta uvoznika Telefon Trade Kranj; spajkalnik tip DS-40R 
proizvajalca Orient America Trade Kitajska uvoznika Goraz-
da IJkavca iz Mariboru; spajkalnik tip PG 30 proizvajalca 
HM Mullner Tajvan uvoznika Ineter Diskont Ravne na Ko
roškem; svetilka tip Night-o-magic proizvajalca Log Zubnica 
in opekač kruha WAY-29 proizvajalcu Kenmore Sengoku Ki
tajska uvoznika Kovinotehna Celje, 

sti. K a k o to? Pavel G o r š e : 
"Znak C E kot opevani znak 
vidnega dokazi la ustreznosti 
žal ne drži povsem, po neu
radnih podatkih ima na trgih 
Evropske unije kar polovica 
izdelkov znak C E , a v resnici 
niso ustrezni." In kako je to 
m o g o č e ? G o r š e pravi, da so 
bi l i skoraj v vseh primerih 
pregledani izde lk i raz l ični od 
cert if iciranih; gre za naknad
no dobavljene izdelke, ki pa 
so imeli tudi do 80 odstotkov 
razl ičnih sestavnih delov kot 
cert if icirani izdelki . P o Gor -
šetovih izkušnjah so najbolj 
nevarne skupine izdelkov sve
tilke, sledijo napajalniki ter 
elektronske igre. Zan imivo pa 
je, da so akus t ičn i aparati re
lativno varni . In na izdelke iz 
katerih d ržav je treba biti še 
posebej pozoren? Neverjetno, 
toda r e s n i č n o je, da je na pr
vem mestu - Slovenija. "Tudi 
slovenskim izdelkom žal ne 
gre zaupati," pravi G o r š e . N a 
drugem mestu so izdelki iz 
Evropske unije, na tretjem pa 
japonsk i i zde lk i . T r ž n a in
špekci ja je lani za nadzor 

e l ek t ro t ehn i čn ih izdelkov po
rabila kar 64 mili jonov tolar
jev, so pa dobaviteljem izdel
kov izdali sklepe o vrači lu 
s t roškov v višini 22 milijonov 
tolarjev. K e r bodo temu po
droč ju dela v b o d o č e name
njali še več pozornosti , si na 
t r žn i inšpekciji želijo kadrov
ske okrepitve, zaposl i l i bi radi 
več elektro, strojnih in grad
benih inženi r jev , k i b i j i h 
usposobili za p o d r o č j e nadto-
ra varnosti izdelkov. 

• U r š a Peternel 

m m 
Vodopivčeva 3 , 4 0 0 0 KRANJ 

(Mota jev klanec) 
tel.: (04)23-64-970 

delovni čas: 
vsakdan: 9-12in 15-19ure 

sobota: 8-12 ure 

H p r i m o r j e 

gradbinec gipi 
Cesta na Rupo 45 
tel.: 04 271 1000, fax: 04 271 1015 

OBVESTILO! 
Naša družba Primorje Gradbinec GIP, d.o.o., se je dne 23. aprila 
preselila na novo lokacijo Betonarne in separacije na Polico pri 
Naklem (križišče semafor Kranj - Naklo). Vse telefonske in fax 
številke imamo spremenjene, zato vam posredujemo številke, na 
katerih smo dosegljivi za nadaljnje poslovanje. 

Nove telefonske številke so: 
- Tajništvo 04/271 1000 - Marketing 04/271 1002 
- Inženiring 04/271 1008 - Finance 04/271 1018 
- Kadrovska služba 04/271 1006 
- Betonama Polica - vodstvo 04/271 1017 
- Betonama Polica - prodaja 04/271 1016 

Nove številke faxov so: - tajništvo družbe 04/271 1015 
- marketing 04/271 1010 
- Betonama Polica 04/271 1013 

KRANJSKI VRTCI 

VABIJO 
STARŠE PREDŠOLSKIH OTROK 

K V P I S U O T R O K 
za šolsko leto 2001/2002 

Vpisovanje otrok bo potekalo v mesecu maju (od 7.5. do 30. 5. 
2001) na UPRAVI KRANJSKIH VRTCEV, Cesta Staneta Žagarja 19, 
Kranj VSAK DAN od 7.30 do 15.00 ure ob sredah do 16.30 ure in 
ob petkih do 13.00 ure 

Informacije na telefonski številki 201-16-40. 

Za novo šolsko leto, to je 1. 9. 2001 RAZPISUJEMO NASLEDNJE 
PROGRAME: 

DNEVNI PROGRAM . 

DNEVNI PROGRAM . . . 

POLDNEVNI PROGRAM 
KRAJŠI PROGRAM . . . 

za otroke od 1 - 3 let, 
ki traja od 6 do 9 ur; 
za otroke od 3. leta dalje, 
ki traja 6 do 9 ur; 
od 3. leta dalje, ki traja 4 ali 5 ur; 
od 3. leta dalje, 
ki traja od 240 do 600 ur letno. 

Pri vpisu dobite publikacijo, 
v kateri Vam predstavljamo svoje programe. 

Pridite, poglejte, povprašajte! 

Večina v zasebni lasti 
V Sloveniji je bilo leta 2000 registriranih 96.669 družinskih 

kmetij in 132 kmetijskih podjetij. V zasebni lasti je nad 90 odstot
kov kmetijske zemlje, kmetijska podjetja pa gospodarijo z manj kot 
6 odstotki kmetijskih površin. Povprečna velikost družinske kme
tije glede na površino kmetijskih zemljišč v uporabi je 4,8 hektara, 
kmetijskih podjetij pa 220,7 hektara. Kmetijstvo, ki v Sloveniji v 
zadnjih letih prispeva manj kot 4 odstotke bruto domačega proiz
voda in zaposluje približno 6 odstotkov aktivne delovne sile, ima 
kot pomemben razvojni, socialni in politični dejavnik podeželja 
večji družbeni pomen, kot je razvidno iz statističnih podatkov. 

Kdo je dober gospodar 
Po Zakonu o kmetijskih zemljiščih mora lastnik, zakupnik ali 

drug uporabnik kmetijskih zemljišč le-ta obdelovati na predpisan 
način in kot dober gospodar, pri čemer mora kmetijsko proizvod
njo prilagoditi ekološkim in talnim razmeram, uporabljati zem
ljiščem in kraju primerne metode za preprečevanje zbitosti tal, 
erozije in onesnaževanja ter zagotavljati trajno rodovitnost zem
ljišč. Meri la za presojo ali lastnik, uporabnik oziroma imetnik 
kmetijskih zemljišč ustrezno obdeluje kmetijska zemljišča, so za
pisana v Navodilih, ki so bila objavljena v Uradnem listu. 

Sloveniji manjši del 
V obdobju usklajevanja pravne ureditve Republike Slovenije s 

pravno ureditvijo Evropske unije seje Slovenija zavezala, da bo še 
pred polnopravnim članstvom vnesla pravna pravila evropske 
unije v svoj pravni red in s tem zmanjšala težave pri vstopanju v 
evropsko unijo. Denar za kmetijstvo je združen v programu SA-
P R A D . Slovensko kmetijstvo in podeželje dobivata iz tega naslo
va manjši del denarja. Od skupaj 520 milijonov evrov, kolikor j ih 
Unija letno razdeli med 10 držav kandidatk, odpade na Slovenijo 
6,4 milijona evrov ali odstotek vsega denarja. Slovenija bo v sed
mih letih iz programa S A P A R D prejela dobrih 45 milijonov ev
rov, kar je slabih 30 odstotkov vseh sredstev, namenjenih razvoju 
kmetijstva in podeželja. S A P A R D je določil tri prednostna podro
čja za porabo denarja: izboljšanje konkurenčnost i kmetij, izbolj
šanje konkurenčnosti predelave agroživilskih proizvodov in trže
nja in podpora ukrepom za celostni razvoj podeželja. Ob upošte
vanju sredstev upravičencev in države gre za precejšen denar. Z a 
njegovo trošenje je pri nas zadolžena Agencija Republike Sloveni
je za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je odgovorna tudi za 
pripravo razpisov, sklepanje pogodb, izvedbo plačil in za nadzor 
nad izvajanjem investicijskih in drugih projektov. • J . K . 

K n j i ž n i k l u b P a r t n e r 
Slovenska knjiga je pred tremi leti ustanovila knjižni klub Part

ner. Založba, ki večino svojih knjig proda preko zastopnikov, se 
jc za ta korak odločila premišljeno, načr tno in organizirano. 

Z ustanovitvijo knjižnega kluba Partner se jc Slovenska knji
ga prilagodila kupcem in zastopniško prodajo spremenila v so
doben, prijaznejši in nevsiljiv odnos do strank. Ponosni so na 
močno članstvo. Med člani so mladi in ambiciozni, pa tudi sta
rejši in zreli. Prihajajo tako s podeželja kot iz živahnega mest
nega okolja. To so ljudje, ki se ukvarjajo z domom in družino, 
ali pa se vzpenjajo po lestvi poklicnih uspehov. Vsak član je po
sameznik, ki ve, kaj hoče, in zna to tudi doseči. Vse člane pa 
združuje pomembna skupna lastnost: ljubezen do branja in do 
kluba, ki j im prinaša najboljše knjige po sprejemljivih cenah. 

S članstvom v klubu ljubitelji knjig izkazujejo zaupanje v izbi
ro knjižnega programa Slovenske knjige. 

Z a izbor knjig, ki j ih izdajajo, si je Slovenska knjiga postavila 
visoke kriterije, ki j ih dosledno upošteva. Poleg kakovostne vse
bine mednarodno uveljavljenih in strokovno priznanih avtorjev 
morajo knjige zadostiti tudi estetskim kriterijem, kar pomeni 
odlično fotografijo in ilustracijo ter vrhunsko oblikovanje. Sliši 
se komaj verjetno, vendar drži. Člani knjižnega kluba Partner 
lahko kupujejo knjige iz kataloga po 40 odstotkov nižjih cenah. 
Toliko nižje cene za člane kluba so posledica partnerskega od
nosa med člani in založbo (od tod ime Partner), saj si medse
bojno delijo koristi nižjih proizvodnih cen knjig, kakršne omo
gočajo višje naklade, k i j i h zagotavljajo člani s svojimi nakupi. 

Slovenska knjiga je pridobivanje novih članov knjižnega klu
ba Partner zaupala agentom svoje močne zastopniške mreže, 
na kateri temeljijo njeni dosedanji uspehi. Odločitev je bila pra
vilna, saj število članov nenehno narašča. Osebni promet agen
tov pa se upravičeno povečuje. 

Možnost zaslužka ponujajo vsem, ki ste pripravljeni širiti član
stvo knjižnega kluba Partner in si želite delo, k i omogoča dober za
služek. Njihov pristop k delu temelji na desetletnih izkušnjah, ki j ih 
skrbno, dosledno in organizirano prenašajo na nove sodelavce. Na 
pomisleke novincev, da niso rojeni za tovrstno delo in da si ne pred
stavljajo, da bi hodili od vrat do vrat, pa samozavestno in iz lastnih 
izkušenj radi odvrnejo: "Nič hudega, zato smo mi tu! Še vsakdo, 
ki se nam je pridružil in si je zastavil nove cilje, je začel in je tudi 
uspel!" 

V okviru založbe Slovenska knjiga deluje knjižni klub Partner, v katerega se je v slabih 
treh letih včlanilo prek 20.000 ljudi. V uspešni projekt se vsak mesec kot novi člani 
vključujejo kupci naših edicij Iz preteklih let. 

Za delo s člani knjižnega kluba Partner 

zaposlimo 
5 A G E N T O V 

za področje Gorenjske 

Od kandidatov pričakujemo: 
- komunikativnost in razgledanost 
- samozavest in organiziranost 
- lasten prevoz. 

Delo obsega: 
- obiskovanje kupcev naših edicij 
- včlanjevanje v klub 
- svetovanje pri naročilih. 

Pisne prijave z življenjepisom pošljite na naslov: 

Slovenska knjiga d.o.o., PE Založništvo 
Stegne 3 
1000 Ljubljana www.slo-knjiga.si 

http://www
mailto:geomer@siol.net
http://www.slo-knjiga.si


H U D P A D E C B O R Z N E G A 

I N D E K S A 

Aprilska inflacija 0,7 odstotka 

I n f l a c i j s k i c i l j j e ž e o g r o ž e n 

V skrajšanem tednu pred praz
niki je slovenski borzni indeks 
doživel hud padec, saj je izgubil 
petdeset točk oziroma skoraj tri 
odstotke. Na srečo je večina pad
ca povzročeno z padcem delnice 
SKB banke po uspešno dokonča
nem prevzemu. Indeks PIK je 
precej nihal in je konec prejšnje
ga tedna izgubil preko 3 odstot
ke, v ponedeljek pa se je dvignil 
za dobra dva odstotka in se zopet 
vrnil na okoli 1400 točk. V četr
tek pa je zopet prišlo do manjše
ga padca, kar je indeks pripelja
lo do končne vrednosti malo nad 
1390 indeksnih točk. Na zelo 
majhnem prometuje vidno, daje 
ta teden večina vlagateljev na do
pustu in tako lahko večje premi
ke pričakujemo šele naslednji te
den. 

Največji padec med delnicami 
borzne kotacije je doživela delni
ca SKB banke, saj je izgubila 30 
odstotkov vrednosti, Padec je po
sledica sprejema ponudbe za od
kup s strani Societe Generale, ki 
jo je namreč sprejelo kar 96.46 
odstotka delničarjev, zato je uso
da preostalih delnic neznanka. 

Na skupščini Kompasa MTS so 
sklenili, da bo dividenda znašala 
800 tolarjev bruto. Poleg tega 
bodo delničarji 15. decembra do
bili še 205 tolarjev bruto dividen
de, če do tega dne skupščina ne 
ho sprejela sklepa o dekapitaliza-
ciji. Cena delnice je zato po pre
seku dividend le malce padla in 
se trenutno trguje pri 1865 tolar
jih. Skupščina je bila zanimiva 
zaradi tega, ker so na njej delni
čarji zavrnili predloge uprave in 
si izplačali precej višje dividende, 
ki dosegajo kar polovico tržne 
cene delnice. Uprava podjetja je 
hotela velik dobiček zadržati v 
Podjetju, saj bo podjetje, katerega 
glavna dejavnost so brezcarinske 
trRovine, ki pa bodo naslednji 
mesec ukinjene, moralo temeljito 
prestrukturirati svojo dejavnost. 

Letos že 3,3-odstotna inflacija 
podražila že za 6 odstotkov 

Hrana se je letos 
To pa delničarjev očitno ni pre
pričalo. Skupina Preveni naj bi 
letos ustvarila za 500 milijonov 
evrov prihodka in 10 milijonov 
evrov čistega dobička. 

Nadzorni svet Slovenske razvoj
ne družbe se je odločil za proda
jo deležev v Papirnici Goričane, 
Iskri Stikalni elementi in Talu-
mu. Razpis naj bi bil predvidoma 
objavljen v tednu med 7. in II. 
majem. Padanje Žita se je ustavi
lo na 17.000 tolarjih. Konsolida
cija podjetja in nakupi na južnih 
trgih vlagateljev očitno niso pre
pričali, zato k nakupom pristopa
jo s skrajno mero previdnosti. Pi
vovarna Union naj bi po neurad
nih podatkih postala večinska 
lastnica Sarajevske pivovarne. 

Ta teden je bilo dogajanje na 
kapitalskem trgu pod vplivom 
konca prevzema SKB banke in 
odločanja o dividendah Kompa
sa MTS. Trgovanja z večino del
nic pa je bilo zelo malo, kar se bo 
verjetno popravilo šele v nasled
njem tednu. 

Miha Pogačar Heliosov sklad za ohranjanje slovenskih voda 

Kranj - Apr i la so se cene živ
ljenjskih potrebščin povečale 
za 0,7 odstotka, kolikor je zna
šala tudi aprilska inflacija. Kot 
so sporočili s s ta t is t ičnega ura
da, je bila rast cen nekaj nižja 
kot v prvih treh mesecih. Letos 
se je nabralo že za 3,3 odstot
ka inflacije, na letni ravni pa 
inflacija znaša 9 odstotkov. 

K aprilski infalciji so najbolj 
prispevale podražitve nekaterih 
telefonskih storitev (za 3,6 od
stotka) ter poštnih storitev (za 
2,2 odstotka). Med višjimi je 
bila tokrat tudi rast cen obleke 
in obutve ter stanovanjske opre
me. Podražila se je tudi zelenja
va (za 6,4 odstotka), ribe (za 
3,8 odstotka) in meso (za 3,5 
odstotka). Hrana seje letos po
dražila že za 6 odstotkov. Draž
je je tudi zavarovanje vozil (za 
5,2 odstotka). Po drugi strani 

pa so se aprila pocenile cene te
kočih goriv za ogrevanje za sko
raj 7 odstotkov ter cene zdrav
stvenih storitev za slab odsto
tek. Temeljna obrestna mera 
T O M maja ostaja enaka kot 
aprila - 0,7 odstotka. 

Ob tem pa iz Banke Slovenije 
prihajajo opozorila, da sedanja 
gibanja na nekaterih področjih 
že ogrožajo letošnji inflacijski 
cilj; gre zlasti za rast cen na po
dročj ih, ki nimajo zadostne 
konkurence, za pospešeno rast 
plač in za povečevanje kratko
ročnega kreditiranja v bančnem 
sistemu. Zlasti rast plač - med-
letna rast znaša skoraj 13 od
stotkov, v državnem sektorju pa 
skoraj 18 odstotkov - bo ena 
najpomembnejših kategorij, ki 
bo vplivala na višino letošnje 
inflacije, opozarjajo v Banki 
Slovenije. • U . P. 

LIRIKA 
ODKUPUJEMO 
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L e t o s b o o č i š č e n i h p e t 

k r a š k i h j a m 

Med njimi bo tudi Zajamniška jama, ki jo bo očistilo 
Društvo za raziskovanje jam Bled - Po 50 tolarjev od 
vsakega prodanega litra barve ali laka 
Domža le - Heliosov sklad za 
ohranjanje slovenskih voda bo 
tudi letos f inančno podprl čiš
čenje krašk ih jam in komisija 
je že izbrala pet jam, k i j ih 
bodo očistili letos. N a razpis 
je sicer prispelo deset prijav. 

Razpisna komisija je zaradi 
omejenih sredstev sklada letos 
izbrala naslednjih pet jam, ki 
jih bodo preko poletja očistila 
jamarska druš tva: Brezno S 
pod Sinjim vrhom (Jamarsko 

Gorenjska borzno posredniška družba d d 

K o r o š k a 3 3 , K r a n j , t e l : 0 4 2 8 0 10 16 
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varnost strokovnost donosnost 

Udeležili smo se največjega evropskega izobraževalnega kongresa na področju 
nalaganja premoženja v investicijske sklade, imenovanega 

F 0 N D S K 0 N G R E S S 

kije bil organiziran 24. in 25. aprila letos v World Trade Centru na Dunaju. 

Na kongresu so se predstavile najpomembnejše 
svetovne investicijske hiše, ki upravljajo investicij
ske sklade. Zaradi velikega odliva razstavlja/cev je 
organizator Fonds Professionell v sodelovanju z 
VAI(tm) (med drugim izdajatelj prestižnega časopi
sa o investiranju v investicijske sklade) nekatere od 
razstavlja/cev, ki so se na sejmu želeli predstaviti, 
moral celo zavrniti. Investicijske družbe, ki so na 
kongresu predstavile svojo dejavnost, skupaj uprav
ljajo preko 10.000 različnih investicijskih skladov in 
nudijo najrazličnejše možnosti za nalaganje premo
ženja. Udeleženci kongresa smo se lahko pogovori
li z upravljalci investicijskih skladov in tako iz prve 
roke izvedeli razloge za njihove posamezne investi
cijske odločitve. 

Med razstavljalci naj omenimo Morgan Stanlev, 
Union Invest, BNP PARIBAS, 8anque de Luxembo-
urg, UBS, Societe Generale, Templeton, JP Morgan 
Fleming, Pioneer, Credit Suisse, Merili Lynch, In-
veseo, Fidelity, Vontobel, VMR, Anglo Irish Bank, 

- ali so bonitete posameznih skladov le marketinški 
inštrument prodajalcev ali kaj več? 

- ali boniteta pomaga pri izbiri posameznega skla
da? 

- ali sta Internet in 0n-line trgovanje konkurenca 
svetovalcem za naložbe v investicijske sklade? 

- kako pomembne so v resnici t.i. "alternativne na
ložbe"? 

- so svetovalci pri naložbah v krovne sklade sploh 
potrebni oz. ali je namesto naložiti premoženje v 
krovni sklad bolje le tega razpršiti? 

- ali je zaračunavanje vstopno/izstopne provizije pri 
naložbi v investicijski sklad nujno potrebno? 

Naši pogovori z vodilnimi svetovnimi upravljalci 
skladov so pokazali, da je najpomembnejši faktor 
vsake naložbe posameznik - tako svetovalec, uprav-
Ijalec premoženja, kot tudi investititor. Slednji mora 
svoje želje in pričakovanja glede varnosti naložbe in 
pričakovanih donosov kar se da pošteno in odkrito 
zaupati svetovalcu, ki izbere ustrezen produkt. 

Epicon, Threadneedle, Gartmore, AMV,... Večino Upravljalec premoženja pa poskrbi za to, da so pri 
omenjenih investicijskih skladov lahko kupijo tudi 
domači vlagatelji, saj je ena od dejavnosti GBD Go
renjske borzno posredniške družbe d.d. svetovanje 
in posredovanje pri nakupu tujih vrednostnih papir
jev, kamor spadajo tudi tuji investicijski skladi. 

Kongres je imel bogat spremljevalni program, kjer 
so udeleženci okroglih miz (predstavniki posamez
nih investicijskih skladov) razpravljali o različnih te
matskih sklopih, kot so npr. 
- ali je specializiranje na t.i. branžne sklade zgolj 

moda ali tudi potreba? 
- katere so prednosti in slabosti krovnih skladov v 

t.i. "fondpolici" 

čakovanja investitorjev izpolnjena v kar največji 
meri. 

Vse, ki bi se radi pozanimali glede donosnih na
ložb v tuje investicijske sklade vabimo, da se oglasi
te na sedežu naše družbe vsak dan med 8.00 in 
16.00 uro, ob ponedeljkih in sredah med 10.00 in 
18.00 uro, ali nas pokličete po telefonu 04/280 10 
30. Z veseljem vam bomo odgovorili na vaša vpra
šanja. 

Simona Lebar, vodja trgovanja 
z vrednostnimi papirji v tujini 

simona@gbd.si 
GBD Gorenjska borzno posredniška družba d.d. 

društvo Danilo Remškar Ajdov
ščina), Zajamniško jamo (Dru
štvo za raziskovanje jam Bled), 
Selevo jamo ali Jamo v Lazih 
(Drza raziskovanje jam Ljublja
na), Golobje brezno ali Mrako-
vo jamo (Jamarsko društvo Ne
topir iz Ilirske Bistrice) in 
Oprešnikovo jamo (Društvo za 
raziskovanje jam Simon Robič 
iz Domžal ) . Skupna vrednost 
sredstev, ki j ih bo Heliosov 
sklad namenil za čiščenje ome
njenih jam, je 1,2 milijona tolar
jev. Dela oziroma akcije čišče
nja se bodo začele pred pole
tjem in bodo predvidoma kon
čane pred jesenjo. V skladu se 
zbirajo sredstva iz prodaje He-
liosovih okolju prijaznih barv 
in lakov z znakom Ribice v son
cu. O d vsakega, prodanega litra 
gre v sklad 50 tolarjev. 

Heliosov sklad za ohranjanje 
slovenskih voda, znotraj katere
ga teče projekt čiščenja kraških 
jam, sicer deluje letos že tretje 
leto. Ustanovila sta ga Poslovni 
sistem Helios in ministrstvo za 
okolje in prostor. S pomočjo 
sklada so doslej očistili že dva
najst kraških jam, ki so bile v 
bližini zajetij pitne vode, njiho
vi odpadki pa so predstavljali 
potencialno nevarnost za one
snaženje. • U . P. 

b a r c a f f e 

K O L I K O J E V R E D E N T O L A R 
k ' d a m i a r o n n i i 
ivi i n i x u ] — r . . £ _ v _ / v 

nakupni/prodajni nakupni/prodajni nakupni/prodajni 
M E N J A L N I C A 1 dem 1 ats 100 iti 
A BANKA (Tržič, Kranj, Jesenice) NISO POSREDOVALI PODATKOV 
GORENJSKA BANKA (vse enote) NISO POSREDOVALI PODATKOV 
HRANILNICA L0N, d.d. Kranj 110,60 111,00 15,70. 15,80 11,12 11,20 
HIDA - tržnica Ljubljana 110,90 111.10 15,72 15,76 11,19 11.22 
HRAM ROŽCE Mengeš 110.80 111,15 15,70 15,76 11,20 11.25 
ILIRIKA Jesenice 110,60 111,10 15,69 15,79 11,16 11,23 
ILIRIKA Kranj 110,60 111,10 15,70 15,79 11,16 11,23 
ILIRIKA Medvode 110,80 111.10 15,70 15,79 11,16 11,23 
INVEST Škofja Loka 110,50 111,00 15,72 15,80 11,17 11.22 
KREKOVA BANKA Kram, Šk. Loka 110,00 110,90 14,64 15,76 11,11 11,20 
KOVAČ (na Radovljiški tržnici) 110,60 111,00 15,71 15,79 11,17 11,23 
ŠUM Kranj 236 26 00 
VOtKSBANK-UUD. BANKA d.d.,Kranj 110,35 110,90 15,68 15,76 11,12 11,22 
PBS D.D. (na vseh poštah) 109,65 111,00 14.76 15,76 10,85 11,22 
SZKB Blag. mesto Žiri 110,45 11111 15,66 1582 11.12 11.24 
TAL0N Škofja Loka 110,80 111,00 15,72 15.79 11.18 11.28 
WILFAN Jesenice supermarket Union 586 26 96 
WILFAN Kranj 236 02 60 
WILFAN Radovljica, Grajski dvor 530 40 40 (8.h • 13 h, 13.45h - I8.h) 
WILFAN Tržič 596 38 16 

povprečni tečaj 110,51 111.05 15,61 15.78 11.13 11.22 

Pri Sparovcu v Avstriji je ATS ob nakupu blaga po 15.53 tolarjev. 
Podatke za tečajnico nam sporočajo menjalnice, ki si pridržujejo 

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. 

C a n o n A d r i a o d p i r a v r a t a 
Ljubljana - Podjetje Canon Adria d.o.o. (www.canon.si) je 

uradno odprlo svoja vrata. V novih poslovnih prostorih na Du
najski 128a bodo poslovnim partnerjem in strankam v celotni 
regiji Adria zagotavljali tehnično in marketinško podporo ter 
izobraževanje in certificiranje tehničnih strokovnjakov. 

Z otvoritvijo svoje pisarne v Ljubljani Canon Adria naznanja 
misijo marketinške in tehnične podpore v regiji Adria, ki vklju
čuje trge Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in 
Crne Gore, Makedonije ter Albanije. Ustanovitelj podružnice 
v Ljubljani, podjetje Canon I asi Europe ( C E E ) s sedežem na 
Dunaju, je na teh trgih doslej delovalo le preko mreže svojih 
pooblaščenih prodajalcev. "Korporacija Canon se zaveda veli
kega potenciala trgov bivše Jugoslavije, zato se je odločila pri
bližati svoje storitve partnerjem v regiji Adria . Njihov cilj je za
gotoviti najvišjo raven tehničnega izobraževanja in prodajne 
podpore na področju Canonovih rešitev," je povedal Jure Cu-
liberg, generalni direktor podjetja Canon Adria . 

Poglavitna naloga podjetja jc zagotavljanje visoko kakovost
nih storitev, ki obsegajo celotno paleto Canonovih izdelkov za 
svoje partnerje na področju regije Adria. V novih poslovnih 
prostorih bo za partnerje in večje stranke na voljo tudi demon
stracijski center. Poleg tega bo podjetje Canon Adr ia nudilo 
marketinško podporo, ki bo obsegala korporativno oglaševa
nje, promocijo blagovne znamke Canon, oglaševanje ter pro
mocijo posameznih Canonovih izdelkov in rešitev. Skrbela bo 
tudi za lokalizacijo tiskovin in oglasnih sporočil ter za pridobi
tev vseh ustreznih varnostnih in drugih certifikatov. 

Podjetje Canon East Europe, lastnik Canon Adrie, je odgo
vorno za podporo trgom vzhodne Evrope. Skrbi za prenos in 
krepitev funkcij tehnične in marketinške podpore na nacional
ne trgovske organizacije, vključno z jasno in transparentno ko
munikacijo med Canon East Europe, nacionalnimi trgovskimi 
organizacijami ( N S O ) in tržišči. O d ustanovitve leta 1994 do 
danes jc prodaja Canonovih izdelkov in rešitev na trgih vzhod
ne Evrope zrasla za več kot štirikrat, število zaposlenih v sed
mih državah pa je naraslo na 180. Podjetje je zavezano tudi 
Canonovi korporacijski filozofiji "kvosei" - živeti in delati ter 
pri tem stremeti k skupnemu dobru. C i l j . ki ga pri Canonu že
lijo doseči s filozofijo "kvosei", je razvoj družbe, v kateri so vsi 
ljudje srečni in zadovoljni, ne glede na versko, rasno, kulturno 
in jezikovno pripadnost. "Tudi pri podjetju Canon Adria bomo 
z upoštevanjem filozofije "kvosei" prispevali k dobrobiti člove
štva, saj sta po našem mnenju razvoj in rast podjetja možna le 
na ta način. Žel imo prispevati tudi k razvoju širšega družbene
ga okolja. Ne nazadnje v tem okolju živimo in delujemo in nam 
ni vseeno, kaj se z njim dogaja," je povedal Jure Culiberg. 

U N I Q U A R E s e š i r i v S l o v e n i j o « S S £ W 
(vvvvw.uniquare.com) U N i O U A R E 

Avs t r i j sk i IT-specialist za internacionalne f i n a n č n e institucije je zadnji dve leti z 
C O M M A R O ( w w w . c o m m a r o . c o m ) u s p e š e n tudi na p o d r o č j u e lek t ronskega in 
mobi lnega poslovanja. 

N e w T e c h n o l o g y C o m p e t e n c e C e n t e r v K r a n j u i š č e s l o v e n s k e 

s p e c i a l i s t ( k ) e : 

- programerje 
- sistemske arhitekte 
- analitike 
- vodje projektov 

razvojnike programske opreme 
administratorja prodatkovnih baz 
sistemskega administratorja 

Ponujamo plačo na podlagi vaše uspešnosti, izobraževanja doma in v tujini ter 
možnost mednarodne kariere. 
Kontakt Robert Zupan 
UNIQLJARE GmbH Austria 
9201 Krumpendorf, Lannervveg 9 

eMail: zup@uniquare.com 
Tel: +43 664 16 47 433 

mailto:simona@gbd.si
http://www.canon.si
http://vvvvw.uniquare.com
http://www.commaro.com
mailto:zup@uniquare.com


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

Letošnja državna pomoč kmetom 

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

p l a č i l a d o b r i h 2 2 m i l i j a r d 
Kmetijska gospodarstva, ki bodo uveljavljala 
ukrepe kmetijske politike, morajo med 1. in 
30. junijem posredovati ustrezne podatke na 

predpisanih obrazcih. 
Ljubljana, 4. maja - Letos bo država za ukrepe v kmetij

stvu porabila 22,1 milijarde tolarjev, lani pa j ih je dobrih 16 
milijard. Z a neposredna plačila bo šlo 9.600.390.000 tolar
jev (lani 6.858.657), za ukrepe za stabilizacijo trga 
7.132.100.000 tolarjev (lani 5.728.203.000 tolarjev), za ob
moč ja z omejenimi m o ž n o s t m i za kmetijsko dejavnost 
3.439.000.000 tolarjev (lani 2.928.934,000 tolarjev) in za 
Slovenski kmetijski okoljski program (letos p rv ič ) 
1.991.360.000 tolarjev. 

Kmeti jska gospodarstva, r a čuna jo , da j i h bo okrog 
70.000, ki bodo letos uveljavljala kakršen koli ukrep kme
tijske politike, morajo na predpisanih obrazcih med 1. in 
30. junijem na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja poslati podatke o kmetijskem go
spodarstvu, nosilcu kmetije, staležu živali in vseh kmetij
skih površin v uporabi, i s točasno pa morajo posredovati 
zahtevke za neposredna plačila in za morebitne druge sub
vencije. Vse skupaj predstavlja zbirno vlogo. Upravičenci , 
ki so že lani vlagali zahtevke za plačila iz ukrepov kmetij
ske politike, pa bodo dobili med 15. in 20. majem obrazce 
z osnovnimi podatki na dom. 

N a Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in raz
voj podeželja opozarjajo kmetijska gospodarstva na nuj
nost navajanja na tančn ih podatkov, saj sicer subvencije ne 
bodo izplačane. K d o r ima zemljišča v zakupu, mora pred
ložiti ustrezne dokumente, prav tako pa tudi kopije koma
sacijskih od ločb , razen v primeru, da so bile pred ložene že 
lani in letos ni sprememb. Upravičenci morajo biti posebej 
pozorni na pravilen bančni račun, na katerega želijo imeti 
nakazana-sredstva. M e d 15. majem in 1. junijem bodo na 
1250 mestih v Sloveniji opravljene instrukcije za pravilno 
izpolnjevanje vlog. Vsa pojasnila upravičenec lahko dobi 
na telefonskih š tevi lkah 01/478 9291, 01/478 9284 ali 
01/478 9210. J . Košnjek 

Ogled ekoloških kmetij 
Kranj , 4. maja - Kmetijska svetovalna s lužba Kranj orga

nizira ogled ekoloških kmetij za tiste, ki j ih zanima ekološko 
kmetovanje in se ga nameravajo lotiti. D a bi na kraju samem 
videli, kako to poteka, bodo obiskali štiri kmetije v okolici 
Maribora. Ogled bo v sredo, 9. maja. Prijave sprejemajo na 
sedežu Kmetijske svetovalne službe v Kranju, Cesta Iva Slav
ca 1, telefon 280- 476-32 do zasedbe avtobusa. Cena ekskur
zije je 5000 tolarjev. • J . K . 

A g r o i 2 f b i r a 
Slavko Prosen, s.p., Smlcdniškn cesta 17, 4000 Kranj 

Kmetovalci! Ugodno v mesecu aprilu in maju: 

zaganjati Iskra za traktor Fiat, UTB 
gume Barum vseh dimenzij 
akumulatorji Topla, Vesna, Bartog 
obračalni sistem Sip 220, 200, 165 cm 

- ostali rezervni deli za traktorje Fiat, 
UTB, Deutz, Zetor, Ursus, IMT, kosil
nice Sip, BCS itn. 

Pokličite nas in se prepričajte! Tel.: 2324-802 

D O M A Č I J A 

TRGOVINA S KMETIJSKIM 
BLAGOM IN PERUTNINO 

Globoko 2a 
Radovljica, tel.: (04)530-9494 

Vabimo Vas v n a š o trgovino vsak dan 
od 8. do 19. ure, ob sobotah pa 

od 8. do 13. ure. 

Bogata IZBIRA TRAJNIC, GRMOVNIC, 
"FLANC", DIŠAVNIC... 

IZBIRATE LAHKO VSE ZA POLJE, VRT IN DOM. 

Govedorejci in rejci drobnice zborovali 

E n o t n a z v e z a 

c e l o t n o G o r e n j s k o 

V Lescah sta bila zadnje čase dva pomembna kmetijska zbora: občni zbor Govedorejskega društva 
Zgornje Gorenjske in ustanovni zbor Društva rejcev drobnice Zgornje Gorenjske. 

Lesce, 4. maja - Občnega zbora 
Govedorejskega društva so se 
udeležili tudi državni podsekre
tar na kmetijskem ministrstvu 
Viktor Krek, radovljiški župan 
Janko S. Stušek, strokovni tajnik 
Zveze rejcev govedi lisaste pas
me za Slovenijo Marjan Špur, 
predstavniki kmetijske svetoval
ne službe in govedorejskih dru
štev iz Škofje Loke in Kranja. 
Viktor Krek je napovedal spre
jem dveh zakonov: zakona o kr
milih in zakona o živinoreji, ki 
bo dal večjo vlogo rejskim orga
nizacijam, ki se pojavljajo šele 
zadnjih deset let. Rejci imajo 
vedno več možnosti in pravic, 
vendar morajo strokovne naloge 
zaupati strokovnim službam. Dr
žavnega podsekretarja sta zlasti 
Mertelj in Kunšič opozarjala in 
spraševala po usodi visokogor
skih kmetij, ki so v vedno slab
šem položaju. Glas visokogor
skih kmetov je neslišen. Podse
kretar je odgovoril, daje možno
sti za zboljšanje položaja več: 
preko kmetijske in gozdarske 
zbornice, preko poslanskih vpra
šanj in tudi enotnejšega nastopa 
županov hribovskih občin. Dr. 
Marija Markeš je poudarjala, da 
kmetje lahko uspejo le s skup
nim nastopom. Položaj visoko
gorskega kmeta se ni zboljšal, 
marsikaj pa bo spremenil Slo
venski kmetijski okoljski pro
gram, ki ga Slovenija letos po
skusno uvaja. N a Jakopičevo 
vprašanje, kaj konkretnega po
nuja kmetom Triglavski narodni 
park, je odgovorila, da podporo 
biološkemu kmetovanju, prevo
ze s helikopterjem, registracijo 
blagovne znamke sira Tolminec, 
sicer pa so odprti za nove ideje, 

Pred in med prazniki je bilo več občnih zborov različnih 
društev. Med njimi so se na ustanovmem zboru zbrali tudi 
rejci drobnice iz šestih občin zgornje Gorenjske. Foto: J. K. 

če jih je mogoče uresničiti. An
ton Dolenc je menil, da se mora
jo govedorejska društva organi
zirati v eni krovni organizaciji, ki 
bo močno v pogajanjih. Slabosti 
sedanje organizacije so se poka
zale pri pogajanjih o ceni mleka. 
Kmetje morajo postati enako
pravni partnerji, pri čemer mora 
pomagati Kmetijska in gozdar
ska zbornica. Dr. Boštjan Cven-
kelj je povedal zaskrbljujoče šte
vilke o zmanjševanju števila 
kmetij v jeseniški občini: leta 
1992 jih je bilo 820, lani pa 443. 
Opozoril je na problem klanja: 
doma, v Radovljici, kjer je klav
nica zaprta, in na Jesenicah, kjer 
deluje klavnica brez dovoljenja. 
Župan občine Radovljica Janko 
S. Stušek je dejal, daje potrebno 
sodelovanje in da se občina zave
da problemov v kmetijstvu. Emil 
Peternel, strokovni tajnik Gove
dorejskega društva, je poročal o 
lanskem delu in predstavil letoš
nji program, v katerega so zapi
sali željo po boljšem sodelova

nju z občinami in pomoč pri pri
pravi gorenjske razstave govedi. 
Udeleženci zbora in gostje, Mar
jan Špur, Štefan Inglič, Anton 
Šenk in Jože Zabret, so soglaša
li z idejo po enotnejši organiza
ciji govedorejcev na Gorenj
skem, opozorili na problematiko 
obstoja klavnice v Škofji Loki in 
se odločili tesneje sodelovati s 
svetovalno službo. Za ohranitev 
kakovosti slovenskega mesa, 
zanj je bila predlagana blagovna 
znamka Liska kot izraz kakovo
sti mesa goveda lisaste pasme, je 
treba biti pozoren pri izbiri se
mena. 

R e j c i d r o b n i c e 

u s t a n o v i l i d r u š t v o 
Dobro obiskani ustanovni zbor 
Društva rejcev drobnice Zgornje 
Gorenjske se je začel s predava
njem Zlatka Jenka iz Nove Gori
ce o reji ovc in koz. Dejal je, da 
je slovenska ovca odlična in se 
nam ni treba sramovati pred 
drugimi pasmami. Za predsedni-

Andrej Grilc iz Podkorena, 
predsednik društva rejcev 

drobnice. 

ka novega društva, ki deluje v 
občinah Bled, Bohinj, Radovlji
ca, Jesenice, Žirovnica in Kranj
ska Gora, je bil izvoljen Andrej 
Grilc iz Podkorena. Jože Zabret 
s kmetijske svetovalne službe je 
zbral dokaj točne podatke o šte
vilu drobnice na območju, ki ga 
"pokriva" društvo. Okrog 260 
rejcev ima 5530 ovac in 450 koz. 
Največjih je v kranjskogorski, je
seniški in žirovniški občini. Rej
ci imajo različno število drobni
ce: od nekaj deset do 300. Na 
zboru so posebej opozorili na 
nevarnost, ki jo za drobnico pov
zročajo psi. Če kdo opozarja na 
ta problem, ga uradniki pošiljajo 
od "Poncija do Pilata, da ga vo
lja mine", je dejal eden od udele
žencev zbora. Oblast odgovarja, 
da bo ta problem rešil nov zakon 
o veterinarstvu. Da imajo psi 
prednost pred drobnico kaže pri
mer Žirovnice, ko so morali na 
nekem območju rejo opustiti. 

• J . Košnjek 

Dobrote slovenskih kmetij 

K o l a j n e z a p i j a č e i n s u h o s a d j e 

Konkurenca je bila huda, zato so priznanja, od katerih jih je kar precej prišlo na Gorenjsko, še več 
vredna. Nekateri dobitniki priznanj so že uveljavljeni proizvajalci. 

Kranj , 4. maja - N a letošnji 
razstavi Dobrote slovenskih 
kmetij so nagradili tudi najbolj
še pridelovalce domač ih žga
nih pijač in drugih dobrot. 
Konkurenca je bila huda, zato 
so priznanja, od katerih j ih je 
kar precej prišlo na Gorenjsko, 
še več vredna. 

Friderik Robič s Srednjega 
vrha nad G o z d Martuljkom je 
prejel zlato priznanje za slivov-
ko in sadjevec, Alojz Krek iz 
Žirovskega Vrha pa je bil zlat 
zaradi hruškovega žganja. Zla
ta priznanja so prejeli še Alojz 
Zupan z Bohinjske Bele za sad
jevec, Zvone Možina iz Dolen-
čic za hruškovec, Izidor Hleba-
nja s Srednjega vrha za sadje
vec, Janez Lotr ič s Kal iš za 
hrušovec , Marjan in Mar inka 
Gantar iz Malenskega Vrha za 
sadjevec in J o ž e Blaznik iz 
Zgornje Besnice za j a b o l č n o 
žganje. 

Srebrna priznanja 
Gorenjski pridelovalci dobrot 

slovenskih kmetij so prinesli 
domov tudi precej srebrnih pri
znanj. Prejeli so j ih Viktor Tr
dina, Martinj Vrh , za hruško
vec in sadjevec, Janez Urh , Za
sip - Sebenje, za slivovko in 

sadjevec, Janez Kožuh, Florjan 
nad Zmincem, za češnjevo žga
nje, M i l a n Križnar, Delnice, za 
hruškovec in sadjevec, J o ž e 
Bogataj, Dolenja Dobrava, za 
sadjevec, Janko J e g l i č , Pod-
brezje, za Mat i jevčevo vilija-
movko, Je lka Selak, Žirovski 
Vrh , za tepkovec, Janez Kok, 
Breg ob Kokr i , za d o m a č e žga
nje, in Franc Jerala, Podbrez-
je, za vilijamovko. 

Bronasta priznanja 
Bronasta priznanja so z ob

močja Gorenjske prejeli Franc 
Jerala, Podbrezje, za sadjevec, 
Mihael Kosmač, Dovje, za "ta 
d o m a č sadjevec", Janko Je
glič, Podbrezje, za Matijovčov 
šnops , Janez Urh, Zasip, za vi
lijamovko in hruševec , M i l a n 
Božič , Potok, za hruškovec , 
J o ž e Blaznik, Zg . Besnica, za 
vilijamovko, Stanka Homec, 
Studor, za sadjevec, M i l a n Bo
žič, Potok, za češpljevec, Mar i 
ja Pazlar, Bled, za slivovko in 
sadjevec, Ivo Potočnik, Rovte, 
za sadno žganje, Je lka Selak, 
Žirovski Vrh, za d o m a č sadje
vec, J o ž e Čadež , N a Logu, za 
hruškovec in brinovo žganje, 
Janez Pretnar, Poljšica, za tep-
kovo žganje, Terezija Skuma-

vec, Laze, za tepkovo žganje, 
in Zvone M o ž i n a , Do lenč i ce , 
za orehovec. 

Nagrajeni so bili tudi domač i 
izdelki . Janko Jeg l i č iz Pod-
brezij je prejel bronasto prizna
nje za Matijevčevo suho sadje. 

Mateja Stroj iz Dvorske vasi 
bronasto priznanje za jabolka, 
Mihael Kosmač z Dovjega bro
nasto priznanje za "ta d o m a č e 
krhlje" in Ivo Potočnik iz Rovt 
za j abo lčne krhlje. 

• J . Košnjek 

Seminarja za lastnike gozdov 
Bled, 4. maja - Zavod za gozdove, o b m o č n a enota Bled pri

reja že nekaj časa tečaje za dobro in varno delo v lastnih goz
dovih. Spomladi je običajno tečaj iz gojenja mladega gozda, v 
jesenskem času pa tečaj o varnem delu z motorko ali traktor
jem. Iz krajevne enote Radovljica se je na Črnivcu v dežev
nem vremenu 27. marca zbralo 17 lastnikov gozdov. Tema se
minarja je bila gospodarjenje na vetrolomnih površinah. Kot 
poroča Vida Paplcr - Lampe, vodja odseka za gojenje in var
stvo gozdov na blejski enoti Zavoda za gozdove, je bil cilj to
kratnega seminarja zbrati lastnike z enakim problemom na 
enem mestu. Za primer je bilo izbrano skoraj 200 hektarov ve
liko območje med Brezjami in Dobrco, kjer je veter februarja 
leta 1984 polomil vse odrasle gozdove, pred petimi leti pa je 
snegolom pustošil po lepih in gostih smrekovih nasadih. Ra
zen gospodarjenja v takih gozdovi h je bilo na seminarju govo
ra tudi o obnovi in označitvi posestnih meja, o težavah pri pro
daji slabega lesa, na kar so še posebej opozarjali lastniki, o 
subvencioniranju nege mladih gozdov, ki ga po vstopu Slove
nije v E U postopoma ne bo več, in o nevarnostih zaradi klo
pov. Vlažna rastišča in grmovje je pravi raj zanje. N a tem ob
močju so parcele srednje velike in so blizu naselij, kar je pred
nost. 

Gozdarji iz krajevne enote Pokljuka pa so desetim lastni
kom gozdov iz Gori j , Radovne in Rečice govorili o zaščiti sa
dik pred divjadjo in obvejevanju. • J . K . 



Devetdesetletna Milka Celar z Brega ob Kokri 

P o t r p e ž l j i v č l o v e k v e l i k o p r e n e s e 

Pri štirih letih izgubila očeta, deset let pozneje že delala v tovarni - Rodila 4 otroke - Vid in roke malo 
pešajo, kljub letom zase skrbi sama - Minulo soboto praznovala 90. rojstni dan 

Breg, 4. maja - M i l k a Celar, belolasa gospa častitljive starosti, 
je bi la vidno p resenečena in je kar nekajkrat ponovila, da ne za
s luži t o l i k š n e pozornos t i . Predvsem ni p r i č a k o v a l a , da bo 
deležna tudi osebnega županovega voščila. Mimogrede nam je 
zaupala, da je bi l sedanji preddvorski župan M i r a n Zadnikar 
zelo priden in lepo vzgojen otrok. " K a k o je življenje nepred
vidljivo. Kdo bi si mis l i l , da bom dočaka la tako starost in me 
bo obiskal celo ž u p a n , " je dejala slavljenka Celarjeva. 

Milki Celar je za njen 90, rojstni dan voščil tudi preddvorski 
Župan Miran Zadnikar. 

Pred devetimi desetletji se je dnji otrok in edina hčerka v 
rodila v Bobovku, po d o m a č e družini . Komaj štiriletna je iz-
Pri Francetu, v družini 5 otrok, gubila očeta. Padel je na enem 
Na svet je privekala kot predza- od ruskih bojišč. Končala je šti

riletno osnovno šolo, pri štiri
najstih pa stopila med savske 
delavce. Izbire ni imela, saj je 
bilo treba preživeti , zato se je 
celo zlagala, da je starejša, kot 
je bila v resnici, da so jo spreje
l i . "Dvanajst let sem delala v te
danji G u m i c i in spomnim se, 
da sem bila tako izčrpana, da 
so mi pravili, če sem prišla na 
dopust z britofa. Svojim otro
kom vsekakor privoščim boljše 
življenje, čeprav zmerno delo 
nikomur ne škodi," je povedala 
Celarjeva. Potem je spoznala 
Jako, ki je postal njen mož. Po
ročila sta se v začetku julija leta 
1935 v Predosljah. Pravi, da j i 
ime ni bilo povšeči , je bil pa 
zato Jaka zlat in dober mož, ki 
je na žalost že tri desetletja po
kojni. Presneto srečo je imela 
leta 1943, ko je v Hotemažah z 
vozom zapeljala prek mine. Vr
glo jo je v zrak in po tistem še 
nekaj časa ni videla. Jo je pa 
odnesla takorekoč brez posle
dic. "Veliko hudega sem preži
vela, vendar če je človek potr
pežljiv, precej prenese. Povem 
vam, da imamo danes nebesa 
na zemlji," je dodala Celarjeva, 
ki kljub devetim križem zase 
skrbi sama. V masnih knjižicah 
še kaj prebere, ob nedeljah ob
vezno prisluhne radijski maši, 

televizije ne gleda. Sicer pa za
njo lepo skrbita tudi snaha Dra
gica in vnuk Jože, ki j i je še po
sebej pri srcu, hčerka Mi l ica pa 
j i vsak dan skuha kosilo. Bratje 
so j i pomrli, enako mož in tudi 
sina Jože ta je že pokopala. 
Ostali so j i še hčerka Mil ica ter 
sinova Franci in Ivan, ima pa 
kar 10 vnukov in 14 pravnukov. 
Nedavno je izgubila prijateljici, 
vesela je prijateljice Lojzke Ka
lan, s katero prijateljujeta že 
pol stoletja. Praznovanje njene
ga 90. rojstnega dne je bila pri
ložnost , da se je zbrala njena 
družina, slavljenki pa so prišli 
voščit tudi preddvorski župan 
Miran Zadnikar, ki j i je izročil 
šopek cvetja, Andrej Krč, pred
sednik občinskega odbora za 
socialo ter pevke preddvorske-
ga ženskega pevskega zbora Jo-
sipine Turnograjske, ki so Ce-
larjevi izročile sliko ter prazno
vanje polepšale s petjem. "Ve
ste, človek mora biti z malim 
zadovoljen in daleč pride. Očit
no sta mojo starost "zakrivila" 
tudi slaba hrana in težko delo," 
je še dejala Celarjeva. "Kol 'kor 
kapljic, tol'ko let," so j i zapeli 
in dvignili kupico na njeno 
zdravje. Naj bo še kapljic in let 
tudi! 

• R. Škrjanc 

Markov semenj v Vrbi 

R a z k o š j e d o m a č i h o b r t i i n p e t j a 

Markov semenj v Prešernovi Vrbi dobro obiskan - Konjeniška povorka, predstavitve izdelkov domačih 
obrti, nastopi godb na pihala in pevskih zborov - Gostujoči avstrijski in italijanski zbori 

Vrba, 4. maja - Minulo soboto in nedeljo je bila Vrba v znamenju 
Markovega semnja, poleg raznolikega programa pa so svoje k do
bremu obisku prispevali tudi praznični dnevi in lepo vreme. Lani so 
se omenjene prireditve lotili poskusno, ker pa je bila dobro spreje
ta so se odločili, da se pridruži ostalim tradicionalnim prireditvam. 

Markov semenj so poleg Mo
škega vokalnega noneta Vasoval
ci pripravili Turistično društvo 

Žirovnica, Konjeniški klub Stol 
Žirovnica, Društvo podeželskih 
žena Gol ica - Stol ter krajani 

Moški recept za petdeset let uspešnega 
zakonskega življenja 

w 
Z e n o m o r a š u b o g a t i 

Kranj, 4. maja - Sarafma, doma iz Gradačca, in Grujo iz Banja 
luke sta se spoznala na Reki, poročila pa 28. aprila 1951. leta v 
Puli. Slovesni obred zlate poroke je bil minulo soboto, natanko 
Petdeset let pozneje, v poročni dvorani kranjske Mestne hiše. 

Grujo Čubrilovič je kot oficir prišel službovat v Kranj 1947. 
• eta. Tudi potem, ko bil že poročen in so prihajali otroci, se je 
družina z njim vred selila v različne kraje Slovenije. A korenine 
so pognale v Kranju, na Planini. Sarafina je vsa leta gospodinji
la, skrbela za troje otrok in moža. Tudi zdaj, koje že babi, je skrb 
za topel dom njeno glavno poslanstvo. Mož malo "pokomandi-
ra , na vprašanje, kakšen je recept za tako dolgo in uspešno 
skupno življenje, pa brez pomišljanja odgovarja: "To, da ubogaš 
ženo!" 

V soboto so se ob zlatoporočencih zbrali otroci, vnuki in dru
gi najbližji ter ju pospremili v kranjsko poročno dvorano pred 
tnatičarko in pooblaščenca, ki sta jima zaželelela še veliko skup
nih zdravih let. "Pomlad je čas ljubezni pa tudi spominov na mi
nula leta; na poroko, rojstva otrok, vnukov. Ostajajo lepi spomini. 
Ko lasje postanejo sivi in se korak upočasni, se nenadoma zaveš, 
da si z nekom že petdeset let. Naj bo tudi današnji dan vesel, poln 
lepih spominov in upanja na lep jutri," je v nagovoru slavljence-
rna dejal pooblaščenec Matevž Kleč. Naj bo res tako, želimo 
tudi iz uredništva Gorenjskega glasa. • H . Jelovčan 

Poleg konjenikov in pevskih zborov so pozornost številnih obisko
valcev pritegnile tudi stojnice izdelkov domačih obrti. 

Vrbe. Letošnjo prireditev v čast 
sv. Marku so programsko in vse
binsko razširili in obogatili. 
Združili so d ružabno srečanje 
pevskih skupin, sejemsko po
nudbo domačih izdelkov in 
predstavitev domačih obrti ter 
običajev. Po besedah organiza
torja naj bi slednje prispevalo k 
turistični uveljavitvi prireditve v 
žirovniški občini in poživilo kul
turni ter turistični utrip krajev 
pod Stolom. "Prireditev Markov 
semenj res nima za seboj niti bo
gate tradicije niti bogatih botrov, 
s čimer ponavadi reklamirajo tu
ristično kulturno prireditev, ima 
pa naklonjenost ljudi domačemu 
kraju, kulturi in običajem ter že
ljo, da bi podobo dežele pod Sto
lom spoznalo čimveč ljudi, ki bi 
jo obiskovali tudi ob drugih pri
ložnostih," so med drugim deja
li ob odprtju prireditve v Vrbi. 

Tako kot lani so tudi tokrat v 
goste poleg slovenskih povabili 
tudi avstrijske in italijanske pev
ske skupine. Okolica cerkvice sv. 
Marka je bila dva dni prizorišče 
semnja. Prvi prireditveni dan je 
bil v znamenju slikovite povorke 

konjenikov, ki so se podali z 
Breznice v Vrbo, obiskovalce je 
pri vaški lipi v Vrbi pozdravila le
ska godba na pihala in z enour-
nim programom navdušila obis
kovalce, ki so si lahko ogledali 
tudi številne stojnice izdelkov 
domače obrti, zvečer pa so v 
omenjeni cerkvi nastopile doma
če glasbene skupine. Nedeljo so 
pod vaško lipo zaznamovali na
stopi domačih in gostujočih pev
skih zborov, ki so se pozneje pre
selili na prireditveni prostor 
pred cerkvijo sv. Marka, kjer se 
je z venčkom ljudskih plesov 
predstavila žirovniška ot roška 
folklorna skupina K U D dr. 
France Prešeren, številne obis
kovalce pa je pozdravil tudi ži
rovniški župan Franc Pfajfar. 
Stojnice z izdelki slovenskih do
mačih obrti so navdušile obisko
valce, svoje pa je prispevalo tudi 
lepo in toplo vreme. In nemara 
se bo uresničila želja organiza
torjev, da bo Markov semenj kot 
klena mladika rastel ob sodelo
vanju domačinov in obrodil sa
dove. 

• R. Škrjanc, foto: G . Kavčič 

P I V O V A R N A U N I O N 
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GLASOVI IZLETI v najlepšem pomladnem mesecu 

Z l a d j o p o p r e l e p i S o č i 

Še pred dobrega pol leta je bila podoba akumulacijskega je
zera v Mostu na Soči grozljiva.- zaradi čiščenja jezerskega dnu je 
bilo jezero popolnoma prazno! A Soške elektrarne, d.d. in izva
jalci del so striktno upoštevali roke, turistično najbolj znano 
slovensko umetno jezero je že dober mesec popolnoma prenov
ljeno in po njem spet veselo plove popularna ladja LUCIJA, 
ribiči pa so poskrbeli, da je ob jezeru (in na njem) možno 
uživati tudi v športnem ribolovu. Ker je v mesecu maju vreme za 
jezersko plovbo kot nalaši Vas v PETEK, IS. maja, vabimo v 
Most na Soči. Zapluli boste z Lucijo, še pred tem bo ogled Bol
nice Pranja; po napornem dnevu bo kajpak še večerja. Izletniš
ka relacija: Kranj - Škofja Loka - Gorenja vas - Sovodenj - Cer
kno,- torej po cesti skozi prelep del južne Gorenjske in Severne 
Primorske. Cena izleta je 5.300 SIT na osebo, za naročnice in 
naročnike Gorenjskega glasa, vključno z družinskimi člani, 
samo 4.200 tolarjev. 

V Terme Rogaška 26, maja 
Na prijema rajžo po Štajerskem, do Rogaške Slatine, vabljeni 

v soboto, 26. maja. Po kopanju v bazenskem kompleksu Term 
Rogaška bo po večerji zabava s plesom; poleg tega bo nekaj 
časa za ugoden nakup vrhunskega kristala, za kar bosta poskr
beli Steklarska šola Rogaška in Steklarna Rogaška, d.d. Tudi 
med potjo z Gorenjske do Rogaške Slatine se bo dogajalo mar
sikaj zanimivega, poučnega in koristnega. Izletniška relacija 
bo; JESENICE - Žirovnica - Lesce - Radovljica - Kranj - Škofja 
Loka - Smlednik - Vodice - Mengeš, cena izleta je 4.800 SIT na 
osebo. Naročnicam in naročnikom Gorenjskega glasa je. zago
tovljena tretjino nitja cena, le 3.600 SIT. Dodatna ugodnost je 
za mlajše od 15 let, samo 2.500 SIJ. Opomba; če bodo z relacije 
Jesenice - Žirovnica manj kot štiri prijave, bo 26. maja odhod iz 
Lesc in Radovljice! 

Opatijski raj v maju 
O tem, kako rajsko lepa in neponovljiva je Opatijska riviera v 

mesecu maju, ko ob morju še ni pretirane gneče, se lahko 
prepričate na GLASOVEM IZLETU v soboto, 19. maja z Brigi-
to in Janezom Rozmanom - ROZMANBUS Radovljica. Priprav
ljen bo zanimiv program, kopanje v pokritem hotelskem bazenu 
z ogrevano morsko vodo (za skok v morje bo bržčas še prezgo
daj!), večerjo in plesom v hotelski restavraciji. Avtobusna relaci
ja; Bled - Lesce - Radovljica - Kranj - Škofja Loka - Medvode, 
cena izleta je 5.400 SIT na osebo. Tudi za opatijski morski izlet 
je naročnicam in naročnikom Gorenjskega glasa (vključno z 
družinskimi člani!) omogočena krepko ugodnejša cena: samo 
4.100 SIT za prevoz, popotnico, vstopnino in večerjo, 

Prijave: 24 ur dnevno! 
Z a informacije in prijave sta Vam vselej na razpolago, 

neprekinjeno 24 ur dnevno, T E L E F O N S K I ŠTEVILKI 
Gorenjskega glasa: 04/201-42-47 in 04/201-42-00. Vsak de-
lovnik med 7. in 15. uro, ob sredah do 17! ure, so za prijave 
na razpolago Sandra, Jana in Irena v mahniglasni službi, tele
fonske številke 04/201-42-47, 201-42-48, ali 201-42-49 in Gor
da na ali Marija na telefonski številki 04/201-42-44. Spreje
mamo tudi prijave po elektronski pošti (e-mail je naveden na 2. 
strani časopisa spodaj). Ob prijavi sporočite tudi, na kateri 
vmesni postaji želite počakati organizatorjev avtobus. Ob prijavi 
je možno tudi izbrati sedež v avtobusu; vendar rezervacija 
izbranega sedeža velja S A M O i vplačilom celotne cene izleta! 
Podrobnosti in splošni pogoji za organizacijo turističnih po
tovanj so sestavni del vseh naštetih programov! Poudarjamo, 
da objavljenih programov v rubriki G L A S O V I Z L E T ni možno 
enačiti s programi v rubriki D O B E R I Z L E T ! 

P I V O V A R N A U N I O N 
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® R o d i o T f i o l o v 
Prri 9I0/ Gorenj/ke- Pivi glo/ek Corcnj/ke 

Radio Triglav Jesenice, d.0.0., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice 
STEREO, RDS na frekvencah: 96,0 G O R E N J S K A 
89,8 - Jesenice, 101,5 - Kranjska Gora, 101,1-Bohinj 



H A M L E T I N L I N H A R T O V E 

Z N A Č K E 
Pirniče, 4. maja - Pred prazniki, 25. aprila, je bila v Pirničah 

premiera Odra treh herojev v Kulturno umetniškem društvu 
Pirniče. Predstavili so delo Iva Brešana z originalnim naslovom 
Predstava Hamlet u selu Mrduša Donja. Delo je priredil Jernej 
Novak in ga naslovil Hamlet na telečjem. Umetniški vodja pred

stavitve je bil Peter Militarev, zahtevno delo, ki je farsa, komedi
ja, groteska in ljudska igra, pa so uspeli lepo predstaviti člani 
Odra Treh herojev. Po končani predstavi pa so podelili tudi 
bronaste, srebrne in zlaste Linhartove značke. Bronasti znački 
sta prejela UUa Hamberger in Robi Žavbi. Srebrne značke so 
dobi l i A n i c a Horvat, Vasja Avsec in Zvone Nagode. Zlate 
značke za trideset let zvestobe gledališču so dobil i Zla tka 
Trampuš, Vanja Sorjan, Bine Knapič, Franci Kavčič in Franci 
Bukovec. • A . Ž . 

Nova zvočna knjiga 

S E V E R J E V M A R T I N K R P A N ~ 

Ljubljana - Pred nedavnim je pr i za ložbi Sanje v zb i rk i "Ve
l i k i pr ipovedniki" izšla zvočna knjiga M a r t i n K r p a n , k i obu
ja spomin na enega največjih interpretov ume tn i ške besede 
pri nas, igralca Staneta Severja. Gre n a m r e č za posnetek, 
k i j e leta 1965 prvič izšel na vinilni p lošči . 

" V Notranjem stoji vas Vrh po imenu. V tej vasici je živel v 
starih časih Krpan, močan in silen človek, bil je neki tolik, da 
ga ni kmalu takega...," pripoved o Mart inu Krpanu, slovensko 
klasiko Frana Levstika, začne pripovedovati Stane Sever, veliki 
slovenski igralec in interpret umetniške besede. Kot je povedal 
urednik založbe Sanje Rok Zavrtanik, je bilo le vprašanje časa, 
kdaj se bodo lotili tudi posnetkov Staneta Severja. Začeli so 
pred leti z izdajami songov Franeta Miličinskega - Ježka, ki je 
bil tudi dober Severjev prijatelj, pred nedavnim pa so izdali tri 
zvočne knjige Poezij Franceta Prešerna (k i j ih med drugim prav 
tako recitira Sever). Zbirka "Veliki pripovedniki" je tokrat bo
gatejša za pripovedko o Martinu Krpanu, robatem kontraban-
tarju, ki je na Dunaju premagal strašnega Brdavsa in jo pozna
jo tako rekoč vse generacije, starejše iz knjig, srednja pa tudi po 
posnetku, v katerem o "najmočnejšem Slovencu" pripoveduje 
Stane Sever. Posnetek je namreč izšel leta 1965 pri Mladinski 
knjigi na vinilni plošči, žal pa se je pri tokratni izdaji na cd 
plošči izkazalo, da je original izgubljen. Tako je nova zvočna 
knjiga nastala na podlagi najbolj kvalitetnih ohranjenih izvodov 
oziroma kasnejših dveh ponatisov iz šestdesetih let. Zanimivo 
je, da je naslovnico za takratno izdajo ilustriral akademski 
slikar Ive Šubic. Približno 42 minut dolga pripoved, ki jo je 
tehnično uredil Martin Žvelc, je tudi danes še vedno sveža in 
zanimiva, kljub temu da se jezikovna podoba našega jezika 
spreminja. Pečat k enkratnosti je prispeval predvsem pripoved
nik Stane Sever. Prepričan sem, da ob poslušanju Severjevega 
Krpana celo minister Gregor ne bi ostal tiho. • I .K . 

G O R E N J S K A B O Z A P L E S A L A 

J u t r i , 5. maja, bo ob 16. uri na škofjeloškem Mes tnem trgu 
(če bo vreme slabo, se bo plesalo na Osnovni šoli Ivana Do
lenca) m e d o b m o č n o s r e č a n j e odrasl ih fo lk lo rn ih skup in , 
imenovano Gorenjska pleše 2001. 

N a srečanju se bo predstavilo devet folklornih skupin. Začelo 
se bo s spletom gorenjskih plesov, ki j ih bodo predstavili člani 
kranjske folklorne skupine Sava, folklorna skupina Škofja Loka 
bo predstavila splet prekmurskih plesov, šuš tarske plese z 
mrzulinom bo predstavila folklorna skupina Bohinj iz Bohinj
ske Bistrice, med kostelske plese bodo skočili člani kranjske 
skupine Ozara, folklorna skupina Rudi Jedretič iz Ribnega bo 
gledalce spet popeljala nazaj med gorenjske plese. Poleg tega 
bodo porabske pesmi zapele pevke folklorne skupine Škofja 
Loka, folkloristi Malega vrha bodo zaplesali izvirne gorenjske 
plese, upokojenci iz Naklega bodo predstavili plese iz Podjune 
in Mežiške doline, folklorni večer pa bodo zaključili plesalci 
skupine Julijana s Hrušice, ki bodo uprizorili vaško veselico z 
gorenjskimi plesi. • Špela Ž . 

K R E H O V C I I N U Č E N C I 

G L A S B E N E Š O L E 
Pred k ra tk im je bi la v S ta r i Ose l i c i kul turna prireditev, že 
č e t r t a po vrsti , k i jo je pripravil kvartet Krehovci . 

Kot so nam zatrdili domačini , je bil koncert za majhno vasico 
v Poljanski dolini velik dogodek. Poleg kvarteta Krehovci, ki us
pešno deluje od leta 1996, so na letošnji prireditvi nastopili še 
učenci glasbene šole, ki so sicer doma iz Stare Oselice. 

Letošnji koncert je bil sestavljen iz treh delov. Glasbeniki so v 
prvem delu počastili spomin na Boga in domovino, drugi del pa 
se je poigraval s pomladansko cvetočimi čustvi, saj je bil na
menjen zaljubljenim. Tretji del koncerta je bil namenjen 
mladim po duši in srcu. 

Prav takšni so tudi Maks Rupnik, Boštjan Pintar, P r imož 
Špiček in Leopold Filipič, člani kvarteta Krehovci . Štiri do
mačine, kot radi povedo prebivalci Stare Oselice, druži ljubezen 
do ubranega petja in zanimivega izvajanja, zaradi česar so v do
mačem delu Poljanske doline zelo priljubljeni. • Špela Ž . 

Festival loške študentske likovne kulture 

M I N E S T R A , J E D I N 

R A Z S T A V A R A Z L I Č N E G A 

Jutri v soboto, 5. maja, ob 20. uri se bo z otvoritvijo razstave v prostorih nekdanjega bazena v Hotelu 
Transturist v Škofji Loki začel prvi festival loške študentske likovne kulture, imenovan Mineštra. Več 

kot 25 avtorjev različnih likovnih medijev se bo predstavilo na 7 razstavnih prostorih v mestu. 

Škofja L o k a - Mesec maj je že 
tradicionalno čas za številne 
eno ali večdnevne prireditve, k i 
j ih organizirajo razl ične štu
dentske organizacije. 
Projekt, ki so se ga tokrat lotili 
mladi v Škofji Lok i , se imenuje 
Mineštra in je neke vrste velika 
razstava na več prizoriščih v ce
lotnem mestnem jedru, na kate
ri se bodo predstavili mladi 
škofjeloški likovniki. 
Zakaj prav Mineštra? "To je jed 
zmešana iz različnih sestavin in 
tudi naša razstava vsebuje pred
stavitev del različnih likovnih 
medijev," o imenu razmišl ja 
Tevž Logar, eden organizator
jev, sicer pa študent umetnost
ne zgodovine in član ateljeja 
Clobb, kjer je ideja o likovnem 
festivalu nastala. "Problem mla
dih loških ustvarjalcev je pred
vsem v tem, da svojih stvaritev, 
ki jih imajo zelo veliko, nimajo 
kje razstavljati. Zanje ni ne de
narja ne prostora. Prav zato 
smo se tudi odločili, da ljudem 
pokažemo, kaj mladi ustvarja
mo, hkrati pa je ta festival na 
nek način tudi budnica likovne 

kulture med mladimi v našem 
mestu." 

Ideja je med mladimi naletela 
na dober odziv, saj bo na 7 raz
stavnih prostorih svoja dela po
kazalo več kot 25 ustvarjalcev s 
področja slikarstva, ilustrator-
stva, kiparstva, fotografije, vi
dea, arhitekture, dizajna in risa
nja stripov. Glavn i razstavni 
prostor bo prazen bazen Hotela 
Transturist, kjer bo jutri zvečer 
tudi otvoritev festivala. V tem 
razstavnem prostoru bodo na 
ogled predvsem slike, fotografi
je, izdelki industrijskega obliko
vanja, lutke in kiparske stvarit
ve. V Upravni enoti Škofja Loka 
bodo na ogled fotografije, v Ga
leriji Kluba Škofjeloških študen
tov bodo razstavljene tipografi
je, stripi bodo v M K C Rdeča 
ostriga (vojašnica) , v lokalu 
Vahtnica bodo na ogled ilustra
cije, gostilni Freising slike, prav-
tako pa v galeriji Občine Škofja 
Loka v Žigonovi hiši, kjer bo ot
voritev slikarske razstave v sre
do, 9. maja, ob 15.30 uri. Ne
koliko nevsakdanje postavitve 
bodo deležni mimoidoči skozi 

Razstava mladega češkega fotografa Jana Hodača 

S K O R A J D A P R A V L J I Č N E 

F O T O G R A F I J E 

Jesenice - "Dvajset let je star, pa tako dobre fotografije," sta 
na prvi fotografski razstavi mladega Č e h a J a n a H o d a č a ugo
tavljala sivolasa gospoda. 

Poleg lepega števila ljubiteljev fotografije seje otvoritve razstave 
v jeseniški Kosovi graščini udeležil tudi mladi avtor. Še ne dvajse
tletni Jan Hodač je dejal, da razstavljene fotografije prikazujejo 
Krušne gore, ki so posejane okoli njegovega rodnega kraja. "Pred 
nekaj leti so Krušne gore veljale za strašno onesnaženo območje. 
Zdaj pa narava postaja lepša, manj je onesnaženosti . Tako s foto
grafijami želim pokazati, da se tisti, k i o Krušnih gorah govorijo 
kot o umazanem področju, še kako motijo," je svojo ljubezen do 
narave in fotografiranja opisal mladi fotograf. 

In res utrinki, ki j ih je ujel objektiv Jana Hodača, prikazujejo 
lepo, neonesnaženo naravo. Nekaj fotografij poudarja barve, ki se 

Včeraj, 3. maja, so v prvem nadstropju Kosove graščine odprli 
še eno fotograjško razstavo. Na 21. meddruštveni razstavi sodelu
jejo fotografi iz Beljaka in Jesenic, razstavljene fotografije pa 
pripovedujejo zgodbo o naravi in cvetju. 

Hrošček na soncu in fotograf Jan Hodač, ki je hrošča ujel ob 
tem prijetnem opravilu. 

na nebu narišejo ob posebnih trenutkih, spet druge prikazujejo 
drevesa in igro svetlobe, ki čarobno pronica skozi tihe veje, tretji 
niz fotrografij pa opazovalca spusti nizko nad zemljo. Tam je bud
no oko fotografa, ki sicer študira na Fakulteti za ekologijo, ujelo 
kopico majcenih gozdnih živali. 

Prav eden od trenutkov, ki prikazuje življenje manjših prebival
cev češkega gozda, je Janu Hodaču najbolj pri srcu. Z nasmehom 
se postavi pred sliko, ki nosi naslov "Ko se sonči tesarček - hrošč". 
V sproščenem pogovoru mlad avtor še ugotovi, da so gorenjske 
Jesenice presneto podobne njegovemu rodnemu kraju. In da so 
ljudje, ki j ih je srečal med nekajdnevnim bivanjem v Sloveniji, 
zelo prijazni, zgovorni in odprti. 

Ljubezen do narave se bo odsevala tudi na naslednji razstavi, je 
ob koncu pogovora zaupal simpatični fotograf s Češke. Dejal je, da 
bo poleg fotografij na ogled postavil tudi zanimive korenine, k i j i h 
je prinesel s številnih popotovanj po Krušnih gorah. • Špela Ž . 

Pekel, na poti s Spodnjega na 
Mestni trg. Avtorji razstavlje
nih del so izključno iz Škofje 
Loke, tako študenti kot dijaki. 

Glavni pokrovitelj Mineštre je 
Klub škofjeloških študentov, v 
okviru katerega deluje tudi idej
ni pobudnik atelje Cloob, tu je 
Hotel Transturist, Loka T V in 
še nekaj manjših pokroviteljev. 
Kot je povedal Logar, so za iz

vedbo razstav dobi l i podporo 
tudi s strani Druš tva loških 
umetnikov, Zveze kulturnih 
oganizacij in Občine. Ob uspeli 
Mineš t r i mladi iz ateljeja raz
mišljajo, da bi festival prirejali 
bienalno na vsaki dve leti in ga 
v b o d o č e tudi širili. Tokrat 
bodo vse razstave odprte en 
mesec. 

• Igor K . 

Stol, Barbara Nardoni, študentka industrijskega oblikovanja 
na ALU. 

Dober glas seže v deveto vas 

V S A K A V A S P A I M A S V O J G L A S 
Ži rovn ica - Pripovedovalci i z raz l ičn ih delov Gorenjske, k i so 
sodelovali pr i nastajanju knjige z malce nenavadnim naslovom 
Rpečnekova vučca , so dokaza l i , da je je gorenjska ljudska go
vorica zares razgibana. 

Marija Stanovnik, Jožica ŠkoFic in Marjan Zupan, sicer zbiralec 
zgodb, objavljenih v omenjeni knjigi, so na muzejskem večeru, ki 
je potekal v Čopovi hiši, osvetlili gorenjsko ljudsko govorico. "Ne 
sme nas hiti sram, če govorimo v narečju. Poskrbeti moramo za to, 

da se bo domači govor prenašal iz roda v rod," je bila glavna tema 
večera, na katerem so poleg govorice naših prednikov predstavili 
še knjigo Rpečnekova vučca. V njej je Marjan Zupan zbral zgod
be, anekdote, bajke in legende, ki še danes živijo v Kropi , Kamni 
Gor ic i , na Bledu, Deželi, v Dol ini in Kanalski dolini. Zapisal j ih 
je tako, kot j ih je slišal od ljudskih pripovedovalcev v omenjenih 
krajih. Pristnost in raznolikost ljudke besede so poudarili še pri
povedovalci, ki so tisti večer vsak v svojem narečju brali odlomke 
iz omenjene knjige. 

V domačem vzdušju, ki je vladalo pod streho Čopove hiše, je 
bilo še enkrat dokazano, da "ima vsaka vas svoj glas" in daje "to
liko zgodb, kolikor je pripovedovalcev." Občins tvo je namreč 
rado vskočilo v pogovor o ljudskih zgodbah, zapisanih v knjigi, in 
j im nevsiljivo pridalo še kak svoj dodatek, ki v njihovi vasi pač ve
lja za pravo različico v knjigi malce drugače zapisanih prigod. 

• Špela Ž . 
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Fotografije iz družiskega arhiva, Marija Cvetek 

Gregorčkova mama s svojo "prasnaho" Tatjano (levo), pravnu kinjo Tajdo in sosedovo Karin; 
na desni pa je vnukinja Saša s svojima otrokoma: Nino in Jakom (L 2000) 

Gregorčkova mama pred svojim domom 
(ok. 1. 1995) 

Bohinjski čezdevetdesetletniki: Terezija Smukavec (In memoriam) 

Gregorčkova mama iz 
Podjelja v Bohinju 

Se tako dolgo človeško življenje se nekoč izteče. In tako se je izteklo tudi Tereziji Smukavec, 

Gregorčkovi mami Rezi iz Spodnjega Podjelja v Bohinju, ki so j o položili v zibel že skoraj pred 96. 

leti. Umrla je 19. februarja letos in do zadnjega je razveseljevala svoje najbližnje z blago besedo in 

globokimi življenjskimi modrostmi. 

Rodila se je 8. oktobra 1905 v Zgornjem 
Podjelju, kjer se po d o m a č e še sedaj reče pri 
Zgornjem Krucmanu. Pri Krucmanu spadajo 
med trdne hribovske kmete in pri hiši je bilo 
vseskozi polne roke dela. Reza je bila prvoro-
jenka izmed sedmih otrok; pet se j ih je rodilo 
v prvem zakonu, v drugem pa še dve dekleti. 
Oče Florjan (Ferjan) je padel med 1. svetovno 
vojno, leta 1916, na vrhu sv. Mihela , na zahod
nem robu Doberdobskega Krasa. Mat i Marija 
(Mina) seje drugič poroči la z vojnim begun
cem s Primorskega, M i h o m Gaberščkom, ki je 
bil celo daljnji sorodnik Simona Gregorčiča . V 
Bohinj so prišli begunci iz Posočja, ko se je 
začela vojna z Italijo, saj so se njihovi domovi 
naenkrat znašli sredi fronte. Nekaj beguncev 
je pomagalo delati pri Jernejčku v Češnici , 
pomagat pa so prišli tudi h Krucmanu, med 
njimi je bil tudi Miha . K o je tam videl mlado 
vdovo, ki je v zibki zibala petega otroka, se mu 
je zasmilila. Kasneje sta se navadila, kot pravi
jo starejši Bohinjci; vzela sta se in se lepo razu
mela. Miha je bil podjeten možakar , pridno se 
je lotil dela pri hiši in začel trgovati tudi z 
•esom. 

K birmi v vojaških čevljih 

Kljub temu da so bili pri Krucmanu kar 
bogati za bohinjske razmere, pa je med prvo 
sVetovno vojno in po njej marsičesa primanj
kovalo. Včasih so bili čevlji že pravo bogastvo, 
m a r s ikdo j ih je imel šele takrat, ko si j ih je sam 
Prislužil. Otroci so ponavadi hodili v doma 
narejenih coklah, nekateri pa celo bosi in to 
ne samo poleti. Gregorčkova mama je večkrat 
Povedala, daje šla k birmi v vojaških čevljih. 
Ker je bil Bohinj med 1. svetovno vojno etap
no območje , to se pravi prehodni pas med 
^ledjem in fronto, ni čudno , da so ljudje pri
šli lažje do vojaških čevljev kot pa do kakih 
drugačnih . Po vojni je bilo v Bohinju vse 
Polno vojaških čevljev, med vojno pa je bilo 

strogo prepovedano prekupčevat i z vojaškimi 
rečmi. Vsak vojak je imel sicer še en par 
rezervnih čevljev, toda vse te njihove rezerve 
so strogo nadzorovali. A kljub ostrim prepove
dim se je med civilnim prebivalstvom znašla 
kaka vojaška obleka ali obutev. Prinašali so jo 
s fronte, saj jc Italijane oskrbovala tudi 
Amerika. Pa od vojakov, ki so morali v bolni
co, ali pa so umrli, seje dalo tudi kaj dobiti. Po 

Reza z birmansko botro, Pustovo Franco 
(po 1. svetovni vojni) 

vsej verjetnosti se je Reza na poti k birmi v 
Srednjo vas borila s prevelikim in nerodnim 
obuvalom. A čevlji so le bili . 

Podjelci so včasih prepešačili več kot uro 
dolgo in strmo pot v cerkev ali v šolo v 
Srednjo vas. Pozimi in poleti, v visokem snegu 
in hudem deževju so prihajali v šolo. K o seje 
začel pouk, so bili večkrat p remočeni , premra-
ženi in poš t eno utrujeni. Premišljevali so 
samo, kje bi se ogreli in posušili . Povrhu pa so 
morali doma še pridno pomagati pri delu. To 
pot do cerkve in šole je ničkolikokrat preroma-
la Gregorčkova mama in tudi njeni otroci. 
Pripovedovala mi je, kako seje bilo včasih pa 
vendarle lažje rešiti šolske obveznosti. Ker je 
morala biti doma za pestrno, je pri enajstih 
letih prenehala hoditi v šolo. V peti razred je 
šla samo štirikrat, potem pa je nesla učiteljici 
"ano kilo masva" (kilogram masla), pa je 
lahko ostala doma. Učiteljica je razumela 
njeno stisko; bila je dobra in Reze ni prijavila, 
da več ne hodi v šolo. Sicer pa je Reza rada 
hodila v šolo in je bila dobra učenka . 

Rezi , njenima sestrama M i n i in Johani ter 
bratoma Toneju in Janezu sta se v drugem 
zakonu pridružili še polsestri Katra in Franca. 
Vsi otroci so ostali v Bohinju, najdlje se je 
poročila sestra Johana, in še ta samo na 
Bohinjsko Belo. Katra, ki jc bila izučena za 
šiviljo, se je poroči la h Kramarju na Nemšk i 
Rovt, M i n a k Pauletu na Nemški Rovt, Franca 
k Cingletu na Bohinjsko Bistrico. Vse tri so se 
poročile na velike kmetije, kjer je bilo potreb
no trdo delati. Tega so bile vajene vse po vrsti. 
Oče M i h a je bil vesel, da so se bogato poroči
le. Iz Jereke Žvab je nekoč dejal, da se je tja 
vredno primožit i , kjer dva komata visita pred 
hlevom, češ da je tam bogata kmetija. Danes 
pa so drugi časi; fantje z velikih kmetij si teže 
dobijo neveste. 

Krucmanova Reza je bila ob očetovi smrti 
stara šele enajst let, a je morala že krepko 
poprijeti za delo. K o je planšarila na Velem 

Terezija in Janez Smukavec (ok. L 1950) 

Krm-munovi Katra in Franca 
s Kocjančovo Angelo (ok. 1. 1930-35) 

Gregorčkova Minka z nečakom Iztokom 
v košari pri domači hiši (l. 1974) 

Mama Reza praznuje 95. rojstni dan. 
(5. oku 2000) 
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Krucmanova družina (z leve): Johana, Reza, Katra, mama Mina z drugim možem Mihom, 
Mina in Franca (20. leta 20. stol.) 

Gregorčkov ata z lokarco žaga drva. 
(80. leta 20. stol.) 

Rezina sestra Mina (1910-2001), 
30. leta 20. stol. 

polju, je vsak dan nosila mleko v planinsko 
kočo Planika. Nemalokrat jo je ujela nevihta, 
da se je do kože p remočena vrnila na planino. 
Materinsko je skrbela tudi za vse mlajše brate 
in sestre, kajti mama je začela že zelo zgodaj 
bolehati. In čeprav je Reza prva zagledala luč 
sveta, je pokopala vse brate in sestre, preživela 
jo je samo 91-letna sestra Mina , ki je pred krat
kim umrla šest tednov za njo. 

"Pri Gregorčku so vsi debeli!" 

Očim M i h a je hotel Rezo poročit i s svojim 
bratom; nekoč jo je ta že čakal na Mostu na 
Soči. Reza je nalašč zamudila vlak, ker je imela 
rada Grego rčkovega Janeza iz Spodnjega 
Podjelja. Očimu to ni bilo všeč in je nekoč 
dejal: "Pa zakaj ravno Gregorčkovega?" Sestra 
Mina pa je takrat celo udarila z roko ob omaro 
in s tem podkrepila svojo izjavo: "Pri Gre-

Janez. na obisku pri Franceljnu 
(Pula, 1. maj 1966) 

gorčku so vsi debeli!" To je pomenilo, da jim 
dobro gre in da Reza pri njih ne bi trpela 
pomanjkanja. In res sta se z Janezom Smu-
kavccm, po d o m a č e Gregorčkovim, vzela leta 
1927. Tudi sama se je prej pisala Smukavec, 
tako daje po poroki tako rekoč "obdržala" svoj 
priimek. Z Janezom sta se dobro razumela, 
tudi njegovi starši so bili zelo dobri zanjo. Z 
možem se j ima je rodilo osem otrok, tri dekle
ta in pet fantov: dve M i n k i , Francka, Janez, 
Joža, Tonej, Francelj in Mirko. Gregorčkova 
mama je pokopala tudi štiri svoje otroke. Z glo
boko vero je prenašala vse te neizmerne izgu
be. Z m o ž e m Janezom pa sta skupaj preživela 
57 let. M o ž j e umrl 1984. leta, rojen pa je bil 
leta 1900. Upala sta, da bosta praznovala tudi 
biserno poroko. Otroci so ju namreč preseneti
li z nenavadno lepim praznovanjem zlate poro
ke. To je bila zahvala za njuno razumevanje in 
ljubezen, s katero sta j ih vzgajala. Mama Reza 
je večkrat rekla: "Rada sem ga imela; to pa 
moram reči. Če imaš nekoga rad, lahko greš 
tudi pod Triglav živet z njim." 

tizanih na Primorskem, leto dni in pol niso 
vedeli, ali je živ ali mrtev. Veš čas je nosil s 
seboj fotografijo svoje žene Reze. Tudi pokojni 
sin Janez, Mink in b ra t je bil partizanski kurir; 
po tri tedne včasih ni sezul mokrih čevljev, 
zato ni čudno , daje tako zgodaj umrl. Janez je 
bil drugi izmed otrok, ki ga je mama Reza 
pospremila na poslednjo pot. Pri Gregorčku so 
imeli zato dve hčerki M i n k i , ker je prva umrla 
pri desetih mesecih. Nalezla je tuberkulozo od 
strica Joža, ki jo je pestoval. Takrat še niso 
vedeli, da je je t ičen, a pri devetnajstih jc tudi 
sam umrl za tuberkulozo. Veliko dela je bilo 
vseskozi pri Gregorčku, mama Reza je morala 
že kmalu po porodu nositi malico in juž ino po 
bregeh. V eni roki košaro, v drugi pa dojenčka. 
Sicer je mož Janez ni takoj pustil delati, a delo 
se je samo kazalo in pridne roke nikoli ne 
mirujejo. K o so kosili po planinah, je oče pri
nesel otroka z "zbelco" (zibko) vred v planino, 
da je mati z otrokom ležala v svislih v senu, 
sam pa je šel domov po večerjo. 

Tudi Gregorčkovi otroci so morali že v naj-
nežnejših letih pomagati pri kmečkih opravi
l ih. M i n k a je pri trinajstih letih že pomagala 
pri Krucmanovih, na maminem domu. Mamin 
brat Tonej je prevzel d o m a č o kmetijo, brat 
Janez, ki je kasneje delal pri železnici, pa seje 
priženil v Jereko. M i n k a sije pri Krucmanovih 
prislužila 22 let delovne dobe, nazadnje pa je 
bila upokojena kot delavka lesno industrijskega 
obrata L I P na Bohinjski Bistrici. M i n k a še 
vedno rada pomaga pri Krucmanovih, saj sta s 
stričevo ženo, ki je tudi Minka , veliki prijatelji
c i . Ke r s stricem nista imela otrok, je 
Krucmanovo kmetijo prevzel Rezin vnuk 
Iztok, sin Gregorčkovega Franceljna. Zato 
M i n k a še z večjim veseljem priskoči na pomoč . 
Francelj z ženo Ido in sinom Janijem stanuje v 

Gregorčkova Minka je našla v planini 
24 jurčkov na enem "kupu". (1. 1993) 

bloku v Stari Fužini; hči Saša si je že tudi 
ustvarila svojo družinico . 

Najmlajši sin Gregorčkove mame, Mirko , pa 
je sedaj gospodar G r e g o r č k o v e domač i j e . 
Njegova žena Gospana, ki je doma iz Bosne, 
poleg službe še pridno dela na kmetiji; tudi 
njen sin Grujo je že pri kruhu. Gospana rada 
pripoveduje o svoji družini iz Bosne, navezana 
je na svoje brate in sestre, ki so se raztepli po 
svetu. Bila je deseti in zadnji otrok iz kmečke 
d ruž ine . Z velikim o b č u t k o m pripoveduje, 
kako so živeli doma, ko je bila še otrok, kako 
so redili po 60 in še več ovac. M o l z l i so j ih in 
izdelovali ovčji sir. 

Je že tako namenjeno 

Rezin sin Tonej in žena Johana sta si naredi
la novo hišo na Polini , to je na najnižji " točki" 
Spodnjega Podjelja. Tudi sina Joža, ki seje pri
ženil k sosednjemu Bvašku, je preživela 
Gregorčkova mama. Zapustil je štiri otroke: 
sinova Mateja in Joža ter hčerki An ico in 
Minko . Z ženo Ci lko sta več let planšarila in 
delala sir celo na Velem polju. 

Hči Francka, k i je bila poročena v Stari 
Fužini pri Dolencu, pa je umrla leta 1997. 
Mama Reza je tiho prenašala svoje trpljenje in 
vedno je tolažila svoje najbližnje: "Že tako 
mora biti. Je že tako namenjeno." Vedno je 
molila za vse svoje, ki so že odšli pred njo. 
Znala je veliko starih molitev in pesmi na 
pamet. Rada j ih je povedala vsakemu, ki j i je le 
hotel z zanimanjem prisluhniti. Radi pa smo 
prisluhnili tudi njenim pripovedim o starih 
časih in o mnogočem, kar spada že v bohinjsko 
zgodovino. Dve izmed njenih pripovedi sta v 
narečju objavljeni tudi v knjigi Naš voča so 
včas zapodval. Prva pripoveduje o kvatrih, 
druga pa o ljudski medicini, kako je sosedov 
Joža znal zagovarjati šen. 

Taka groza ga je obšla 
A veš, daje enkrat (nekoč) šel Vukčov Fronc 

v kvatrih z Javornice doli . Je rekel, da nikoli 
več ne gre. Naš Mar t in je tudi rekel, da ne gre 
nikoli več. K o j e šel zvečer domov pod Pecami 
gori, si je namenil, da ne gre nikoli več. 

Ves p remočen je prišel domov gori. Taka 
groza gaje obšla. To pravijo, da mora biti kak
šen človek v bližini. A je živ ali mrtev, to pa ne 

Janez Smukavec, Gregorčkov ata v značilni 
noši izpred prve svetovne vojne. 

Od ata sem se pa marskej 

naučiva!" 

Mož Janez je znal prijeti za vsako delo, tudi 
cokle si je prvič naredil, ko je bil še otrok. Pri 
šestnajstih letih je dobil šele prve čevlje. Tudi 
svojim otrokom je delal cokle; izdeloval je tudi 
"igovec" (jarme) za volovsko vprego, poprav
ljal dežnike in še marsikaj, kar so potrebovali 
doma, v hlevu, na polju in v gozdu. Pozimi je 
nasadil vse kmečko orodje. K o sem avtorica 
tega zapisa prišla h Gregorčku , jc hči Minka 
popravljala dežnike. Nisem mogla verjeti, kako 
je izurjeno vrtela v rokah razne manjše in večje 
klešče, navijala tanko žico okrog pletilk, s kate
rimi je ojačala prešibko kovinsko konstrukcijo 
dežnika itd. Celo blago z dežnika se j i jc ljubi
lo odparati, da ga bo prisila na drugo "omre-
vo"(dežnik) , ki ima že strganega, a ogrodje je 
še trdno. K o sem se začudila, kam je "za zapi
sati" to njeno veščino, je smeje se odvrnila: "To 
sem se pa od ata naučiva. O d njega sem se pa 
marskej naučiva!" Zraven je še svetovala, kakš
ne dežnike je potrebno kupovati, da se dajo 
potem še popraviti. Veliko je pripovedovala o 
očetu, ki je bil med drugo svetovno vojno v par-

Gregorčkov gospodar Mirko je k hiši pripeljal nevesto Gospano (v sredini); na levi: 
Kristanov Tonej in Mirkova sestra Francka; na desni brat Tonej z ženo Johano. (1. 1992) 



— Odprte strani— 
P O R T R E T 

Mama Reza uči Kitajko, kije bila pri njih na 
počitnicah, plesti nogavice. (90. leta 20. stol.) 

vem. Pa tudi zginejo tak čas; j ih je že veliko zgi
nilo, pa vseh niso dobil i . O, malo drugačen pa 
je kvatrni teden kot pa kakšen drugi teden! 

v 
Se tisto noč je zaspal 

Jaz se le to spomnim, kako je bil naš Lojz ote
kel v lice, pa cele noči ni mogel spati. Potlej 
smo šli pa po Bvaškovega Joža, prav tastarega 
ata, iskat, da mu je zagovoril. Pa vsi smo mora
li iz hiše takrat, da sta bila le sama notri. Pa res 
je bilo bolje, še tisto noč je zaspal, pa vso noč 
je spal. 

Pripovedi snahe Cilke 
Tudi Bvaškova Ci lka , snaha Gregorčkove ma

me, zna povedati veliko prijetnega in zanimive
ga. Pa tudi stare ljudske modrosti Ji kar vrejo na 
dan. Drobna in pridna kot mravlja se zna zasu
kati vsepovsod, kamor sežejo kmečka opravila 
m umno gospodarstvo. Marsjkaj rada tudi pre
bere, še več pa je podedovala i / , ljudskega izroči
la in prakse svojih najbližu jih. Njen oče in teta 
sta znala zdraviti ljudi in živino. Tudi Ci lkinc 
zgodbe so objavljene v že omenjeni knjigi: 

To je šlo z njo v grob 
Naša teta je znala zagovarjati, pa nikomur ni 

hotela povedati, zato ker nismo verjeli; smo se 
ji le smejali. Je rekla, da bo to šlo z njo v grob. 
Ničesar ni hotela izdati. Potlej pa ne vem, če 
le komu drugemu kaj bolj zaupala. 

K o je bila majhna, ni mogla stati na nogah. 
So j i pa oča kosti lisjakovega okostja dajali na 
žerjavico, pa s tem sojo kadili. Seje pa pozdra
vila, je pa začela hoditi. 

Še jaz sem take kosti lisjakove zmetal (pome
ni zmetala, ker ženske v Zg. Bohinjski dolini 
govorijo na moškega) s podstrehe, ker so j ih 
ata imeli, saj so bili jager (lovec). K o so lisjaka 
ujeli, so ga pa v mravljišče zakopali, da so ga 
mravlje objedle, okostje so pa spravili. 

Ce ima pa krava vnetje vimena, jo moraš z 
žganjem namazati in pokaditi, pa devet reči 
moraš dati na žerjavico: kavo, sladkor, zdrob. 
° a še kakšna žegnana (blagoslovljena) reč 
rciora tudi biti: žegnana voda" oljka, tisa, pa vse, 
kar se dene v hbanco (vel ikonočno butarico). 

Moj praded, jaz pravim, naša teta je pa rekla 
rank voča (pokojni oča) , je teto naučil zagovar
jati. Enkrat (nekoč) je šel na Zevt zdravit neko 

Gregorčkova domačija pozimi (levo spodaj) v Sp. Podjetju 

Snaha Cilka s pokojnim možem Jožam na 
planini Velo polje. (I. 1987) 

žival. Potlej, koje tiste ceremonije opravil, se je 
pa zasukal in skočil (stekel). Pa rekel je, da tisti 
gospodar ne sme za njim pogledati. A je tisti 
vseeno pogledal in se razsmejal (nasmejal). 

Pa vseeno je koristilo. 

Znameniti podjeljski mohant 
Pri Gregorčku smo se pogovarjali tudi o zna

menitem podjelskem mohantu, s katerim radi 
postrežejo tistim, ki ga imajo radi. Upam, daje 
mohant v zadnjem času že dobil svojo blagov
no znamko. To je na poseben način izdelan 
mehek sir ostrega vonja in okusa, ki ga najbo
lje znajo narediti prav v Podjelju. Z d i se, kot da 
ga celo pri vsaki hiši delajo malo drugače in da 
ima pri vsaki hiši malo drugačen okus. A nepo-
znavalcem se zdi ta zdravilni sir le malo preveč 
smrdljiv, na njem pa se radi zaredijo tudi črvi, 
če pridejo muhe do njega. Prav zato pa o 
mohantu kroži med ljudmi veliko hudomušn ih 
zgodb, ki pfidejo hitro na vrsto, kadar teče 
beseda o tej podjeljski specialiteti. K o je prišla 
h Gregorčku še snaha Ci lka , ki zna napraviti 
odličen mohant, so spet oživele stare anekdo
te, ki j ih poznajo že vsi Bohinjci. 

Pri neki hiši so nekemu kupcu pokazali tak 
mohant, da so že črvi lezli po njem. 
Gospodinja ga je vprašala, če ga mu zavije. Ta 
pa je odvrnil: "Ne, ga bom kar gnal." 

Pri drugi hiši pa si je kupec lahko izbiral. 
Gospodinja gaje vprašala: "A boste vzeli takega, 
da ga vam zavijem ali takega, da bo sam šel?" 

Z a nameček pa sem j i m povedala tudi zgod
bo o mohantu, ki seje zgodila v Srednji vasi v 
gostilni pri Hrvatu. Možakarji so ga že malo 
imeli pod kapo in nenadoma so si domisli l i , da 
bi radi jedli mohant. Pokojni Fi l ip je šel z 
mopedom ponj v Podjelje. K o ga je prinesel v 
gostilno, je prosil natakarico, da mu je prines
la krožnik na mizo. Iz vrečke je vsul mohant na 
krožnik in nenadoma je po robu začel urno 
lesti črv. In črv je že skoraj padel z roba krož
nika na mizo. Fi l ip , ki je bil Ljubljančan, pa je 
zavpil: "Nikamor, si plačan!" 

Ci lka se jc spomnila tudi zgodbe, ki pripove
duje o tem, kako so v Bohinju prvič kuhali 
pravo kavo. Ker sta bili Gregorčkova mama in 
njena snaha C i l k a tudi moji informatorki pri 
pisanju knjige o bohinjskem ljudskem izročilu, 
je narečna zgodba o "kofetovih" žgancih že 
objavljena v tej knjigi: 

Kofetovi zganci 
Jaz sem se tole zdaj spomnil (spomnila). 
K o so bile majarce (p lanšar ice) v planini, je 

pa neki ljubljanski gospod dal eni izmed 
majarc zavitek kave. Pa rekel j i je, naj ga skuha. 
Ona ni še nikdar videla prave kave, pa tudi sli
šala ni od nje. Potlej pa le ni bilo dolgo tega 
kofeta, je šel pa gledat k ognjišču. Je pa naredi
la kofetove žgance pa na mizo j ih je postavila: 
"Tu imate zdaj, pa zabelila sem j ih z ocvirki ." 

Potlej je pa ta gospod vprašal: " K a m ste pa 
odlila?" 

Je pa rekla: "To sem pa zunaj odlila, ker sem 
se bala, da bi prašiči ne zboleli ." 

Včasih so imeli prašiče v planini. To ne vem, 
ali je bilo to v Govnjaču ali pa na Kraju; ne 
vem točno kje. 

Kapelica sv. Martina 
Gregorčkov dom ima hišno številko 1 in stoji 

v Spodnjem Podjelju. Podjelje je prijazna hri
bovska vasica v Bohinju, v Sp. in Zg. Podjeljuje 
bilo 26 hiš, naseljenih j ih je še 23. Skoraj pol
drugo desetletje pa to vasico krasi tudi kapelica 
sv. Martina, ki se z vzpetine na Klečetu razgle
duje po dolini. S pomočjo sovaščanov je to 
malo cerkvico postavil Lojze Stare, Podbre-
garjev iz Podjelja. Kapelico krasi lesen kip sv. 
Martina na konju, rimskega vojaka, ki beraču v 
snegu daje polovico svoje vojaške pelerine. 

G r e g o r č k o v a mama je bila te kapelice 
neskončno vesela, pri njih hranijo tudi enega 
izmed ključev zanjo. In kdor se je oglasil pri 
njih, je mama vedno rekla: "Pokaži te mu kape
lo, kako je lepa!" Ob 1. maju in 8. septembra 
ljudje radi pridejo k maši v Podjelje, posebno 
če je lepo vreme. In radi se oglasijo tudi pri 
Gregorčku , saj je bila mama vedno vesela vsa-

Cerkvica svetega Martina na Klečetu 
v Podjelju (l. 1990) 

kega posebej. Zadnja leta je pričakala obisko
valce na invalidskem vozičku, ker si je pred 
šestimi leti zlomila kolk, a je tudi to operacijo 
prenesla s trdno voljo in potrpljenjem. Njene 
radodarne roke niso obložile samo mize z 
domač imi dobrotami, tudi plctla je za prijatelje 
in znance. Z a svojo številno druž ino , imela je 
tudi osem vnukov in osem pravnukov. je vsako 
leto spletla veliko nogavic. Pletla j ih je tudi za 
prijatelje in znance, tako da jih je na leto sple
tla tudi več kot 40 parov. Včasih je pletla tudi 
jope. Zadnja leta jo je, kot je sama povedala, 
"dohtar kregal" zaradi pretiranega "štrika-
nja"in j i svetoval, naj si vendarle malo odpoči
je. Nazadnje se je morala res tudi temu svoje
mu nekoč prepotrebnemu in nujnemu hobiju 
odpovedati. A mame si ponavadi zares odpoči-
jejo šele takrat, kadar j ih odnesejo k večnemu 
poči tku. Gregorčkovi so mami Rezi vračali 
njen trud in ljubezen, posebno hči Minka , ki 
ima požrtvovalnost v krvi, je noč in dan vzor
no skrbela zanjo. 

v 
Sege in navade ob smrti 

Gregorčkovo mamo so letos, 21. februarja, 
pospremili na poslednjo pot na pokopališče sv. 
Martina v Srednji vasi, kamor je tako rada nešte
tokrat poromala v svojem dolgem življenju. 
Novi časi pometajo z dobrimi in lepimi starimi 
šegami in navadami tudi ob človekovi smrti, a 
sodobnemu človeku lahko nudijo te spremembe 
tudi veliko olajšanje. Vsak se lahko sam odloči 
po svoje, če sorodniki pač upoštevajo njegovo 
voljo, ali se bo dal upepeliti ali bo na mrtvaškem 
odru ležal v krsti. Gregorčkova mama je imela 
srečo, daje bila "na parah" še v "trugi" (krsti) 
in v svoji domači hiši, tako kot je bilo edino 
prav in v navadi v njenih dobrih starih časih. T i 
časi so bili tudi hudi in odrekanje je bila lepa 
čednost , a ona se jih je rada spominjala, saj so 
bili to časi njenega otroštva in mladosti. 

Njen mož Janez je šel nekoč kropit k neki hiši 
v Podjelju, kjer so imeli vse odeto v temen 
žamet, kot je sedaj v navadi. Hitro se je vrnil 
domov in dejal: "Sploh se nisem usedel, samo 

pokropil sem, pomolil in prišel nazaj. Tako ima
jo, da nisem prenesel. Vse temno, v žametu ." 

Zato je Gregorčkova mama ležala v svetli 
hiši, kakor rečemo dnevnemu prostoru v kmeč
ki hiši. Mrtvaški oder so pregrnili po stari 
navadi z belimi rjuhami, okrog njega pa so pri
trdili lepo izvezene stare prte. Ob maminem 
vznožju je mizico krasil lep d o m a č prt z izve
zenimi vrtnicami in napisom: Jagnje Božje. 
N a mizico se mora postaviti dve sveči, križ, 
Marijin kip in skodelico z blagoslovljeno vodo 
ali soljo. V skodelici mora biti tudi zelena veji
ca za kropljenje. Ponavadi je to vejica pušpana 
(zelenike); včasih naj bi pušpanov grm imela 
vsaka hiša. Seveda se mora mizico in ves mrt
vaški oder ob krsti okrasiti s cvetjem. Okrog 
krste pa je potrebno postaviti tudi svečnike z 
elektr ično razsvetljavo. Nad vzglavjem mora 
vernim rajnim viseti nabožna slika, v sklenjenih 
rokah pa morajo držati križ in rožni venec. Gre
gorčkovo mamo so pokrili v ruto in jo oblekli 
njeno najljubšo modro obleko. Včasih so mora
le biti ženske v krsti pokrite v svetle rute, te so 
bile največkrat iz brokata. Preden položijo mrli
ča v krsto, jo je potrebno pokaditi z oljko - vča
sih so jo tudi s kadilom - in pokropiti z blago
slovljeno vodo. Prav tako je potrebno storiti s 
pokrovom krste, preden mrliča zabijejo vanjo. 
Zdaj pokrov večinoma pritrdijo z vijaki. 

Mrliče so včasih obvezno pokopavali šele 
tretji dan po smrti, dve noči pa so j ih "vahtali". 
Ob mrtvaškem odru še danes čujejo, če pokoj
nik leži v domači hiši. Ob njem molijo in se 
pogovarjajo. Kropi lce tudi postrežejo s kru
hom, piškoti, ponekod celo s potico in s pijačo: 
žganjem, vinom, kavo itd. Kruha ne smeš zavr
niti v blagor pokojnikove duše. 

V Bohinju je še veliko lepih šeg in navad ob 
smrti, a na tem mestu žal ni prostora, da bi vse 
popisali. Krsto z Gregorčkovo mamo so odpe
ljali iz domače hiše na božjo njivo s konjem in 
na lojtrnem vozu. Dolg pogrebni sprevod se je 
vil od Podjelja pa do Srednje vasi in na tej poti 
so k poslednjemu slovesu pristopili še številni 
prijatelji in znanci, ki so Gregorčkovo mamo 
spoštovali in jo imeli radi. 

V svojem dolgem življenju je ta prijazna, potr
pežljiva in modra žena doživela mnogo hude
ga, a tudi lepega. Vse je sprejemala s spoštova
njem do časnega in večnega življenja. "Taka je 
božja volja," je večkrat pr ipomnila . Njen 
pokojni nečak Andrej Šiljar, nekdanji ravnatelj 
bistriške osnovne šole, je zanjo velikokrat pre
prosto dejal: "Teta Reza je plemenita." In to 
redko lastnost, ki je krasila tudi njega, je izža
revala Gregorčkova mama. Njena pristnost in 
toplina ni grela samo njenih otrok, vnukov in 
pravnukov, pač pa vsakogar, ki je imel to srečo, 
dajo je poznal. 

Mizico ob maminem vznožju "na parah"je 
krasil lepo izvezen domač prt. (19. jeb. 2001) 

Pogrebci so z Gregorčkovo mamo krenili na poslednjo pot. (21. jeb. 2001) 



S l o v e n i j o p o z n a j o , 

N o v e Z e l a n d i j e p a n e 

Marko Jenšterle, 

zunanji sodelavec 

Trenutki našega vsakdana 

B a r v a č a s a 

Peter Čolnar, 

zunanji sodelavec 

O tem, daje slovensko gledališče 
na Latinsko Ameriko navezano 
skoraj bolj kot na Evropo, čivkajo 
že vrabci na strehi. Zdaj se dogaja 
celo to, da recimo Slovenci poma
gamo Nemcem pri vstopu na "ma
gični kontinent". Tomaž Pandur 
se je namreč pred dnevi na festiva
lu v venezuelskem Cara času dogo
varja/ o tem, da bo v Latinsko 
Ameriko pripeljal svojo najnovejšo 
verzijo La Divine Comedie, ki jo je 
pred kratkim postavil z nemškimi 
igralci v hamburškem gledališču 
Thatia Teater. V Slovenijo poleg 
tega prihaja vedno več prošenj 
tamkajšnjih režiserjev, da bi reži
rali v enem od naših gledališč, saj 
so navdušeni nad igralci, pred
vsem pa nad profesionalizmom. 
Priti v Slovenijo je zanje posebna 
čast. 

Država torej vsaj v tem delu sve
ta nima več bistvenejših problemov 
s prepoznavnostjo. Gledališču ikom 
so v zadnjih letih sledili pisatelji, 
filmarji, likovni umetniki, navdu
šenje nad našo kulturo pa je takš
no, da so ob nedavnem gostovanju 
Primorskega dramskega gledališ
ča v Caracasu v tamkajšnjem 
mestnem gledališču Slovencem 
ponudili kar organizacijo tedna 
slovenske kulture, na katerem naj 
bi poleg gledališča prikazali tudi 
našo literaturo, likovno umetnost 
ter varstvo kulturne dediščine. 

Vsako gostovanje odpira nova in 
nova vrata, slovensko gledališče pa 
je ravno s pomočjo Latinske Ame
rike prišlo tudi v program nekate
rih evropskih gledališč. Tak pri
mer je bilo gostovanje Slovenskega 
mladinskega gledališča s predsta
vo Silence na danskem festivalu v 
Aarhusu, ta predstava pa je zaradi 
latinskoameriških referenc navse
zadnje prišla tudi v New York. Tre
ba je povedati, da imajo v Latinski 
Ameriki festivali proračune, o ka
terih po večini ostalih držav v sve
tu lahko samo sanjajo. 

V Caracasu imajo za dva tedna 
programa na razpolago 2,5 milijo
na dolarjev, festival Cervantino v 
mehiškem mestu Guanajuato raz
polaga s štirimi milijoni dolarjev, 
največji pa je festival v kolumbijski 
prestolnici Bogati, ki se ponaša 
kar s 6 milijoni dolarjev proraču
na. Za primerjavo velja dodati, da 
Slovenija za vse mednarodno kul
turno sodelovanje na leto nameni 
okoli dva milijona dolarjev. Slove
nija je za Latinsko Ameriko zani
miva tudi zaradi tega, ker zgodo
vinsko ni obremenjena z osvajanji 
drugih narodov. Tamkajšnjo jav
nost še posebej zanima naša bilka 

za preživetje v globalnem svetu, v 
katerem vsako leto izgine kar 25 
jezikov. V nekaj letih naj bi celo iz
ginilo 80 odstotkov jezikov na sve
tu. Jezik je seveda temelj vsake 
kulture in ker naša gledališča 
uspehe na drugem koncu sveta do
segajo v slovenščini, daje to gosto
vanjem še večji pomen. 

Najbolj zanimive pri tem pa so 
drobne cvetke, ki jih je mogoče za
slediti v tisku. Ena med njimi pri
haja iz osrednjega venezuelskega 
dnevnika El Nacional. Na začetku 
marca so v njem najavili gledali
ški festival Fundateneo v Caraca
su in na naslovni strani kulturne 
priloge objavili zemljevid sveta, na 
katerem je v sredi Venezuela. Va
njo nato vodijo štiri puščice iz šti
rih različnih koncev sveta. Na kon
cu puščic so navedene štiri države 
in slike njihovih gledaliških pred
stav. Južno Ameriko zastopa Ar
gentina, Severno Ameriko Mehi
ka, Azijo Kitajska in Evropo Slove
nija. Iz Evrope so sicer na festivalu 
sodelovale še Nemčija, Hrvaška, 
Španija, Francija, Grčija, Madžar
ska, Poljska, Velika Britanija, Če
ška in Švica. Ampak v omenjenem 
časopisu so med evropske države 
uvrstili tudi Novo Zelandijo. 

Ce bi hoteli biti zlobni, bi torej 
Novi Zelandiji lahko ponudili 
naše izkušnje s tem, kaj vse je tre
ba narediti za prepoznavnost v La
tinski Ameriki. Navdušenje nad 
Slovenijo seje začelo leta 1990, ko 
je na festivalu v mehiški prestolni
ci Ciudad de Mexico s Šeherezado 
gostovalo Slovensko mladinsko 
gledališče. Od tega zdaj mineva že 
več kot deset let. Ves ta čas so bila 
naša gledališča prisotna na tem 
področju in to se seveda mora po
znati. Po vsem tem je že čas, da 
kulturi začne slediti tudi gospo
darstvo. 

Marko Jenšterle ni član nobene 
stranke. Komentarji so njegova 
osebna stališča. 

o t o r n j A m e s u K 

Vodopivčeva 3 , 4 0 0 0 KRANJ 

tel. : {04)23-64-970 
delovni čas: 

vsak dan: 9-12 in 15-19 ure 
sobota: 8-12 ure 

Ali poznate tisto o treh barvah, ki 
se začenjajo na črko a? V vrtcu jih je 
otrok iztresel kot iz rokava: arjava, 
ardeča in asrana. Zadnja, asrana, je 
vsaj za nekatere, verjetno trenutno 
najprimernejša barva sedanjega 
časa. 

Na primer za delavce tržiškega 
Peka. Bojim se, daje tovarna, ki se je 
"proslavila v svetu", na že videni poti 
rešitve z vsemi katastrofalnimi posle
dicami, kijih povzročajo izumi naših 
nezamenljivih gospodarstvenih in po
litičnih strokovnjakov. Govorimo o 
ljudeh, za katere so zagotavljali po 
menjavi političnega sistema, da so ti
sta najsvetejša srčika slovenskega 
naroda, ki naj bi nam že takrat in 
tudi v prihodnje zagotavljala velikan
ske prednosti pred zaostalimi vzhod
noevropskimi državami, ki so jih to
talno zamorila svinčena leta komu
nističnega terorja. Seveda je bilo pri 
nas drugače. (?) Da se ne bi kdo drz
nil ogroziti posvećenost najboljšega, 
kar premore narod, so takrat opoza
rjali! Seveda so bili in so še. zlobneži, 
ki bi se kaj takšnega lotili, vendar 
jim očitno ni in nikoli ne bo uspelo. 
Nedotakljivi, ki imajo sedaj, ob poli
tični oblasti, praktično tudi ves kapi
tal, izumljajo nove in nove rešitve bi
vanja. Samo, da ne bo krava crknila, 
ko se bo navadila živeti brez hrane! 
Sedaj zadolžujejo Shvenijo! Ko pa 
imajo še toliko idej... Vseeno. Če smo 
pošteni, moramo priznati, daje bar
va našega časa asrana! Ne samo za
radi ravnanja s Pekom. Primeri se vr
stijo nekako iz leta v leto, kot po te
kočem traku, da bi nam lahko zavi
dal že slavni Ford: Tekstilindus, 
Tam, Patoma, Tomos, Planika, 
MIT, Elan, železarne, BPT, Iskra, 
banke... Oprostite! Pri bankah se 
stvar ustavi! Pri njih in v zavarovalni
cah imajo svoje delnice. Tiste izgube 
hitro pokrijejo iz skupne vreče. Pri 
vseh tovarnah sežejo naši oblastniki 
po nekajkrat v (tuji) žep in velikoduš
no razdelijo milijone in milijarde. 
Nekaj tebi, nekaj njim. Čim večkrat 
se stvar "reševanja " kakšnega podjet
ja ponovi, več ostane tudi v njihovih 
žepih, vedno lepše jim je. Kdo pa se 
sedaj na primer še spomni tragičnih 
zgodb o nekih ptujskih ali novome
ških (?) šiviljah? O vidno izsušenih 
delavkah, ob usodah ob katerih smo 
se še pred časom zgražali? Vse mine. 
Denar pa se naprej seli iz žepa v žep 
in nazadnje ostane pri tistem, ki ga 
ne da Pri nas še nekaj časa ne bo ve
ljalo pravilo, da se denar obnaša kot 
gnoj, da daje največ, če je raztresen. 
Ne, ne gre za Peko ali posamezno 
konkretno tovarno. Gre za ljudi in 
njihove usode. Ne gre samo za ljudi, 
ki jih za mizeren denar kruto izkoriš
čajo, ampak morda še bolj za tiste, ki 

se ob tem redijo. Verjetno bi nas ne 
smeli nič manj zanimati tisti, ki pre
jemajo gore denarja na račun svoje 
navidezne odgovornosti. Ljudje božji, 
kdo pa je pri nas že odgovarjal zara
di napačnih škodljivih odločitev!? 
Menda je bil to samo Janez Janša, 
ko je, z Igorjem Bavčarjem, praktič
no vodil slovensko osamosvajanje in 
onemogočil rešitev po sedaj že usta
ljenih klišejih. Podtaknjena mu je 
bila Depala vas, začeli pa so mu oči
tati tudi stvar, za katero je bil kot 
obrambni minister edini pristojen, 
"trgovanje z orožjem". Najnovejši 
"dosežek" intriganlstva so tudi po
sredni očitki za stanje v slovenski voj
ski. Komično, ali pa tragično je, da 
to izhaja iz kroga, ki se je okoli leta 
1990 močno prizadeval, da bi čim 
bolj oslabil moč slovenske vojske. Se 
še spomnite tistega, da moramo da
jati denar za maslo v vrtcih in ne za 
topove, ali pa medijsko podprto pro
pagando ob zbiranju podpisov za ra-
zoroženo slovensko nevtralnost? Biv
ši hrvaški obrambni minister general 
Martin Špegelj je zapisal, da je šlo 
pri tem za nestrokovno neumnost. 
Nerodno. Nekako na čelu vsega je bil 
namreč Milan Kučan, vrhovni povelj
nik vojske, ki jo sedaj javno kritizira. 
Saj se ne da, da ne bi človek zašel v 
mislih! Oprostite. Nameraval sem ne
kaj drugega. Ali veste za koga, kije 
odgovarjal zaradi neuspešnega "reše
vanja "podjetij. Je že res, da svet sko
rajda ne pozna na majhnem prosto 
ru tako velikih čevljarskih tovarn, kot 
Gorenjska. Težko je tudi, da bi bila 
kje na svetu državna uprava pogon z 
največ, zaposlenimi v državi. Nikjer 
tudi tako tiho in brez razburjanja, ob 
pomoči "stranke upokojencev", ne 
jemljejo upokojencem pokojnin. Re
cimo, da je vse to in podobno lahko 
vprašljivo ali pa pogojno, zagotovo pa 
drži, da nikjer na svetu ljudje, ki de
lajo napake, niso zanje samo in iz
ključno nagrajeni. V političnem in 
ekonomskem smislu. 

Vsi tisti, ki so .reševali in bili po
membni pri iskanju rešitev v zadolže
nih podjetjih in so jih spravili na be-
raško palico, dobivajo še naprej 
mastno plačilo ali pa zasedajo naj
višje politične položaje. Vseeno, ali 
gre za direktorje, stečajne upravite
lje, tranzicijske lastnike podjetij, mi
nistre ali pa predsednike. Vsi so še 
naprej na svojih položajih. Najbolj 
nenavadno pa bi lahko bilo pri vsem 
dejstvo, da so "požegnani"na svobod
nih, demokratičnih volitvah, da torej 
uživajo brezmejno zaupanje tlača-
nov. To je tisto, kar zbuja skrb, kar 
daje misliti, da bi v republiki rastlin 
koprive premagale vrtnice in lilije. To 
nas prepričuje, da gre za asrano bar
vo časa. 

P R E J E L I S M O 

Pismo izgubljenega 

državljana 

Pri pismu Staneta Boštjanči-
ča, objavljenega v zadnji šte
vilki Gorenjskega glasa je 
pomotoma izpadel del pisma, 
ki ga objavljamo danes. Za 
napako se avtorju opravičuje
mo. 

P.S.: Ker sem že ravno pri be
sedi, pa še tole. V nedeljo, dne 
22. aprila 2001, sem bil na tra
dicionalni vsakoletni proslavi 
na Okroglem. Videl in slišal 
sem marsikaj, tudi novinarja 
Jožeta Košnjeka, ki je spretno 
vihtel fotoaparat, vendar kljub 
prizadevanju ni uspel slikati 
odsotnosti nakelskega župana. 
Zakon fizike pač. Tako da, spo
štovani bralec, njegove odsotno
sti ne boš imel priložnosti vide
ti v časopisu. Se mi pa kar zdi, 
zakaj ga ni bilo. Fantje (parti
zani) so v jami storili samomor, 
da ne bi padli živi Nemcem v 
roke. In ker se nakelskemu žu
panu oz. njegovemu pojmova
nju krščanstva samomori nad
vse upirajo, saj je to, kar je za 
druge junaštvo, ki se mu poklo
nimo vsako leto, za njega smrt
ni greh in mu torej s svojo nav
zočnostjo ni dajati podpore. 
Upam, da bo tovrstna verska 
zadrtost sčasoma izumrla, kar 
bi bilo nadvse koristno, zlasti še 
za zadrteže. 

Direktor Radia 

Gorenc ni odstopil 

Včeraj so se v javnosti pojavile 
informacije, da je odstopil di
rektor Radia Goreč. Ta novica 
ni resnična. 

Kot direktor radia nisem ni
komur ponudil odstopa, niti ni
sem bil razrešen s tega položa
ja. Za moj odstop ne vidim no
benega razloga, zato ga tudi v 
prihodnje ne nameravam ponu
diti. Poslovni rezultati zadnjih 
dveh mesecev in trend gibanja 
prodaje dokazujeta, da bo ra
dio letošnje poslovno leto za
ključil z dobičkom. Tako bomo 
že letos začeli sanirati izgubo iz 
lanskega leta, ki je v pretežni 
meri posledica izgubljenega de
lavskega spora z nekdanjo za
posleno in izvira še iz časov 
druge uprave radia. 

Ne glede na nekatere očitke 
političnih strank nisem in ne 
bom dovolil, da bi Radio Go
renc postal trobilo katerekoli 
politične opcije. Tudi v prihod
nje bom zagovarjal svobodo go
vora in predvsem korektno in 
profesionalno novinarsko delo. 
Večinskemu lastniku ne bom 

dovolil, da bi z grožnjami o 
moji razrešitvi iz dobrega in 
uglednega radia naredil nepo
membno radijsko postajo, ki ne 
bo spoštovala niti osnovnih na
čel korektnega novinarskega 
dela. Kljub temu da sva s pred
stavnikom večinskega lastnika 
v isti stranki, šem za ta načela 
pripravljen tvegati tudi mojo 
razrešitev. Dejansko je moje 
članstvo v tej stranki garancija 
za svobodo in korektnost novi
narjev na Radiu Gorenc. 

Postavlja se vprašanje, ali je 
večinski lastnik pripravljen 
uničiti sedem delovnih mest in 
družbeno tako pomembno pod
jetje samo zato, da bi disciplini
ral direktorja in dobil vpliv na 
uredniško politiko radia. 

Boris Tomašič, 
direktor Radia Gorenc 

Partizanski miting 

v Grčah 
Ob šestdesetletnici OF in de
setletnici osamosvojitve Slo
venije 

V čast 60-letnice ustanovitve 
Osvobodilne fronte Slovenije-
Dneva upora in 10-letnice osa
mosvojitve je bila ena prvih pro
slav na Gorenjskem minulo so
boto, 21. aprila, v Čirčah, takoj 
naslednji dan pa na Okroglem 
pri Naklem, kjer so počastili 
tudi spomin na trinajsterico 
partizanov Kokrške čete, umr
lih v Okrogelski jami pred 59 
leti. O pomenu dogodka pa je 
spregovoril minister za notranje 
zadeve dr. Rado Bohinc. 

V dvorani krajevne skupnosti 
v Čirčah so igralci kulturne 
skupine Društva upokojencev 
Kranj in pevci moškega zbora 
Peter Lipar pod vodstvom zbo-
rovodkinje Nade Krajnčan izve
dli Partizanski miting. Scenarij 
zanj je napisal dr. Zdravko 
Kaltnekar, ki je hkrati zaigral 
partizanskega /comisarja, reži-
ra/je Lojze Domajnko, kot par
tizani, recitatorji in igralci Bal
ilo, Marjan, Zdenka, Mira in 
Jožica so igra/i ter recitirali, po-
vezovalka programa je bila Ju-
sta, pevci pa so prepevali parti
zanske pesmi. 

Ob spremljavi harmonike so 
prikorakali na oder v partizan
ski opremi, titovkah, uniformah 
in vojaških čevljih, zraven pa so 
s pestmi na čelu pozdravljali 
SMRT FAŠIZMU - SVOBODO 
NARODU, ter ŽIVEL TOVA
RIŠ TITO. S svojim nastopom 
so pričarali tako vzdušje med 
gledalci, kot da gre zares, daje 
to pravi partizanski miting, kot 
bi ga izvajali resnični partizani. 

mmmmmmmmmmmmm 468 \mmmmmmmmmmm 

Vojne u s o d e m a l i h ljudi 

s o p r e p o l n e trpljenja 

% "Vsi, s katerimi sem govorila, so mi povedali, da 
1 mama po očetovem "samomoru" ni bila nikoli več 
I taka kot prej. Preprosti ljudje so celo govorili, da se 
I ji je malo "usuknilo", in ko danes sestavljam zgodbo 
I v celoti, je bilo najbrž res nekaj podobnega," se spo-
1 minja Bojana. 

"Do brata Milana se je obnašala, kot da ne bi bil 
i njen otrok. Včasih celo ni več vedela, kako mu je 
I ime," nadaljuje s pripovedovanjem. 
S "Ker stari starši niso imeli za naju z bratom časa, 
I ali pa ga niso hoteli imeti, so naju v času, ko je bilo 
f zunaj največ dela, poslali k teti Mici, ki je k nam ho-
- dila po mleko, velikokrat pa je tudi pomagala pri 
I delu na polju. Z bratom sva jo že Itak imela rada, saj 
I naju je znala pockrljati in nikoli ni kričala na naju. 
'' V veži je bilo hladno, zato je tam hranila jabolka in 
i krompir. Nekoč, ko sem se, otrok nerodni, spotakni
li la ob eno gajbico, me je vzela v naročje in ves večer 
I meje božala in ujčkala, da sem se umirila. Ali pa 
I naju je z bratom dala vsakega na svoje koleno in 
I smo molili. Imela je tudi zelo lep glas in brat, kije 
I imel boljši spomin kot jaz, se je od nje naučil cel kup 
i narodnih in nabožnih pesmi. Največje veselje nam je 
I bilo, ko smo po hiši lovili miši. Bila sem debelušen 
M otrok in ko sem z metlo tekala za njimi, sta se mi 
i oba smejala. Toda bilo mije lepo pri srcu, ker sem 
i bila srečna." 

"Mislim, da ne. Če je prišla na obisk, meje stiska
la k sebi, da meje vse bolelo, na brata se še ozrla ni. 
Velikokrat se je jokal zaradi tega, in ko sva bila otro
ka, sva ji to zelo zamerila. Pozneje, ko sva izvedela 
za njeno skrito življenje, sva stvari drugače jemala." 

Bojanina mama se je vedno bolj umikala v svoj 
svet. Ko so jo nekoč našli, obešeno na drevesu v goz
du, se ni nihče niti čudil. Kot da so ljudje pričakova
li nekaj takega. Še na mrtvaškem odru je bila tako 
zelo lepa. 

"Veliko skrivnosti je odnesla v grob. Dnevnik, ki ga 
je teta Majda našla med njenimi osebnimi stvarmi, 
dokazuje, da je bila bolj prisebna, kot so ljudje oko
li nje mislili. Le življenje je zanjo izgubilo smisel, ko 
je ostala sama," sklepa Bojana in mi porine v roko 
fotografijo, na kateri se smehlja ženska z valovitimi, 
svetlimi lasmi, ki soji segali do ramen. 

Po materini smrti se je življenje tudi za Bojano in 
njenega brata obrnilo na glavo. Nekaj časa sta še. 
ostala pri rejnici Mici, toda ne za dolgo. Bojana je 
pozneje izvedela, kako so se sorodniki med seboj pre
pirali, kajti nihče ni želel za uboga otroka prevzeti 
odgovornosti. 

"Za nekaj časa sva odšla domov, toda stara starša 
nama nista izkazovala nobene ljubezni. Zdi se mi, 
da sta naju, po tihem, celo krivila za hčerkino smrt. 
Naju in tistega "južnaka fardamanega", ki ji je zme
šal glavo. Za vsako malenkost sva bila tepena, tako 
da sva, če sva le mogla, ušla k Mici. Potem so se je
zili še nanjo. Komaj da sem znala govoriti, toda ve
dela sem, daje nekaj hudo narobe." 

Nazadnje ju je k sebi vzela teta Majda. Tako je od
ločilo sodišče, ker je bila "moralno politično neopo
rečna ". 

"Pri njej nama ni bilo lepo. Bila je stroga, rada 
naju je tepla in sploh ni dovolila, da bi šla obiskat 
Mici. Zanjo'je bilo le delo nekaj vredno. V šoli sem 
se rada učila, toda moje dobre ocene je niso nikoli 
tako razveselile kot kakšen bratov izdelek, ki ga je 
naredil s svojimi rokami. Saj... težko razložim, kako 
je bilo, toda teta je bila prepričana, da so le "pridne 
roke" tiste, ki so nekaj vredne. Zato mi tudi ni dovo
lila, da bi šla naprej v šolo, ker je bila prepričana, da 
so izobraženi ljudje sami "postopači". Bratu je bilo 
vseeno, ker se ni rad učil in so mu tetini nauki prav 
prišli," se nasmehne Bojana. 

In tako sta bila oba, Bojana in Milan domala vso 
mladost razpeta med "partizansko kurbo" in "hudi
čevimi farji". Zmerjanj in obtoževanj je bilo nič koli
ko in da so zraven otroci, ni bilo nikomur mar, ko so 
vpili drug na drugega. 

"Ko sem delala v tovarni, sem se na skrivaj vpisala 
v administrativno šolo," nadaljuje Bojana. "Teta ni 
smela izvedeti, da mi gredo po glavi take želje. Za
dnjikrat me je natepla, ko mije bilo že osemnajst let. 
Bogvedi kaj bi mi naredila, če bi ji prišlo na ušesa. 
Učenje mi je šlo od rok, saj sem vse izpite naredila, 
ne da bi se kaj dosti učila. Vsako leto sem šla tudi v 
brigado. Tam sem spoznala nekega fanta, bodočega 
moža. Njegov oče je bil pomemben mož, toda tega 
takrat še nisem vedela. Filip je študiral in šele tedaj 
sem se zavedala, kako prav sem naredila, da nisem 

ubogala tete. Le tako sem se počutila kol kakšna 
tepka zraven njega." 

Bojana tega ne pove na glas, toda med vrsticami 
sem jo razumela, da se je tudi kot dekle pogosto jo
kala. Ker je bila sama in ni imela nikogar, katere
mu bi lahko zaupala. Med sorodniki je bilo toliko 
sovraštva, da bi kdorkoli, ki bi se mu zaupala, njene 
besede, izkoristil kot orožje v besednem boju z drugi
mi. 

"Kar naprej so se vlačili tudi po sodišču. Ko se je 
kdo napil, je bilo še huje Tudi teta Majda je z leti po
gosteje segla po steklenici. "Pobožni" del žlahte ji je 
metal /)od nos, da zato, ker le tako pozablja na stva
ri, ki jih je naredila med vojno, tisti pa, ki so "drža
li" z njo, so hodili tožit tudi na vaški odbor. Oh, moja 
mladost res ni bila kaj prida. In še zaznamovana 
sem bila. Kako rada bi na ves glas kričala, da imam 
Filipa rada, toda kaj, ko bi jih takoj dobila po pr
stih!" na glas razmišlja moja sogovornica. 

Delo, ki ga je Bojana opravljala, je bilo včasih zelo 
naporno. Posebno še, ko so njene roke prišle v stik s 
kemikalijami. 

'Takrat so se na koži pojavili mehurji, se ognojili 
in za nobeno delo nisem bila. Oh, kako je bila teta 
jezna! Posebno še, ko sem ji omenila, da bi šla rada 
naprej v šolo, da tako ne gre več. Pod nos mi je vrgla 
mamo in to, da je bila učiteljica, ker da izobrazba 
ljudi, posebno ženske, pokvari, da je potem dobila, 
kar je iskala, ker je hotela preveč. 

To se mije zdelo zelo krivično. Toda niti z besedo 
seji nisem upala ugovarjati. Še iz vojne sem je ime
la v omari zaklenjeno pištolo in če bi jo ravno prav 
razjezila, kdo ve, mogoče bi jo še uporabila..." 

(konec prihodnjič) 
mmmmmmm 
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P R E J E L I S M O 

Gledalci so bili navdušeni in 
prijetno presenečeni. 

Izvajalci, pevci, igralci ter reci-
tatorji ter avtor in scenarist 
Zdravko in režiser pa zaslužijo 
vse priznanje za domiselno pri
pravo in dobro izvedeno priredi
tev v čast praznikov. 

Po proslavi pa so imeli čirški 
borci NOB svoj letni delovni 
zbor, na katerem so ocenjevali 
svoje delo in sprejeli program. 
Za največji uspeh štejejo poveča
nje članstva in sprejem 47 novih, 
mlajših članov, ki niso neposred
no sodelovali v NOB, pač pa pri
znavajo Zvezo borcev kot domo
ljubno organizacijo, obenem pa 
spoštujejo vrednote, ki so se obli
kovale med osvobodilnim bojem, 
kot so tovarištvo, humanost svo-
bodoljubje in narodni ponos. 

Pomen letošnjega praznovanja 
dneva upora in 60-letnice usta
novitve OF pa je v spoznanju, da 
Je ta organizacija v najtežjih ča
sih ogroženosti vodila narodno
osvobodilni boj in ubranila naro
dovo suverenost, ki je bila do
končno uresničena v osamosvoji
tveni vojni za Slovenijo 1991. 
leta. 

Jože Bohinc, 
Nadižarjeva 11, Kranj 

Otvoritev gradnje 

kolektorja in čistilne 

naprave Gozd 

Martuljek 

Članek vaše novinarke ga. Se-
dejeve z dne 17. aprila 2001 

Vljudno vas prosimo, da v skla
du z zakonom o tisku objavite 
dopolnilo k članku pod zvezo, ki 
se nanaša na podražitve gradnje 
čistilne naprave v Gozd Martulj
ku. 

Zaradi upravičenih kritik kra
janov Gozd Martuljka, izraženih 
na zborih krajanov, je Vaški od
bor Gozd Martuljek od nosilca 
projekta, t.j. Občine Kranjska 
Gora zahteval, da se za navede
ni objekt najde primernejša lo
kacija, ka je občina tudi storila 
(Tabre). 

Prvotno je bila čistilna naprava 
načrtovana na območju; 

1- ogroženem od reke Save, 
Predvsem pri visokih vodah; 

2. kjer se ob večjih padavinah 
že stoletja pojavljajo izbruhi stu
dencev, ki niso povezani samo z 
nivojem reke Save, marveč s 
podzemnimi vodami, ki se pod 
površjem zlivajo s pobočij Kara
vank in Julijskih Alp. 

3. Upoštevajoč stoletno vodno 
stanje na tem področju je Vaški 
odbor zahteval prenos lokacije 
na novo območje (TABRE), pri 
tem pa zavaroval krajane tudi 
pred morebitnimi negativnimi 
vplivi čistilne naprave na okolje 
in ljudi. 

4. Vaškemu odboru in kraja
nom Gozd Martuljka gre zahva
la, da se je z določitvijo nove lo
kacije preprečila velika gospo
darska škoda, ki jo (stroka) ni 
predvidevala in ki sprva ni hote
la prisluhniti krajanom. 

Navedeno informacijo bi vaša 
novinarka lahko pridobila tudi 
pri nas, a žal opažamo, da nas 
že dlje časa načrtno ignorira. 

Bojan Kordič, 
predsednik odbora V S 

Dan slovenske besede 

Nedaleč pred nam i je združena 
Evropa. Zaradi varnosti in preži
vetja druge izbire nimamo. Jezik 
slovenski nam bo zagotovo ostal, 
pridnosti Slovencem ne more ni
hče odvzeti. To dvoje potrjuje že 
zgodovina. Mi, samo mi, lahko v 
prid temu marsikaj postorimo in 
tudi moramo postoriti, da bi v 
prihodnje ostalo vsaj tako, kot je 
zdaj. Poskusi sosednjih in tudi 
zemljepisno bolj oddaljenih na
rodov v preteklosti, naj bi nam 
bili v poduk, da verjeti ne more
mo, niti ne smemo nikomur nič. 
Ljudstvu v Evropi preživeti ne bo 
težko, majhnemu slovenskemu 
narodu in jeziku pa ne lahko. 
Vpliv je že danes tako močan, 
da naši otroci vse full, kull in 
jeb... po spisku. 

Skrb za ohranitev lepote slo
venskega jezika, prizadevanje za 
lepo izražanje, za preprostost iz
ražanja, za poenostavljanje be
sed - izrazov, da se bodo tujci 
raje učili slovenske besede in 
lažje izgovarjali, se lažje pogo
varjali in tudi pisali, je izključno 
naša. 

Izhajam iz dejstva, da je bolj 
primerno praznovanje obletnice 
rojstva dr. Franceta Prešerna, 
kakor obletnico smrti in da je 8. 
februar primeren dan in čas za 
kulturni praznik, ki bi ga praz
novali z drugačno vsebino, da bi 
zajeli na široko slovensko kuttir-
no dogajanje nekdaj in danes. 
Zato predlagam slovenski kul
turni javnosti, da razglasimo ta 
dan za "Dan slovenske besede". 

Zgodi/o se je na proslavi pred 
8. februarjem letos v Vrbi, v Pre
šernovi hiši. Tam se mi je poro
dila ta misel, ko sem poslušal 
nemogoče izvajanje dveh "umet

nic", izmaličeno popevanje Pre
šernovih pesmi. Domačini smo 
zunaj to izvajanje po domače 
ovrednotili s poznanim izrekom: 
"... kok'r bi mačka za rep i/le-
ku ". Škoda se nam je zdelo za to 
potrošenega denarja. 

Velikokrat je že bilo lepo pred
stavljeno Prešernovo blago, nje
gova dela in življenje. Zdaj sami 
Slovenci poskušamo nemogoče. 
Vsak "talent" poskuša na svoj 
način, takoj javno nastopa in 
služi denar. Neuki javni delavci 
take poskuse gmotno podpirajo, 
z izgovorom, "da se nekaj doga
ja " in s tem opravičujejo sebe in 
svoj položaj v družbi. Prav nič 
jim ni mar kako, čeprav so od te 
družbe plačani. 

Nazorno se je to pokazalo pri 
nas. V dvorani na Breznici je pri
redila šola Žirovnica proslavo za 
kulturni praznik, z domiselnim 
programom in izvirnim besedi
lom. To je bilo prvovrstno umet
niško doživetje, ki so nam ga po
dali mladi šolarji in bi bilo zelo 
primerno za proslavo v Prešerno
vi hiši. Človek, kije to pripravil, 
se je zares umetniško izživel in 
upravičeno, ker niti z igralci, niti 
s prizoriščem, niti z oblekami ni 
zapravil nič ali skoraj nič druž
benega denarja. Vse je bilo zelo 
lepo izvedeno. V samo besedilo 
se je. bilo treba poglobiti. Ome
njena skromnost in domači na
stopajoči so naredili čudovit vtis 
na prisotne, ki pa jih žal ni bilo 
veliko, ker je bilo celotno praz
novanje časovno neusklajeno ali 
celo preobširno. 

Težko je pripraviti zanimiv pro
gram samo z vsebino o Prešer
nu, ker je bilo vse že tolikokrat 
"zapeto", da je že skoraj "izpe
to". To dejstvo bi podprl še z 
ugotovitvijo, da se z namenom 
prikazati nekaj novega, izvirne
ga, Prešernove pesmi dobesedno 
malici, poje in recitira na mogo
če in nemogoče načine. 

Na "DAN SLOVENSKE BE
SEDE" naj bi imelo obujanje 
spomina na dr. Franceta Prešer
na le simbolni'pomen, da naj bi 
slovenska beseda in Prešernova 
pesem bili večni "... kajti sloven
ska beseda je beseda praznika, 
petja in vriskanja ". Zato si obe
ležje še kako zasluži in ta dan je 
zato še posebej primeren. Vsako 
leto bi praznovanje imelo drugo 
vsebino. Obdelali bi skozi čas 
vse mojstre slovenske besede, 
enotno v državnem merilu ali 
posamezno po krajih domačine, 
pisatelje, pesnike, igralce, pevce, 
slikarje. S tem bi obogatili vede
nje ljudi o kulturi in obenem z 
ljudmi obravnavali probleme, ki 
pretijo obstoju in razvoju lepe 
slovenske besede. 

Pavel Bešter 

Odgovor na pismo 

bralcev 

V rubriki "Prejeli smo" z dne 4. 
aprila ste objavili prispevek g. 
Dukiča, ki se navezuje na pro
blematiko v zvezi z odpadki na 
Gorenjskem. V svojem tekstu av
tor vpleta v problematiko odpad
kov še projekt sanacije doinsta-
lacije HE Moste. Vtem obvestilu 
ni naš namen komentirati pisa
nje g. Dukiča, temveč bi radi 
opozorili na netočnost trditev, ki 
jih pisec navaja v tekstu in so ne
resnične ter zavajajoče. Opozori
ti bi hoteli na naslednje: 

Vodenje postopka lokacijskega 
načrta: Postopek priprave za lo
kacijski načrt sanacije in doin-
stalacije HE Moste je bil začet 
na pobudo Ministrstva za gospo
darstvo (1. sept. 1997), kije v po
stopku investitor posega. Posto
pek sprejemanja lokacijskega 
načrta poteka po programu pri
prave, ki gaje podpisal minister 
za okolje in prostor (2. feb. 
1998) in ga, skladno s predpisa
nim postopkom z zakonskimi 
določili vodi Ministrstvo za oko
lje in prostor - Urad za prostor
sko planiranje. Savske elektrar
ne Ljubljana in Acroni sta v po
stopku samo naročnika lokacij
skega načrta. 

Gradnja čistilne naprave: V 
sklopu usklajevanja stališč do 
pripomb in predlogov za javne 
razgrnitve osnutka lokacijskega 
načrta, ki so bila potrjena s stra
ni pristojnih resornih ministrstev 
(Ministrstvo za gospodarstvo, 
Ministrstvo za okolje in prostor, 
Ministrstvo za kulturo, Ministr
stvo za kmetijstvo, gozdarstvo, 
maj 2000) in posredovana vsem 
strankam v postopku, je bilo na 
vprašanje v zvezi s čistilno na
pravo v Žirovnici odgovorjeno 
naslednje: V okviru ureditve 
gradbišča v Zasipu je potrebno 
za čiščenje odpadnih voda iz ob
močja gradbišča izgraditi čistil
no napravo (kapaciteto 400 
PE), ki bo po končani gradnji 
predana v upravljanje Občini Ži
rovnica. 

Na Gorenjskem obstaja pro
blem deponiranja odpadkov, ki 
naj bi se odlagali na organizira
ne deponije. Vendar praksa 
kaže, da večinoma odpadki kon
čajo kar na robu naselij in ob 
številnih gozdnih poteh, ki pravi
loma ležijo v vplivnem območju 
poplavnih voda, kijih le-te ob po
plavah prinesejo do pregrade 
Mavčiče. V lanskem letu je Mi
nistrsko za okolje in prostor na
ročilo obsežno študijo: Program 
sanacijskih ukrepov ureditve ob
vodnega prostora v dolini reke 
Save od Most do Mavčič, na 
osnovi katerega so bila inventa-

rizirana vsa divja odlagališča 
komunalnih i h drugih odpad
kov, ki ležijo v vplivnem območ
ju reke Save in hkrati predlaga
ni sanacijski ukrepi. Na odseku 
je bilo inventariziranih 32 večjih 
odlagališč odpadkov - med dru
gimi tudi taka, ki posegajo z ob
činskim odlokom zavarovana 
mokrišča v Občini Bled (primer: 
Lisice), največje odlagališče v 
Zasipu obsega površino 2 ha in 
količino 1000 m1. 

Stanje je s stališča okoljevar-
stva alarmantno. Zato bi name
sto k pozivom za javni Unč, gle
de na strokovnost g. Dukiča prej 
pričakovali, da bi sam opozoril 
na pereče probleme in konstruk
tivno sodeloval pri pripravi sana
cijskih ukrepov. Savske elektrar
ne so vseskozi bile in bodo po
zorne prisluhnile vsaki pobudi, 
ki lahko prispeva k izboljšanju 
okoljskih in bivalnih razmer v 
prostoru. 

S spoštovanjem 
Andrej Kryzanowski 

Kaj je v naši državi 

pravica ? 
Kdo je pri nas ogrožen in kdo 

ogroža? Kdo o tem odloča in 
razsoja? Ali so ti ljudje, ki to 
delo opravljajo (če sploh lahko 
rečemo, da ga) strokovno dovolj 
usposobljeni, predvsem pa, ali se 
v svoje delo dovolj poglobijo? Ali 
so lahko nepristranski? Ali ima
jo dovolj zakonskih možnosti za 
nemoteno opravljanje svojega 
dela in ali imajo morda celo pre
velike pristojnosti? 

Odgovore na ta vprašanja, bi 
lahko rekli, je težko najti. Ven
dar to samo na prvi pogled. 
Odgovori so takoj jasni tistemu, 
ki hočeš nočeš čez noč postane 
del procesa, ki mu rečejo ugo
tavljanje tega, kdo ogroža in kdo 
ne, otroka razvezanih staršev. Pa 
pojdimo lepo po vrsti. 

Bila sva srečno poročen mlad 
zakonski par, ki je pričakoval 
svojega prvega otroka. Srečno, 
vsaj tako seje zdelo, pa temu ni 
bilo tako. Sreča ni to, da se vsa 
(ali velika večina) energija vla
ga le v enega od partnerjev, ki 
hoče družino izkoristiti za zado
voljitev svojih najbolj osebnih 
potreb. Tako je bilo tudi v mo
jem primeru. Vse v najinih živl
jenjih seje usmerjalo in podreja
lo ženinim potrebam. Te potrebe 

je zadovoljevala tako in drugače 
vse do trenutka, ko ji je to še us
trezalo, nato pa je izkoristila 
najprimernejši trenutek in jih 
začela zadovoljevali drugje. 
Kljub temu da takrat nisem mis
lil tako, sedaj vem, kakšna pri
ložnost se mi je ponudila, da 
odprem oči. Sedaj sem vesel, da 
je prišlo do ločitve, nisem pa 
vesel, da bivša žena uporablja 
najinega otroka kot orožje, s ka
terim bi se rada maščevala 
meni, oz. oprala svoj del krivde 
za razpad zakona na moj račun. 
Uradne institucije jo v tem pod
pirajo, to pa zato, ker je misel
nost v naši državi žal še zelo 
toga in podvržena temu, da ljud
je svojih glav ne uporabljajo več 
za razmišljanje. 

Naštel bom samo nekaj dej
stev, katera so v naši dravi kar 
nepisana pravila in vsem 
nekako jasna, ko pa se poglobi
mo v njih ali jih živimo, pa vidi
mo, kakšne krivice in bolečine 
lahko povzročajo: 

- pri ločitvi se otrok "av
tomatično" dodeli v varstvo in vz
gojo materi 

- velika večina zaposlenih v so
cialnih službah je žensk (na či
gavo stran se ti zaposleni "ne
hote" (pod) zavestno postavijo?) 

- veliko žensk misli, da so vsi 
moški nasilni in gospodovalni 
(pa so nasilni in gospodovalni 
lahko le moški?) 

- svetovalni centri za pomoč 
otrokom, mladostnikom in 
staršem se ne poglobijo dovolj v 
svoje delo in se apriori postavijo 
na stran stranke, ki "išče po
moč" (ne vzamejo pa si časa, da 
bi pred razsodbo vsaj poklicali 
na razgovor tudi drugega od 
razvezanih partnerjev). 

- pravijo, da delajo za otrokovo 
korist in varnost, ne zanima pa 
jih, kje je otrok dejansko 
ogrožen 

- mati ima vso pravico razpola
gati z otrokom in z očetom, kajti 
vse hoče vedeti o tem, kaj počne
ta, s kom se družita, kje sta z iz
govorom, da skrbi za otroka.... 

Pravna država ali združba lju
di, o katerih tako poučno in na 
žalost resnično, poje pesem 
"Mali Bogovi"? 

Do kdaj imamo državljani in 
državljanke Slovenije namen to 
podpirali in se s tem tiho stri
njati? Čas je, da s tem prene
hamo! 

Bogdan Debeljak, 
Šlosarjeva 1, Medvode 

- f e 

P r e š e r n o v e z a b a v l j i c e 

č e z k l e r i k e 

"Prečastiti! Ljubi vinski brat! Tvoje pomisleke 
zoper izlet na visoki hrib Šmarno goro, name
ravan za prihodnji četrtek, t.j. pojutrišnjem, 
smo na novo pretresli in spoznali, da ne držijo. 
Moj stric Jakob bo sprejemal od svojih v črne 
suknje oblečenih sobratov in sodelavcev v vino
gradu Gospodovem čestitke šele prihodnji pone
deljek in bo priredil svoje fete šele na ta dan, 
ker pade god šele na petek in ker duhovni go
spodje zadnje dni v tednu sploh neradi prileze
jo iz gnezda. Zato pošilja dr. Crobath Tebi proš
njo, gospodični Nini pa ukaz, da se moraš jutri 
večer prikazati tu v Ljubljani na Bregu hišna št. 
191 v prvem nadstropju, kjer te bo čakala devi
ška drjeva postelja, da si nabereš novih sil za 
nadaljnje romanje. Če se ne prikažeš, te zade
ne najvišja nemilost vse romarske karavane, ki 
ne bo opusti/a pripraviti Matere božje s Šmar
ne gore do tega, da pošlje v tvoj kurnik kolero 
ali kako drugo kugo, zato da en boš imel na 
dan sv. Lovrencija nobenega grižljaja pečenke 
postaviti pred mnogoštevilne goste. Fale, vale et 
veni! Ljubljana na prvi pasji dan leta 834. Tvoj 
pivski bratec Dr. Franc Ksav. Prešern". To je ce-

P i š e : M i h a N a g l i c 

P o I j u d j e h g o r , p o l j u d e h d o l 

T e r e n s k i og led i za G o r e n j s k i b i o g r a f s k i l e k s i k o n 

vin zbranih delih pod naslovom Neznancu. 
Slednji je bil najbolj verjetno duhovnik Lovrenc 
Poklukar, v onem letu vikar na Črnučah pri 
Ljubljani. Pismo je lepa ilustracija načina ko
munikacije, kakršnega je Prešeren uporabljal v 
odnosu do duhovnikov, ki so mu bili tako ali 
drugače, sorodstveno ali prijateljsko blizu. Imel 
jih je po svoje rad in jih hkrati kar naprej zba-
dal, v znamenitih puščicah in erotično navdah
njenih prigodnicah. 

Svojevrstni pesniški povzetek teh odnosov 
predstavljajo tudi tri znane pozne pesmi - Nebe
ška procesija, Sveti Senan, Nuna - prvič objav
ljene v petem zvezku Kranjske čbelice, 1848. 
Vsebine tu ne kaže obnavljati, saj so pesmi 
vsem dostopne v različnih izdajah; navedimo 
raje nekaj pikanterij, ki pojasnjujejo njih oza
dje. Nebeška procesija je vznemirila Ljubljano 
že o vseh svetih 1845, ko je med meščani kroži
la v prepisu. Policija je med možne avtorje pra
vi/no uvrstila tudi Prešerna in ga poklicala na 
zaslišanje- Komisar Uhrer (U).- "Gospod dok
tor, ali ste brali to pesem?" Prešeren (P).- "Kako 
bije ne bil, saj vsa Ljubljana ne govori o dru
gem, nego o tej pesmi." U: "Kako se vam zdi?" 
P: "Pesem je sicer dobra, no jaz bi jo bil lahko 

Svetega Senana in Nuno so navdihnili dejan
ske osebe in dogodki, ljubezenski aferi dveh re
dovnikov in redovnic. Prvi par predstavljata ur-
šulinka s. Ignacija, kije 1839 vzljubila svojega 
spovednika Janeza šlakerja, a se je tej ljubezni 
takoj odrekla. Drugi par sta bila p. Benvenut 
Crobath, Prešernov prijatelj med ljubljanskimi 

frančiškani (in ne njegov delodajalec Blaž Cro
bath, kakor sem napačno zapisal v podlistku o 
njem!) in škofjeloška uršulinka s. Marija Fran
čiška Vincencija (Karo)"tna Lippmann). P. Cro
bath alias Sveti Senan (1805-80, rojen v Stra-
žišču pri Kranju), kije bil zaljubljen v slednjo, 
ji je najprej pomagal, da je zbežala iz samosta
na, potem pa se je sam ustrašil in ji ni sledil. 
Sestra Ignacija, pred tem grofica Cecilija Leo
poldi na Engelshaus (1810-88), je poslužila za 
lik nune. 

Njena majhna postava "je vzbujala pozornost 
s finim, bledim obličjem, bolestno potezo okrog 
ust in ljubeznijo do kanarčka, ki je žvrgolel v 
njeni celici. Prešeren je s. in m. Ignacija dobro 
poznal: dr. Crobath je bil njen varuh..." Tako 
beremo v Kidričevem Prešernovem albumu, 
kjer sledi: "končno je m. Ignacija istovetna z 
nuno Ignacija v pesnitvi Nuna, s katero se je 
hotel Prešeren pokloniti pred to nuno. a p. Ben-
venuta Crobatha, čudnega zagovornika ljubez
ni samostancev, opozorili, kakšen bodi vesten 
menih". 
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Nagradna igra " 5 x 5" - 3. maj 2001 

P e t m e s t n a n a r o č n i š k a š t e v i l k a 

je l a h k o n a g r a d n a 

/udi v letu 2001 občasno na tak način objavimo seznam 
petkrat po pet izžrebanih naročniških številk. Za vse, ki ste 
na "5 x 5" že pozabili; našo datoteko naročniških številk že od
maja 1998 občasno "zavrtimo v bobnu" v nagradni igri "5 x 
5". Iz računalniškega "bobna" izžrebamo PETKRAT po PET 
petmestnih naročniških številk za PETKRAT po PET (res 
imen itn i h lil) nagrad. 

Pravila v tej nagraditi igri so nespremenjena; če med OB
JAVU ENIM I petmestnimi naročniškimi številkami v nada
ljevani u tega poročila o izidu žreba najdete tudi Vašo, čim
prej, do izida naslednje številke Gorenjskega glasa v torek, 8. 
maja pokličite v uredništvo Gorenjskega glasa, telefon 04/ 
201 - 42 - 00, in poslali Vam bomo obvestilo o nagradi, ki Vam 
jo je namenil žreb. S posebnim pisnim obvestilom boste izko
ristili nagrado pri našem poslovnem partnerju. Naročniška 
številka je v sklopu Vašega naslova na naslovnici desno spo
daj. Naročniške naslove s petmestnimi številkami strojno 
izpisuje Pošta Slovenije v Poštnem centru Ljubljana, ista 
naročniška številka je vselej izpisana tudi na računu za 
naročnino, v rubriki 'šifra'. Poudarjamo: izžrebane petmestne 
številke so naročniške in ne kakšne druge - kar precej klicev 
v naše uredništvo je zato, ker so nekateri našli med številka
mi npr. svoje zelo stare telefonske številke ali kaj podobnega, 
kar pa z igro "5 x 5" nima prav nikakršne povezave. Ker je 
žreb nadvse muhast način izbire, se lahko celo zgodi, da je 
ista naročniška številka izžrebana tudi dvakrat; že izžrebanih 
številk namreč ne izločamo. 

Izžrebane naročniške številke v prvem majskem krogu na
gradne igre "5 x 5 petmestnih naročniških številk"; I/-za pet
na kupov izdelkov SODA VIČA RS I VA VOLK Kranj vrednost 
posamezne nagrade 7.000 SIT: 13672; 31249; 50595-, 60099 
in 66990; 2/ za pet družinskih nakupov v vrednosti po 5.000 
tolarjev v podjetju LEKERO d.o.o. KRANJ: 14358; 33087; 
50648; 60435 in 66382; 3/ za pet družinskih nakupov v vred
nosti po 5.000 tolarjev v DISKONTU (ali Vrtnarskem centru) 
TREN CA v Kranju; 14900; 34855; 51262; 61727 in 66201; 4/ 
za pet družinskih obiskov v FITNESS CENTRU M ONI KA v 
hotelu Kokra na Brdu pri Kranju (ali na kranjskem pokritem 
olimpijskem bazenu) v vrednosti po 5.000 tolarjev: 16199; 
37912: 53310; 64575 in 65963; 5/za pet družinskih nagrad -
gostinske storitve v GOSTILNIA LES pri Igorju Alešu, s.p. na 
Bregu ob Savi, ali v GOSTIŠČU BAKHIJS v Žerjavki pri 
Marjanu Burgerju, v vrednosti po 5.000 tolarjev: 16402; 
40048; 54351; 65100 in 65947. 

Telefonske ankete o Gorenjskem glasu 

Z r e b z a J u l k o , L o j z e t a 9 M o j o , 

M a t e j a i n N a d o 

Sodelavke In sodelavci Gorenjskega glasa že nekaj let 
občasno izvajajo telefonske ali terenske ankete o medijih, 
zlasti tiskanih. S kratkimi anketami skušamo zbrati tudi 
mnenja o Gorenjskem glasu in o rednih ali občasnih prilogah 
edinega gorenjskega pokrajinskega časopisa. Ankete izva
jamo tudi v letu 2001. 

Enako kot prejšnja leta, tudi letos praviloma vsaj dvakrat 
mesečno z žrebom med VSE udeleženke in udeležence doz-
dajšnjih Glasovih telefonskih anket podelimo po nekaj ek-
stuzivnih nagrad: udeležbo na poljubno izbranem 
GL4SOVEM IZLETU najboljših gorenjskih organizatorjev 
turističnih potovanj, s katerimi kot glavni medijski pokrovitelj 
sodeluje Gorenjski g/as. Izlet si, izmed objavljenih, izbere na
grajenka oz. nagrajenec sam, z eno samo omejitvijo: čas za 
koriščenje izbrane nagrade je kadarkoli do 31. januarja 
2003, leta. Da, skoraj celi dve leti časa je za koriščenje te na
grade/ 

Za sodelovanje v anketah o Gorenjskem glasuje bil dvanaj
sti letošnji žreb včeraj, prvi majski delovni dan, naklonjen 
naslednjim petim anketirankam oz. anketirancem s širšega 
področja ŠKOFJELOŠKE občine, s katerimi smo se pogo
varjali o spremljanju medijev ter o mesečni prilogi LOČAN-
KA, ki izhaja enkrat mesečno. Tokratni izžrebanci so: Julka 
KAIAN, Hosta 3,- Lojze KNIFIC, Godesič 67; Maja 
GRIČA R, Blaževa 10; Matej KOŠIR, Podlubnik 205, in 
Nada KAŠMAN, Mestni trg 7; (vsi; pošta Škofja Loka). Vsem 
petim čestitamo/ 

Dodatnega obvestila o tem žrebanju ne pošiljamo. Zato 
vabimo vseh pet, tri izžrebanke in oba izžrebamo da najkas
neje do vključno naslednjega TORKA, 8. maja 2001 (ko 
naslednjič izide Gorenjski glus), do 14. ure pokličete tajništ
vo Gorenjskega glasa, telefon 04/ 20 - 14 - 200, če želite svo
jo nagrado. Zatem nemudoma pošljemo darilno pismo s po
jasnili glede koriščenja nagrade fer osndih formalnosti. 

Gorenjkam in Gorenjcem, ki smo Vas kdajkoli doslej že po
vabili k sodelovanju v Glasovih telefonskih anketah oziroma 
Vas še kdaj bomo angažirali, se za sodelovanje v anketah, za 
mnenja, ocene, pripombe ter predloge, najlepše zahvaljuje
mo. Kajti tudi v letu 2001 delamo podobne ankete o naših 
SEDEMNAJSTIH edicijah in izmed vseh, ki so kadarkoli 
doslej sodelovali v Glasovih telefonskih anketah, tudi žre
bamo takšne imenitne nagrade, ki imajo 'rok trajnosti' sko
rajda neomejen, namreč do konca januarja 2003. leta. 

Prvomajski obisk Predela in Loga pod Mangrtom 

Plaz je rušil in ubijal, 
ložanske duše pa ni stri 

Posledice lanskega novembrskega plazu, kije podiral in ubijal v Logu pod Mangrtom, postajajo 
atrakcija za obiskovalce. Od blizu in daleč hodijo gledat ranjeno vas, ki bo znova zaživela. Loiani, od 

katerih jih blizu 100 še živi v Bovcu in drugih vaseh, se bodo vrnili. Kot je dejal Tone Mlekuž: 
Naše srce in duša sta tukaj. Plaz ju ni mogel streti. 

N a mejnem prehodu z Italijo v R a t e č a h ni bilo g n e č e . Sprejem 
naš ih in i tali janskih mejnih kontrolorjev je b i l prijazen. Glede 
na izkušnje z meja z d ržavami , č l an icami Evropske unije, 
pr ičakuje človek na italijanski meji " š e n g e n s k i postopek", to 
je temeljit pregled potne listine in preverjanje v r a č u n a l n i k u , 
če nisi morda na kateri od list sumljivih "neevropejcev". F i -
nancarji in karabinjerji so le s kretnjo rok pokazal i , da imamo 
prosto pot. N a cesti proti Trb ižu smo bi l i v večini vozniki s 
kranjskimi in ljubljanskimi registrskimi tabl icami . Le nekaj 
je bilo Avstrijcev, k i so pred Trb i žem zavijali desno proti 
Avstr i j i . " K r a n j c i " smo šli levo proti Predelu in naprej v Bovec 
in dolino S o č e . Ker je zaradi snega vršiški prelaz še zaprt, je 
z a Gorenjce prečenje Predela najbližja pot do Posoč ja , vsaj 
do njegovega zgornjega dela. 

Do Predela je dobro vzdrže
vana in ne pretirano strma alp
ska cesta, ki pelje skozi varova
ni krajinski park. Rajhelj ali 
Rahel po slovensko ali Cave del 
Predil po italijansko je edini 
večji kraj ob tej slikoviti cesti. 
Opustele rudniške naprave in 
visoki nasipi jalovine pričajo, 
da je bil tu rudnik svinca in 
cinka, v katerem je služilo 
kruh tudi veliko Slovencev. 
Nekaj kilometrov naprej se po
potniku odkrije, obkroženo z 
gozdovi, Rajbelsko ali Kabel
sko jezero (pravijo, daje oboje 
prav), ki mu Italijani pravijo 
Lago di Predil. To je jezero, o 
katerem je pisal Simon Gre
gorčič. Verjetno se je treba za
ščiti tega območja zahvaliti, da 
ob jezeru še ni turis t ične indu
strije. Počivališče ob prvem 
pogledu na jezeru popotnika 
potegne s ceste. 

Kar nekaj vozil s kranjsko 
oznako se je ustavilo ob jeze
ru. Slavi in Bojan Stegnar iz 
Podnarta sta praznični dan iz
brala za ogled Loga pod Man
grtom in Bovca. Po naravi sta 
popotnika. Če ne moreta z av
tomobilom, gresta peš. Bojan 
je bil nekdaj med alpinisti in 
zato pozna marsikateri ljudem 
manj znan del Slovenije. Tudi 

soprogo je spoznal v gorah: 
pod Storžičem. Vrnitev v te 
kraje je obujanje prijetnih in 
manj prijetnih spominov. Med 
letošnjimi prazniki sta bila že 
na Dobrči . Lani sta odkrivala 
čudovi to pokrajino ob Kolp i . 

"Prvi maj običajno preživi
mo na celodnevnih izletih. Le
tos gremo na soško oziroma 
na primorsko stran. Pogledat 
gremo Log pod Mangrtom in 
posledice strahovitega plazu, 
ki je prizadel tamkajšnje ljudi. 
Upamo, da so res dobili dovolj 
pomoči za zgraditev in popra
vilo svojih domov," so razloži
li namen prvomajskega pote
panja Mar ta in Alojz Igličar ter 
M i r a in Peter Starman z Gode-
šiča. 

Komaci s Predela 

Štiri serpentine so do mejne
ga prehoda med Italijo in Slo
venijo na 1156 metrov visokem 
prelazu Predel. Italijani in 
Nemci se nikakor niso mogli 
sprijazniti s tem imenom in so 
mu rekli Predil . Predilski mej
ni prehod je še posebej zaradi 
zaprtega prelaza preko Vršiča 
letos zelo prometen. Dnevno 
gre preko njega v obeh smereh 
od 3000 do 4000 ljudi, največ 

Slavi in Bojan Stegnar iz Podnarta. 

Slovencev, Avstrijcev, Nemcev 
in Madžarov. Tudi nesreča v 
Logu pod Mangrtom in člove
ška radovednost, kaj se je v tej 
nesrečni vasi sploh zgodilo, 
prispevata k številnejšim pre
hodom preko tega mejnega 
prehoda. 

V hiši ob slovenskem mej
nem prehodu živijo edini pre
bivalci Predela. "Pozvonite, 
morda so doma," sta bila pri
jazna policist in carinik. Odprl 
mi je in povabil noter J o ž e Ko-
mac, upokojeni rabclski rudar, 
ki skupaj z ženo Niko , sinom 
Janezom in hčerko Natašo živi 
na Predelu. Janez je med ted
nom v šoli v Vegovi gimnaziji v 
Ljubljani, Na t a ša pa je asi
stentka na Filozofski fakulteti Jože Komac s Predela. 

Marta in Alojz Igličar ter Mira in Peter Starman z Godešiča. 

Piuzijeva hiša bo porušena. Plaz jo je tako poškodoval, 
da ni vredna popravila. Takoj, ko bodo znane lokacije, bodo 

zgradili novo. 

v Ljubljani in je tudi le konec 
tedna doma. N a hiši imajo ta
blo z napisom Strmec na Pre
delu. " A l i ne bi bilo bolje, če bi 
bili kar Predel. Strmec je ven
dar tam doli , nad Logom," je 
prepr ičan Jože, ki ima majhno 
kmetijo z nekaj živine. 

Lani novembra in decembra, 
ko je Log doletela nesreča, so 
tudi Komačevi , čeprav stran 
od katastrofe, preživljali težke 
čase. Z soške strani so bili 
odrezani od sveta. K o so v 
Logu uredili most, so pešačili 
v hrib. Šele most nad Strme-
com j ih je povezal z dolino. Po 
potrebščine in hrano so hodili 
preko Trbiža v Rateče ali v 
Kranjsko Goro . Še sreča, da ni 
bilo visokega snega in je bila 
cesta prevozna. 

"Zapišite, da ne razumem, 
zakaj sta zaprti gost išče in 
brezcarinska prodajalna. Toli
ko ljudi gre preko Predela in 
mnogi sprašujejo, kje bi lahko 
kaj kupili ali se okrepčal i . To je 
sramota," seje jezi l . 

Grozljivo srečanje 
s katastrofo 

Vožnja od mejnega prehoda 
Predel navzdol proti Logu pod 
Mangrtom je prijetna in člo
vek, ki se prvič po lanskem no
vembru pelje po tej cesti, ne 
more slutiti, kako grozljiva po
doba katastrofe mu bo stopila 
pred oči. Nenadoma se to zgo
di. Plaz, ki je hrumel z Man-
grtske planine po strugi Prede-
lice proti vasi, je puščal za se
boj razdejanje, nesel s seboj, 
skale in drevje ter za 10 in več 
metrov znižal strugo Predeli-
ce. Zmle l je del ceste na Man-
grtsko sedlo pod 2678 metrov 
visokim Mangrtom in oporne 
zidove ob njej, odnesel glavno 

Ob cesti nad vasjo in 
ob plazu stojijo alarmne 

naprave, ki naj bi se sprožile 
ob najmanjšem ponovnem 

premiku plazu. 

cesto do prelaza Predel in je
mal s seboj vse, razen najbolj 
trdnih skal. Gmota je bila v ne
kaj minutah v dolini , v Logu, 
kjer so bile posledice katastro
fe najhujše. Pogled na razdeja
nje je grozljiv. Nekdaj zeleno 
in z gozdom poraščeno poboč
je je zginilo. Po sredini je pre-
padni jarek s strugo Predelice, 
okoli pa skale, kamenje, pesek, 
obtolčen in zlomljen les. N a 
plazišču so vidni senzorji, ki 
bodo zaznali morebitni pre
mik ostanka gmote, ki visoko 
gori še grozi dolini . Ob cesti 
proti Logu so sirene, ki naj bi 
se oglasile ob premiku plaziš-
ča. Plaz za zdaj miruje in sire
ne se še niso oglasile. Preko 
jarka, ki ga je skopal plaz in 
kjer je bila nekdaj dobro utrje
na cesta, je sedaj pontonski 
most, ki je Log in Bovško tudi 
s predelske strani znova pove
zal s svetom. 



T i s k o v n a a g e n c i j a 
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Na mestu, kjer je plaz odnesel cesto proti prelazu Predel, so postavili po n tonski most. 

Nižje ob cesti proti Logu je 
vas Strmec. Lani , v času kata
strofe, je bila večkrat omenje
na, čeprav je precej stran od 
plazišča. Bila je odrezana od 
sveta. Nad njo je plaz odnesel 
cesto, prav tako pa tudi spo
daj, v Logu. Vaščani so preži
veli težke dni in noči , vztrajali, 
pešačili v dolino in nazaj, skr
beli za domači je in živino in 
dočakali boljše čase. Strmec je 
spet stari Strmec. Bregovi so 
strmi in zato je ime vasi kar 
pravšnje. 

Domaje praznik 
najlepši 

V Logu pod Mangrtom je 
bilo na praznični dan težko 
najti parkirišče. Popotniki, ki 
se odločajo za pot preko Pre
dela, se ustavljajo ob pogledu 

reš kar tako zapustiti," je pove
dal Mi l an Črnigoj , lastnik go
stilne Mangrt. "Slovenija nam 
je pomagala. Ljudje so sami 
prihajali sem in delili p o m o č . 
Kaj takega nismo pričakovali. 
Prav smo ravnali, ko smo se 
odločili, da bomo sami, preko 
krajevne skupnosti, zbirali po
moč . " 

Tone Mlekuž in Teodor Štru
kelj sta vsak po svoje doživlja
la lanski 17. november, ko je 
pet minut čez po lnoč plaz hru
mel v dolino. Gor i , pod Man
grtom, je zaradi dolgotrajnega 
deževja zanesljivo nastalo jeze
ro, ki se je zli lo v dolino. Dru
gače ni moglo biti, saj Predeli-
ca tistega večera ni bila pretira
no narasla in divja. Teodorja 
ni bilo doma. K o je naslednji 
dan prišel, je bila njegova hiša, 
čeprav dvignjena nad strugo, 
skoraj do polovice zalita z bla
tom. Tone Mlekuž pa je reše
val svoje življenje. N a hiši ob 
strugi je imel nameščen reflek

t o r a tViegelle 

na podrte hiše, skale in kame
nje. Praznik je v Log privabil 
še številne izletnike. 

Tone Mlekuž (levo) in Teodor Štrukelj 

Pred plazom so bile na tem mestu štiri hiše z vrtovi. Plaz jih 
je novembra lani zbrisal s sveta s stanovalci vred. 

Nad polovico Ložanov živi pri svojcih, največ v Bovcu. 
Na prvega maja je eden od vaščanov s traktorjem odpeljal iz 
poškodovane hiše še uporabno opremo. Shranili jo bodo do 

Zgraditve novega doma. 

Precej ljudi se vsak dan ustavi v Logu in opazuje 
opustošenje, ki ga je povzročil plaz. Med prazniki je bil 

Log prava božja pot. 

Sredi vasi, v kateri je pred 17. 
novembrom lani živelo okrog 
150 ljudi, sedaj pa stalno med 
20 in 30, drugi pa so pri svoj
cih, več inoma v Bovcu, je pre
ko poglobljene struge Predeli-
ce zgrajen pontonski most. 
Strugo, ki jo je plaz zabil z bla
tom, skalami in lesom ter jo 
dvignil za nekaj metrov, so oči
stili in poglobili. Z a vsak pri
mer, če se z gore še kaj sproži 
v dolino. Gmota , k i je hrume
la v dolino, je nad mostom po
rušila dele nekaterih hiš, pod 
mostom pa je podrla in zasula 
sedem hiš in pokopala sedem 
ljudi. Kjer so bile nekdaj hiše z 
vrtovi in čisto na koncu vasi 
sotočje Predelice in Koritnice, 
ki pri teče izpod Jalovca, je se
daj štiri in več metrov debela 
plast peska in kamenja. Na 
desni so bližnje hiše zavarova
ne s skalami, ne levi pod bre
gom pa sameva Piuzijeva hiša. 
Ker v njej ni mogoče živeti, jo 
bodo podrli. Šest od sedmih 
pokojnih so našli. Sedmega še 
niso. Človek bi pričakoval, da 
bodo ljudje, ki so bili tepeni s 
tako nesrečo, nejevoljni zaradi 
obiskovalcev in stalnih vpra
šanj, kako je bilo usodne no
vembrske dni. Izjemno so pri
jazni in zgovorni. 

"Obiskovalci nas ne motijo. 
Saj smo vendar normalni, pri
jazni ljudje, ki sprejmemo in 
prijazno ogovorimo vsakogar, 
ki pride v našo vas. Vajeni smo 
popotnikov, tako domač inov 
kot tujcev, in planincev, k i 
sprašujejo za pot," je povedala 
Dora VViegelle. Nekateri obis
kovalci so želeli videti notra
njost cerkve sv. Štefana in 
Dora j im jo je odprla. Usodne 
noči s 16. na 17. november je 
bila doma. Spala je in ni sliša
la, kaj se dogaja zunaj. Sosedje 
in gasilci so jo klicali . Ker se 
dolgo ni oglasila, so misl i l i , da 
jo je zadela kap... Čeprav nje
na hiša ni bila poškodovana, je 
vesela, da bodo sovaščani , ki 
so zgubili vse, lahko s pomoč
jo dobrih ljudi in njihove po
moči zgradili v Logu nove do
move. "Ljudje, ki so odšli , se 
bodo vrnil i : eni prej, drugi kas
neje, vendar se enkrat bodo. 
Loga, če si tukaj doma, ne mo

tor, ki je razsvetljeval strugo 
zaradi nadzora višine vode. 
Nekaj minut pred polnočjo je 
bil še zunaj na kontroli. N i č 
posebno nevarnega ni opazil . 
Komaj se je vrni l v hišo, je za-
hreščalo . N a mestu, kjer je 
pred nekaj minutami stal, je 
hlod prebil steno. Ub i l bi ga, 
če bi bil še tam. V pižami se je 
pognal skozi okno, d e r o č a 
gmota pa je odnesla s seboj del 
hiše, iz katerega je komaj ušel. 

Prav tako kot Tone sta smrti 
zadnji hip ubežala soseda Sosi-
čeva oziroma Minčkova. Bosa, 
v p ižamah, sta bežala višje v 
breg in čakala dan na prostem, 
pod drevjem. To je bila naj
s t rašne jša n o č v zgodovini 
Loga, pravi Tone Mlekuž. Ker 
je hiša hudo poškodovana, pre
biva v dolini v Bovcu. Redno 
se vrača v Log in takoj, ko bo 
mogoče , se bo vrnil za stalno. 
Čaka, do bo dobil lokacijo za 
gradnjo nove hiše. "Praznik je 
najlepši v domači hiši, čeprav 
komaj stoji," je dejal. "Moje 
srce je tukaj, tako kot srca vseh 
mojih sovaščanov, ki so zaradi 
uničenih domov dobili drugje 
streho nad glavo. V r n i l i se 
bomo, saj mora L o g znova za
živeti." • J o ž e Košnjek 

ĵ̂ ĵ ^^^^^^^^^^^^ 

• • "Kolegica Mimica Koman, ravnateljica Srednje gostin
ske šole Bled, me je naprosila, da Vam sporočim: v okviru pro
jekta Odprta šola bo naslednji petek, 11. maja, DAN SONCA 
v Srednji gostinski šoli. Ker je na naši šoli prejšnji mesec četr
ta generacija študentov pripravila svojo zaključno prireditev 
POMLAD VA STORIJI, je logično, da se stvar pri bodočih go
stincih zdaj nadaljuje z Dnevom sonca'." /Janez Šolar, rav
natelj Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled/ 

• • "Mirko, a letos v Tržiču sploh bo mednarodna razstava 
mineralov in fosilov? Danes smo že 4. maja, pa doslej skoraj 
nikjer ne bev ne mev o tržiških mineralih. Prejšnji teden sem 
dobil revijo SLOVENSKE POČITNICE 2001, pa v njej niti 
črke o razstavi, tulipani iz Arboretumu so pa čez pol strani. Bo
ste naredili tako 'po francosko' kot organizatorji tradicional
nega pohoda na Snežnik, ki so dober teden pred tradicional
nim pohodom nonšalantno rekli, da kadrovsko in organizacij
sko ne zmorejo tako zahtevne zadeve?!"/Pavel A . Florjančič, 
predsednik Muzejskega društva Škofja Loka ter član Dru
štva prijateljev mineralov in fosilov Tržič; M i r k o Majer, po
budnik tržiških mednarodnih razstav mineralov, fosilov in 
nakita, ki drugo majsko nedeljo vsako leto v Bistrico pri Tr
žiču privabijo nekaj t isoč obiskovalcev - letos bodo 'kamen
čki" na ogled naslednjo soboto in nedeljo, 12. in 13. maja/ 

• • "Gospod Vinko, vem en odličen vic, ki zadnjih štirinajst 
dni kroži po Bledu! Začne se takole: srečala sta se šejk in žu
pan, potem pa ...."/Z desne Vlado Kovač, direktor Kompas 
Hotelov, d.o.o.. Bled, Borut Farčnik, direktor SI S P O R T 
d.o.o. Kranj - podjetje organizira obe slovenski etapi letošnje 
dirke Diro d'Italia; Vinko Gole, prejšnji župan občine Bled/ 

ZDRAVILIŠČE R A D E N C I ~ 
Tel . : 02 520 10 00. 02 /520 27 20 

d o ž i v e t j e p o m l a d i 

P o d a l j š a n i v i k e n d ž e 
o d 2 3 . 9 0 0 S I T 

P o s e b n a u g o d n a p o n u d b a 
v h o t e l u M i r a l * * * 

W • T E R M E R A D E N C I vam ponujajo 
Kapelj ivost v o d n i h už i tkov. Gostom je n a 
voljo 10 a t r a k t i v n i h b a z e n o v s s k u p n o 
1460 m2 v o d n i h p o v r š i n , kopalni raj z 

^ o t r o š k i m i bazeni razveseljuje tudi otroke. 

Programi Wellness zanjo in zanj! 



A ) r z r > r NISSAN MICRA 1.4 A/T ELEGANCE 

Ž I V L J E N J S K I S T I L D E V E T D E S E T I H 

Najmanjši Nissanov štirikoles-
nik si je leta 1993 prislužil las
kavi naslov Evropski avto leta 
1993. Takrat je med majhne av
tomobile vnesel predvsem obliko
valsko svežino, a od slavnih ča
sov je minilo že kar nekaj let in 
micra je danes krepko najstarej
ša v družbi svojih velikostnih 
vrstnikov. Je pa ta japonski avto
mobilček dober dokaz, da tudi 

na Daljnem vzhodu premorejo 
dovolj oblikovalske domišljije in 
čeprav je micrina svežina že 
zdavnaj izginila, je njena zuna
njost še vseeno dovolj privlačna. 
V vseh letih so j i namenili le 
malo sprememb, nazadnje so j i 
nadeli novo masko hladilnika, ki 
bolje poudarja pripadnost Nissa-
novi hiši, malce so se spremnih 
tudi žarometi , s kromiranimi 

š9šBš§đOŠ%ši/ŠS^ Prodajno servisno vulkani/erski center 
Koroška 53d, Kranj, Tel.: 04/23 67 460 

D A E V V O O 
M O T O R 

P R I H A J A T A C U M A ! 
Pooblaščeni prodajalec in serviser 

D A E L I M 
Motorji in skuterji 

Kra4 ŠmirJova l i 13 

TeL04/2013510 

201 3511 

l ? © [ b O © C o m b i 

C j J V e § t e r 5 

TeL 04/515 02 80 

S E R V I S S T E R N K R A N J d . o . o . 

Micra je trenutno najstarejša v razredni druščini, a na 
zunanjosti je ostalo še nekaj svežine, ki jo je med tekmece 
vnesla v zgodnjih devetdesetih. 

armaturna plošča, ročice in naj
pomembnejša stikala so razpo
rejena na dosegljivih mestih, 
smešne in tudi precej neuporab
ne so le reže za dovajanje zraka 
v potniški prostor. Takšna notra
nja arhitektura je bila včasih 
zelo moderna, z leti pa je izgubi
la svoj čar, nenazadnje tudi zara
di uporabe precej cenene plasti
ke. 

Micrin najmočnejšim moter je 
od lanske pomladi 1,4-litrski 
bencinski štirivaljnik z 82 konj
skimi močmi. Ta majhnemu in 

brezstopenjskega menjalnika so 
te lastnosti še bolj izrazite. Voz
nik sicer nima veliko dela, zajet
no ročico menjalnika le porine v 
položaj za vožnjo in nato elek
tronika preko raztegljivega jer
mena sama določa prestavna 
razmerja. Vožnji v daljše vzpone 
je namenjen še položaj z nižjim 
prenosom, voznik pa lahko gle
de na svoje želje in zmožnosti iz
bira med običajnim in športnim 
režimom vožnje. Ker so običajni 
samodejni menjalniki že nekoli
ko preživeti, je škoda, da pri Nis-

Cesta Staneta Žagarja 58c, 4000 Kranj Telefon: 04/ 20140-50 
Delovni čas: od 8. do 18. ure, sobote od 8. do 12. ure 

AVTO KAOiVK 
Š e n č u r , tel. : 279-00-00 
www.avtokadivec-jk.s i 

H Y U r i D f l l 

D O D A T N I B O N U S I 
D O 1 3 0 . 0 0 0 S I T 
PRI M E N J A V I S T A R O 

Z A N O V O 
< 8 > H Y U n D H I Kakovost se plača obstajajo izjeme 

SUPER KREDITI - MINIMALNI POLOG 

Majhen prtljažnik v majhnem avtomobilu: 
205 litrov je nekaj manj kot zmorejo 
tekmeci. 

Najbolj se leta poznajo armaturni plošči, ki je 
doživela le malo sprememb, moti tudi cenena 
plastika. 

vložki v odbijačih soji dodali ne
kaj elegance, a vse zunanje spre
membe je mogoče prešteti na 
prste ene roke. 

Koje bila micra še v mladih le
tih, je voznike in predvsem voz
nice znala osvojiti z navihanim, 
okrogloličnim videzom, z nena
vadno velikim vetrobranskim 
steklom in precej navpično odre
zanim zadkom. Zunanja višina 
je pripomogla k prostornejši po-

i N U G O D N O S T I P R I N I S S A N 
Od 19. do 24. marca v vseh pooblaščenih prodajnih centrih Nissan 
Preizkusili boste lahko Nissanova vozila in spoznali njihove pomembne prednosti. Za 
kupce novih vozil Nissan smo pripravili posebna presenečenja, predstavili pa vam 
bomo novost: novo različico Almere: 

N I S S A N A L M E R A E L E G A N C E 

Ker l j ub im d rugačnos t . . . 

tniški kabini in vozniku in sopot-
onikom se ni bilo potrebno pri
toževati nad dokaj dobro odmer
jenim prostorom, seveda upošte
vaje majhne zunanje mere. 

S tega stališča velja ocenjevati 
tudi prtljažni prostor, kije z 205 
litri med manjšimi v svojem veli
kostnem razredu, kot je običaj
no, pa ga je s podiranjem za
dnjih sedežev mogoče učinkovi
to povečati. 

Tako kot zunanjost, je tudi mic
rina notranjost v vseh letih doži
vela le malo sprememb. Pred 
voznikovimi očmi je pregledna 

lahkemu avtornobilu zagotavlja 
kar dobro poskočnost, a hkrati 
od voznika tudi pričakuje priga-
njanje v višje vrtljaje. Takšno po
četje ima seveda tudi posledice: 

dokaj glasen motorni trušč in 
ne preveč skromna poraba gori
va. Pri kombinaciji prenosa mo
torne moči preko samodejnega 

Se vedno zanimiva oblika, 
živahen motor, prostornost 
glede na mere, lega na cesti 

preživeta armaturna plošča, 
cenena plastika, majhen 
prtljažnik, motorni hrup, 
neodziven menjalnik 

TEHNIČNI PODATKI 

Vozilo: kombilimuzina, 5 vrat, 5 sedežev 
mere: d. 3,745, š. 1,1595 v. 1,440m 
medosna razdalja: 2,360 m 
prostornina prtljažnika: 205/9601 
motor: štirivaljni, bencinski, 16V 
gibna prostornina: 1348 cem 
moč: 60 kW/82 KM pri 6000 v/min 
navor: 108 Nm pri 2800 v/min 
najvišja hitrost: 164 km/h 
pospešek od 0 do 100 km/h: 13,7 s 
poraba EU norm.: 5,2/6,4/8,51/100 km 
maloprodajna cena: 2.405.000 SIT 
zastopnik: Nissan Adria, Ljubljana 

Samodejni menjalnik: v modi 
so kombinirani z možnostjo 
ročnega pretikanja, pri micri 
se je potrebno sprijazniti z 
brezstopenjskim. 

sanu še niso razvili kombinirane
ga, pri katerem je mogoče preti-
kanje prepustiti elektroniki ali 
pa ga izvajati ročno. No, kakor
koli že, zdi se, da je pri micri 
bolj posrečena možnost običajni 
ročni menjalnik, kjer motorne 
zmogljivosti bolje pridejo do iz
raza. 

Micra se kljub svojim letom na 
cesti še vedno obnaša zanesljivo 
in hitro ovinkarjenje j i ne dela 
večjih težav. Po drugi strani pa 
ima tipične lastnosti majhnega 
avtomobila, v katerem potniki 
bolj občutijo poskakovanje po 
kratkih cestnih grbinah in so 
hkrati veseli, če vožnja ne traja 
predolgo. 

Precej dolgo pa pri Nissanu 
odlašajo z micrinim nasledni
kom; ta bo čez kaki dve leti imel 
tudi veliko evropske krvi; kajpak 
zaradi naveze Renault - Nissan. 

• M . Gregorič 

Citroen Berlingo z inovativno streho 

M o d u t o p z a d o m i š l j i j o 

NISSAN ADRIA d.8.o, pooblaščeni uvoznik za vozila Nissan v Sloveniji, httpy'www.nissan si 
Pooblaščeni trgovci: KRANJ: Avto Močnik (04) 20 42 277. LJUBLJANA Avtoniss (01) 5818 650; 
Avto Trunk iOI 156 83 899; DOMŽALE: Avtoservis Pižam |C i 56 27100; Nissan servis Krulc (011 

( N I S S A N j 

Načrtujemo in izboljšujemo. 
Že več kot 80 let. 

Domiš l j i j a t i s t ih , k i so se 
spomnil i priljubljenih k r ižan
cev med po tn i šk imi avtomobi
l i in lahkimi dostavniki, očit
no ne pozna meja. Tako so v 
Cit roenu z a svojega berlinga 
zasnovali novo streho imeno
vano modutop, k i je hkra t i 
kombinac i ja dodatnih odla
galnih prostorov in steklenih 
površin . 

Modutop uporabnikom ber
linga ponuja 100 litrov dodatne
ga prostora za odlaganje najraz
ličnejše prtljage od potovalnih 
tobr do C D plošč. Na zgornji 

S u b a r u F o r e s t e r 
( k l i m a , A B S , 4 W D ) A V T D M A R K E T 

CL e a s i n g 2 0 0 0 * ) 
VaS najboljši partner ™ 

P l a č i l o p r e d p r e v z e m o m : 

684.000 SIT + DDV 
O b r o k i : 

60 X 80 .400 SIT + DDV 

V T O M A R K E 
TRGOVINA LEASING 
AvtomarkeT d.o.o., Dunajska c. 421, Ljubljana Črnuče 

strani je pet gumijastih vzdolž
nih letev ter dva odstranljiva in 
s t rešna drogova, na notranji 
strani pa so številni predali, k 
jih je dovoljeno obremeniti z od 
5 do 10 kilogrami prtljage. Po
leg dodatnih možnost i prevoza 
prtljage modutop ponuja še pet 
velikih pravokotnih stekel, ki 
povečujejo svetlobo v avtomo
bilu, vroč ina ima omejen do
stop, k boljšemu ozračju pa pri
pomorejo tri vrtljive z r ačne 
šobe. 

Takšno streho je kot doplačil-
no m o ž n o s t m o g o č e naroči t i 
pri berlingovih razli lčicah S X 
in multispace. Berlingo je pred 
kratkim dobil tudi nov motor, 

m 
1,6-litrski bencinski štirivaljnik 
s 110 konjskimi m o č m i , ki j e 
poznan že iz xsare. Ta pogonski 
stroj je v povprečju kar za 17 
odstotokov varčnejši od prejš
njega 1,8-Htrskega, avtomobil 
pa požene do hitrosti 172 kilo
metrov na uro. 

• IVI.G, foto: Citroen 
A v t o m a r k e t L j u b l j a n a • t e l . : 0 1 5 6 1 - 3 5 - 2 5 i n 0 1 5 6 2 - 3 3 - 0 0 

http://www.avtokadivec-jk.si
http://www.nissan


O G L A S I 

L I I Z K f i R f i N T f i N I J f i - P O H I Š T V O 

V E L E B L A G O V N I C A G L O B U S K R A N J , K O R O Š K A C . 4 

T E L : 0 4 / 2 3 6 4 7 7 0 

V A S P A R T N E R 

- P R O I Z V O D N J A 

- T R G O V I N A 

- I N Ž I N I R I N G VERONIKA ABS 
T I P S K I S E S T A V 

V Č A S U A K C I J E : 

- S T R O K O V N O S V E T O V A N J E 

- 6 7 K U H I N J P O V A Š I I Z B I R I 

- R A Č U N A L N I Š K I I Z R I S 

- B R E Z P L A Č N A D O S T A V A K U H I N J 

- M O Ž N O S T K R E D I T A D O 5 L E T 

H H B H N A J U G O D N E J Š A C E N A K U H I N J V S L O V E N I J I 
" G A R A N C I J A 

M I N I M A L N O 3 0 % C E N E J E OD N A J C E N E J Š E P O N U D B E 

B E L A T E H N I K A E V R O P S K I H P R O I Z V A J A L C E V : 

ZAKLJUČNA DELA V 
GRADBENIŠTVU, d .o .o , 
Šutna 93 
4209 Žabnica 
Telefon: 04/23 16 800 

D O M 

G a š p c r l i n D r a g o 

G S M : 0 4 1 / 3 2 3 - 8 2 3 

strojni estrihi • polaganje keramike • polaganje parketa 
in PVC tlakov 

L O T O 

I z ž r e b a n e š t e v i l k e 17. 
k r o g a z d n e 2 9 . a p r i l a 
2 0 0 1 : 3. 6. 16 . 2 1 , 2 2 . 
2 5 . 3 4 in d o d a t n a 17. V 
18 . k r o g u je p r e d v i d e n i 
s k l a d z a s e d m i c o reko
rdnih 1 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 SIT. 

Ž I V I L A 

Živila Kranj , t rgovina in gost instvo, d. d., 
C e s t a na Okrog lo 3, Nak lo 

Objavlja 
ZELO UGODNO PRODAJO RABLJENE 
TRGOVINSKE IN GOSTINSKE OPREME 

Prodaja bo v torek, 8. 5. 2001 , med 9. in 14. 
uro v prostorih S P N A K L A N C U in v K A V A B A R 
N A K L A N C U , Likozar jeva ulica 16, Kranj. 

P r o d a j n i p o g o j i : 
- t a k o j š n j e p lač i lo kupnine, 
- D D V p l a č a kupec , 
- prodaja po n a č e l u kupljeno - v ideno, 
- kupljeno op remo je potrebno takoj odpeljati. 

V primeru v e č i h s o č a s n i h ponudb z a 
p o s a m e z n i predmet prodaje ima prednost 
ponudnik, ki ponudi višjo kupnino. 

Živila Kranj, d.d., 4202 Naklo 

Ji 

Ponudba: 
•» okvirjanje 
* Izdelava ogledal 
* slikarska platna 
* serijski okvirji 

• prodaja slik 

Vodopivčeva 3 , 4 0 0 0 KRANJ 
(Mortotjev klanec] 

tel.: (04) 23-64-970 
delovni čas: 

vsakdan: 9-12 in 15-19 ure 
sobota: 8-12 ure 

N o v a p r e m o ž e n j s k a z a 

m i o m o g o č a j o 3 x v e č , 

v a r o v a n j a Z M 

k e r . . . 

a) vključujejo več rizikov, imajo več variant in 
zagotavljajo večjo varnost. 

b) lahko vsak dan 3 x pokličem njihovega 
simpatičnega zastopnika. 

c) kdor hitro da, 3 x da. 

X 

I z b e r i t e i I .1 %dr \gM 1 %dr 

Prav vsakomur že l imo omogoči t i 
sklenitev zanj na jp r imerne j šega 
zavarovanja Zato smo oblikovali 
v e č variant p remožen j sk ih 
zavarovanj, med katerimi lahko 

1 "nT izbirate. Variante se med seboj 
razlikujejo po višini zavarovalne 
vsote in obsegu kritja Skupno 
smo v zavarovanja vključili kar 
15 novih rizikov Najpomembm 

Nova individualna premoženjska zavarovanja ZM lahko sklenete 
pri vseh zastopnikih Zavarovalnice Maribor in zavarovalnice Tilia. 

novost pa je gotovo m o ž n o s t 
zavarovanja na novo vrednost. 
V s e to za vas pomeni m a n j š e 
tveganje, mani skrbi, prihranek 
s t roškov in bistveno večjo varnost 

. 

Sodelujte v naši nagradni akciji! Naaradna akcija za : 
premoženjska zavajrpvanja ; 
Najmodrejši odgovor je: ', 
(obkrožite) 

a), b), c) : 
Ime in priimek: I 

Ulica in hišna št.: ! 

Izberite najmodrejSi zaključek zgoraj navedene trditve, i/polnile kupon, 
premoženjska zavajrpvanja ; 
Najmodrejši odgovor je: ', 
(obkrožite) 

a), b), c) : 
Ime in priimek: I 

Ulica in hišna št.: ! 

ZM d d. - <ea akti|o tF-'Z 
Cankarjeva 3 

Nagrajence bomo izžrebali 15. maja 2001 

NAGRADE: 

premoženjska zavajrpvanja ; 
Najmodrejši odgovor je: ', 
(obkrožite) 

a), b), c) : 
Ime in priimek: I 

Ulica in hišna št.: ! 

3 x paket individualnega premoženjskega zavarovanja za 1 leto 
10 x majica ZM Kraj in poštna št.: 

1 
IPZ - GG - 3 \ 
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f a i f a r 
J Trgovina z lahko obutvijo 

Vas vabi v svojo prodajalno 
v Sp. Brnik 36a, v Cerkljah. 
Trgovina je odprta od 
ponedeljka do petka od 7. 
do 19. ure. 

Za reševalce nagradne križanke smo pripravil i šest lepih nagrad* 
1. nagrada: nakup v vrednosti 9.000,00 SIT 
2. nagrada: nakup v vrednosti 6.000,00 SIT 
3. nagrada: nakup v vrednosti 3.000,00 SIT 

\2/ 4. - 6. nagrado prispeva Gorenjski glas © 

Rešitve križanke (nagradno 
geslo, sestavljeno iz črk z 
oštevilčenih polj in vpisano v 
kupon iz križanke) pošljite na 
dopisnicah do srede, 16. 
maja 2001, na Gorenjski glas, 
Zoisova 1, 4001 Kranj ali pa 
oddajte v turističnih društvih 
Bled, Bohinj, Dovje - Mojs
trana, lesenice, Kranjska 
Gora, Radovljica, Škofja 
Loka, Tržič ali v Turistični 
agenciji Meridian na leseni-

Tft Veronika v 
Meridian, t ipska 82, 

»II v ntaloeglasnl 
službi enrenjekega glasa w 
avli psslsvasga stolpiča, 

I. 



Spoznala sta se v Šentgoru, se zaljubila in. 

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

d o b i l a t u d i d o j e n č k a 

Nataša in Emil si najbolj želita, da bi bil njun otročiček zdrav - V Šentgor zdaj prihajata 
redkeje, prijatelji iz dnevnega centra pa ju pogosto obiščejo v njunem novem domu. 

Radovljica - V radovljiškem dnevnem centru Združenja za duševno 
zdravje Šentgor se pripravljajo na vesel dogodek. Pravzaprav je to 
še skrivnost, k i pa jo bomo z veseljem razkrili . Dva njihova uporab
nika, Nataša z Lancovega in Emil iz Krope, se bosta namreč konec 
maja poročila. Pa ne le to, že sredi junija bosta dobila tudi dojenč
ka. Njuna zgodba je dokaz, da so tudi posamezniki, ki so v živ
ljenju preboleli duševno bolezen, povsem običajni ljudje, ki si lahko 
ustvarijo normalno življenje in imajo družino. 

Emil je leta 1995, pri enain- družijo, pogovarjajo o izkušnji 
dvajsetih, zbolel za duševno duševne bolezni, ustvarjajo v 
boleznijo in se zdravil v begunj
ski psihiatrični bolnišnici. Kot 
Pravi, so bile težave kar hude, 
Pestile so ga zlasti hude depre
sije. V bolnišnici so mu poma
gali in po dobrih dveh mesecih 
se mu je zdravje tako izboljšalo, 
da je lahko odšel domov in 
nadaljeval ambulantno zdravlje
nje. Še naprej je namreč moral 
jemati zdravila in jemlje j ih še 
danes, da na ta način vzdržuje 
zdravstveno stanje. Zdravnica 
mu je tudi predlagala, naj začne 
obiskovati dnevni center Šent
gor v Radovljici. " K o sem prišel 
iz bolnišnice, sem si začel ureja
ti življenje. Prišel sem v Šent
gor, saj mi je bilo prej dolgčas, 
ko sem bil kar doma. Z vese
ljem sem začel hoditi, tu sem 
spoznal nove prijatelje, ukvarja
ti sem se se začel z različnimi 
dejavnostmi, slikanjem na stek
lo, izdelovali smo rutke, najraje 
Pa sem lepil kuverte. Hodi l i 
smo tudi na plavanje, na morje, 
bili smo na taboru na Mežakli ," 
Pripoveduje. Kot pravi socialna 
delavka Marija Zupane, ki je 
vodja dnevnega centra, je po 
končanem zdravljenju v psihiat
rični bolnišnici zelo pomemb
no, da zdravljeni bolniki dobijo 
neko obliko pomoči . "Če bi 
takrat ostali doma, bi lahko 
spet zapadli v krizo, depresijo. 
Ena od možnost i je dnevni cen
ter Šentgor, ki je varen, stimula
tiven prostor, kjer pomagamo 
P n socialni in psihološki reha
bilitaciji. Naši uporabniki se 

kreativnih delavnicah, se vklju
čujejo v socialno mrežo," pravi 
Zupančeva. 

In v Šentgoru je Emil aprila 
lani spoznal Natašo. Njo je v 
Šentgor poslal zavod za zapo
slovanje na delovno usposablja
nje - ena od dejavnosti Sentgora 
je namreč tudi delovno uspo
sabljanje težje zaposljivih brez
poselnih oseb, tudi takšnih, ki 
nimajo težav v duševnem zdrav
ju. Nataša k sreči takšnih težav 
nima, je pa po končani osemlet
ki in k o n č a n e m skra jšanem 
programu usposabljanja za šivi
ljo imela težave pri iskanju služ
be, Nekaj časa je prek javnih 
del delala na planini, pasla 
krave, delala sir, maslo. Apr i la 
lani pa je prišla na delovno 
usposabljanje v Šentgor . Po 
besedah Marije Zupane uspo
sabljanje običajno traja leto 
dm, v tem času naredijo indivi
dualni načrt za posameznika, 
se pogovarjajo o zaposlitvi, 
iščejo službo in pišejo prošnje. 
In kot pravi, je dvema uporabni
koma že uspelo, da sta našla 
zaposlitev. Tudi Emi l je želel, 
da bi se v okviru Sentgora 
delovno usposabljal, vendar pa 
je komisija žal ugotovila, da ni 
delovno pridobiten. Pred bolez
nijo je hodil v službo, ima šest 
let delovne dobe, a zdaj je že 
dlje časa brez dela. Kljub temu 
si m o č n o želi, da bi dobil svo
j im sposobnostim primerno 
službo. "B i l sem na zavodu in 
sem tudi povedal, da sem manj 

Emil in Nataša pričakujeta naraščaj 

sposoben za delo, a bi še vedno 
rad nekaj delal," pravi Emi l . 
Zlasti zdaj, ko bosta z Natašo 
dobila dojenčka. Vsak od njiju 
trenutno prejema po 23 tisoča
kov socialne pomoči , ko bo 
dojenček tu, pa bosta dobila 
tudi otroški dodatek. K sreči 
j ima zavod pomaga pri plačeva
nju najemnine, dobila sta nam
reč stanovanjce, v katerem sta, 
čeprav je veliko samo 14 kva
dratnih metrov, nadvse srečna. 
In komaj čakata 12. junij, ko 
naj bi dobila dojenčka. Vesta 
celo, kakšnega spola bo, a naj 
to ostane skrivnost, izdajmo le, 
da bo dobil ime, ki se bo zače
njalo s črko A . Eno skrivnost 
pa vendarle razkrijmo: Nataša 
in Emi l se bosta tudi poročila, 
in to 26. maja. 

Odkar sta skupaj, Nataša in 
Emil veliko manj prihajata v 
Šentgor, pravi Marija Zupane. 
A še vedno rada prideta, če 
potrebujeta kakšno pomoč ali 
podporo, njuni prijatelji iz 
dnevnega centra pa ju tudi veli
kokrat obiščejo v njunem 
novem domu. Nataša si želi, da 
bi po porodniški nadaljevala 
delovno usposabljanje in si ven-

d l a n i 

darle našla zaposlitev, prav tako 
tudi Emil upa, da bi dobil kakš
no delo. Oba pa si najbolj želi
ta, da b i dobila zdravega otro-
čička. 

Marija Zupane pravi, da je 
zgodba Nataše in Emila dokaz, 
da so tudi posamezniki, ki so v 
življenju preboleli duševno bole
zen, enako sposobni, inteligent
ni ljudje, ki si lahko ustvarijo 
normalno življenje, imajo druži
no. Žal pa mnogi ljudje še vedno 
preslabo poznajo duševne bolez
ni, predsodki so veliki, ljudje z 
izkušnjo duševne bolezni pa so 
stigmatizirani. Ena od nalog 
Šentgor je prav v tem: da ozaveš-
ča in opozarja na pomembnost 
sprejemanja drugačnosti in dru
gačnih. A l i kot je dejalo eno od 
deklet, ki je prebolelo duševno 
bolezen: "Duševna bolezen je 
kot sladkorna bolezen. Če jem
lješ zdravila, lahko normalno 
živiš. A če mi ne bi bila dana ta 
bolezen, ne bi postala takšen 
človek, kot sem. tako notranje 
bogat. N a ta način sem spozna
la, da nikakor ni vse v material
nih dobrinah in da je tudi v pre
prostem človeku lahko veliko 
bogastvo." • Urša Peternel 

Projektno učenje za mlade, ki so opustili šolanje 

Modna revija unikatnih mladih 
Skupina 24 mladih, ki obiskujejo program PUM, je pripravila zanimivo modno revijo -

Kar 60 odstotkov mladih v letu dni spremeni življenje - na bolje 

Radovljica - V Radovljici že drugo leto pote
gu program za mlade, ki so pustili šolo, ne 
aa bi jo končali, ter so brez poklica in brez 
službe. Program se imenuje Projektno uče-
nJe za mlade, skrajšano PUM, deluje pod 
°kriljem Ljudske univerze Radovljica, vanj 
Pa je trenutno vključenih deset deklet in 
štirinajst fantov z vse Gorenjske. Pumovci, 
b°t se imenujejo, so v okviru različnih 
dejavnosti pred kratkim pripravili zanimivo 
Modno revijo, na kateri so predstavili lastne 
kreacije. 

Program PUM je, kot je povedala vodja 
mentorske skupine Vilma Kersnik, name
ren mladim od 15. do 25. leta starosti, ki so 
[""'Pravljeni narediti nekaj zase. Pod vod-
s^olrt mentoric (v mentorski skupini sta še 
^ « r e / a Rozman Amon in Mojca Šolar) 
. "e spodbnjajo k nadaljevanju šolanja, 

u Pomagajo pri izdelavi poklicne strategije, 
edvsem pa jim skušajo dati pozitivne izob-

^evalne izkušnje. Mladi se v PUM-u učijo 
a drugačen, neformalen način, preko različ-

I* ^javnosti, kijih zanimajo in pritegnejo. 
otevqjo se različnih projektov, medse vabijo 

f,°'sr°' pripravljajo razne akcije, v okviru 
elcivnjc predelujejo različne teme, se učijo 
•M jezikov, računalništva, pisanja prošenj. 

g suk udeleženec lahko v programu, ki je 
r(Jzplačen, ostane leto dni, po tem času pa 
0)'bi se vrnil nazaj v šolo ali pa si poiskal 

službo. Po podatkih kar 60 odstotkov m/a-

Pumovci so ob pomoči šivilje 
Lilijane Krajne sami skreirali obleke, 

ki so jih predstavili. 

Poskrbeli so tudi za make up in pričeske. 

dih, ki se vključijo v PUM, spremeni življenje 
-na bolje. 

Eden od projektov, ki so jim pumovci posve
tili veliko časa in truda, je projekt modna 
revija. Sami so si zamislili in s pomočjo šivi
lje Lilijane Krajne sešili obleke, ob pomoči 
zunanjih sodelavk Maje Repe, Dragice Rop 
in Sandre Šlibar poskrbeli za make up in pri
česke, izdelali nakit pod vodstvom zlatarke 
in oblikovalke-Ane Marije Kovač, poskrbeli 
pa so tudi za vabila, sceno, fotografije, spon
zorje (ki se jim lepo zahvaljujejo za pomoč), 
pripravili pa so celo novinarsko konferenco. 
Prav vsi obiskovalci so bili enotni, da jim je 
modna revi/a odlično uspela in da iz teh 
pumovcev res še nekaj bo. 

• U.P, foto: Tomaž Štu/ar 

Občni zbor Rdečega križa Škof/a Loka 

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

i n b r e z p l a č n o s t 

Na občnem zboru Območnega združenja 
Rdečega križa v Skojji Loki so se zahvalili 

prostovoljnim sodelavcem 

Škofja Loka, 24. aprila • "Prostovoljni sodelavci, krajevni 
odbori in območno združenje so bili navzoči povsod, kjer se je 
izkazala potreba po našem posredovanju in pomoči, zlasti 
tam, kjer država ne more uspešno reševati perečih vprašanj," 
je v uvodnem nagovoru dejal predsednik Območnega združe-
nja RK Skojja Loka Tone Košir. "Z Rdečim križem se je na 
tak ali drugačen način povezalo dobrih 24 tisoč ljudi, med 
njimi pet tisoč otrok, kar je 60 odstotkov prebivalcev. 

Plačali so članarino, darovali kri, bili na predavanjih, v 
krožkih, skupinah, letovali, bili na taboru, darovali so finanč
na sredstva v dobrodelne namene, zaprosili in dobili pomoč. 
Pri našem delu sta v ospredju dobrovoljnost in brezplačnost, 
zato vsak, še tako majhen uspeh prinese več zadovoljstva in 
notranje sreče kot pri tistih, ki se s podobnim delom preživlja
jo," je dejal predsednik. In načrti za prihodnje leto? 

Nič novega, Rdeči križ bo navzoč takrat, ko ho potrebno. 
Nadaljevali bodo s projektom za kakovostno starost, nadalje
vali s preventivnimi zdravstvenimi oddajami na Radiu Sora. 
Večjih dobrodelnih akcij, kot so bile lani za Nežo in Kristino 
ter za Erika in Marjana, ne morejo načrtovali, prisluhni/i pa 
bodo razmeram iti potrebam v okolju. Posebno pozornost terja 
tudi materialna pomoč, potreba po njej se kot posledica raz-
slojevanja prebivalcev še vedno povečuje. Prizadevali si bodo 
pridobiti tudi sredstva za preventivne'socialne, humanitarne 
in zdravstvene programe, saj kljub zglednemu sodelovanju z 
občinami in njihovimi župani ugotavljajo, da prejemajo daleč 
najnižji delež iz proračunskih sredstev v primerjavi z ostalimi 
združenji v Sloveniji: 

Na občnem zboru so podelili tudi priznanja prostovoljnim 
sodelavcev. Zlati znak RK je prejela Pavla Cešnovar s Trate, 
srebrni znak Majda Debeljak iz Poljan in Marinka Pavlin iz 
Kamnitnika, bronasti znak Marija Kos iz Javorij in Jožiea 
Kovic iz Podlubnika, diplomo RKS Marta Šinkovec s 
Hotavelj, priznanja območnega združenja RK pa Milica 
Jovanovič iz Javorij, Anka Tušek in Ivana Jan iz Zirov, 
Francka Bevk iz Davče, Marinka Damjan iz Podljubelja in 
Jože Miklavčič s Hotavelj. 

A k c i j a z a P o l o n o F r l i c s e k o n č u j e 
Februarja smo skupaj z Območn im združenjem Rdečega 

križa Škofja Loka začeli z dobrodelno akcijo za Polono Frlic iz 
Zalega Loga, ki je v prometni nesreči izgubila moža in ostala 
sama z majhnima hčerkama. Pričakuje še tretjega otroka. S 
pokojnim možem sta v bližini njegovega doma v Poljanski doli
ni gradila hišo, ki jo želi Polona dokončat i kljub težkim razme
ram, v katerih seje znašla. Veliko ljudi j i je pomagalo ob može
vi smrti, na računu Rdečega križa Škofja Loka pa se je zbiral 
denar, s katerim naj bi Polona v hiši dokončala centralno ogre
vanje. Slednje je sedaj že napeljano, račun je plačan, dobrotni
ki pa so na račun Rdečega križa nakazali 1.367.000 tolarjev. 
Med zadnjimi darovalci so še: Vida Kosi , Ljubljana (10.000), 
Breda Bogataj, Gorenja vas (10.000), Tomaž Rant, Poljane 
(6000), N . N . (10.000) in Gabrijela Zaplotnik (2000). Vsem še 
enkrat prav lepa hvala. 

Dobrodelna akcija za Frliceve je tako končana. Končuje se 
ravno ob Tednu Rdečega križa, ko bomo Polono in njene obis
kali in si ogledali, kako napreduje gradnja hiše. • D .Ž . 

Ž u p a n o v t e k o k o l i B r d a 
Kranj - Mestna občina Kranj prireja v soboto, 26. maja, 1. 

županov tek okoli Brda, katerega tehnično izvedbo prevzema 
atletski klub Triglav. Tek bo potekal v dveh kategorijah, in sicer 
tek okoli Brda v dolžini 8,5 kilometra s startom ob 10. uri ler 
tek ali hitra hoja po hipodromu Brdo v dolžini 800 metrov s 
startom ob 10.15. Štartnina je za oba teka 3000 tolarjev, za 
dijake, š tuden te , vojake in upokojence pa 500 tolarjev. 
Zmagovalka in zmagovalec v obeh tekih prejmejo pokal. 

Denar od štartnin in prispevkov sponzorjev bo namenjen fun
daciji Vincenca Drakslerja za odvisnike, kot pomoč odvisnikom 
in njihovim družinam pri zdravljenju zasvojenosti. 

Prijave za tek sprejema oddelek za tehnične službe Mestne 
občine Kranj na telefon 04/23 73 110 ali faks 04/23 73 114 ali 
po e.pošti: saso.govekar@kranj.si. S prijavo do 22. maja si tekači 
zagotovijo spominsko majico, topli obrok in napitek. Prijaviti pa 
se bo mogoče tudi na dan tekmovanja od 8. ure do 9.45 na hipo
dromu Brdo, kjer se plača štartnina in dobi š tartna številka. 

EPTA Založba najlepših slikanic - Center za izobraževanje in usposabl|anje, 
Podllmbarskega 29, p.p. 2700, Tel.: 01-513 3000, Telefaks: 01 513 3028 

HARRVJEVCI12 VSE SLOVENIJE NA PARADI BRADAVICAM V PRESTOLNICI 
21 . aprila 2001 se je ob 11. uri v parku Zvezda (Kongresni trg) zbralo več kot 500 
otrok iz vse Slovenije. Prišli so Harrvjevci. Potterjevci, čarodeji, čarodejke in bunkeljni 
- vsi, ki verjamejo v literarnega junaka Harrva Potterja, ki ga radi berejo in ga 
obožujejo. To pa ni vse. V petek, 20. 4. 2001, se je v Mini teatru na ljubljanskem 
gradu odprla razstava sms sporočil - izbor 100 najbolj duhovitih in prodornih sporočil, 
ki jih poleg risb in drugih izdelkov na uredništvo EPTE pošiljajo navdušeni -Harrvjevci. 
Poleg sms sporočil, ki so požela veliko smeha in občudovanja, je v Mini teatru razstav
ljenih več kot 20 čarobnih metel, remek del slovenskih otrok. Metle so na licitaciji dobile 
nove lastnike. Ves izkupiček licitacije je namenjen posebnemu projektu EPTA- BUBE 
KNJIG0BUBE in je posvečen lajšanju bivanja otrok v slovenskih bolnišnicah. 

Na Društvu za nenasilno komunikacijo, Milana Majcna 12, 
Ljubljana vodijo svetovalne pogovore z mladimi in ženskami, 
ki doživljajo nasilje, ter z mladimi in moškimi, ki nasilje 
povzročajo. Vsi, ki potrebujete informacije ali bi se želeli 
naročiti na svetovanje, jih pokličite na telefonsko 
številko 01/4344 822. 

mailto:saso.govekar@kranj.si


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

Maja 2001 izbiramo GORENJKO/GORENJCA 
meseca APRIL 2001 

A l e n k a i n M a r c e l 

Na Gorenjskem že OSMO zaporedno leto vsak mesec s tedenskimi 
glasovanji kar na štiri različne možnosti v šestih medijih poteka 
NAJ-NAJ-NAJ vsegorenjska akcija popularnosti pod naslovom 
"GORENJKA/GORENJEC MESECA". Tudi v letu 2001 jo nadaljuje
mo. V njej lahko sodelujete: bralke in brala' Gorenjskega glasa; 
poslušalke in poslušalci vseh štirih gorenjskih nekomercialnih 
radijskih postaj - Radia Kranj, Radia Sora, Radia Triglav 
Jesenice in Radia Gorenc ter gledalke in gledala' GTV- Gorenjske 
televizije v redni petkovi oddaji GTV-MIX z Matejo in Alešem. 
Glasujete lahko po elektronski pošti. Danes, prvi petek v maju 
2001, začenjamo novo celomesečno akcijo: GORENJKA/GORE-
NJEC meseca APRILA 2001. Pravila o sodelovanju v štirih radijskih 
in televizijskem glasovanju, ki vsa potekajo "v živo" neposredno v 
oddaje. Vam bodo povedali voditelji teh oddaj. Najbolj preprosto je 
še vedno glasovanje na dopisnici, na katero vpišete enega od obeh 
predlogov za GORENJKO/GORENJCA MESECA in jo pošljete na naš na
slov: GORENJSKI GLAS, p. p. 124, 4 001 Kranj, te boste Vašo gla
sovnico oddali v pisarnah gorenjskih turističnih društev in agencij, s 
katerimi odlično sodeluje Gorenjski glas, niti ne potrebujete poštne 
znamke. Naši sodelavci so turistična društva Bled, Bohjnj, Dovje-
Mojstrana, Jesenice, Kranj, Kranjska Gora, Radovljica, Škofja Loka 
in Tržič; ter Turistična agencija Meridian s poslovalnicama na 
Jesenicah in v Lescah. Ni odveč ponoviti: poštnina je od letošnje' 
ga 1. januarja spet višja. In zato ZNOVA poudarjamo, da premalo 
frankiranih dopisnic ali pisem na pošti ne prevzemamo, če je pre
vzem vezan na plačilo "porto" oz. dvojne poštnine s pribitkom. To 
seveda ne velja le za glasovnice v tej akciji, temveč tudi za ostalo 
premalo franki rano pošto! V naslednjem tednu, od 8. do 15. maja, 
je na poštne pošiljke potrebno prilepiti doptačilno znamko 
Rdečega križa za 12.- SIT! Praktičen nasvet: na poštah ali v tra
fikah kupujte znamke, ki imajo črkovno oznako za frankirno 
vrednost (A oziroma B), in v primeru podražitev se Vam ne bo 
zgodilo neprijetno presenečenje. Pravilo "ena dopisnica - en 
glas" pri preštevanju glasovnic dosledno upoštevamo in zato nam 
ne pošiljajte polnih kuvert 'glasovalnih listkov' ali pa dolgega sez
nama imen na eni sami dopisnici; upoštevamo jo kot en glas. 
Glasovanje traja do vključno četrtka, 31. maja, (upoštevamo datum 
na poštnem žigu), zato rezultatov še ne bomo objavili 1. junija, tem
več teden kasneje. 

Kratki predstavitvi ene Gorenjke in enega Gorenjca, ki sta prejšnji 
mesec posebej opozorila nase: 

Marcel Rodman Alenka Boltez 

ALENKA BOLTEZ, mlada kranjska podjetnica, direktorica druž
be Apartmaji Boltez, ki od prejšnjega meseca v preurejeni nek
danji Novačkovi vili ob kranjskem Vodovodnem stolpu omogoča 
poslovnežem in drugim gostom bivanje v luksuzno urejenih apa-
ratmajih, posebej prilagojenih poslovnemu turizmu. 

MARCEL RODMAN, še ne dvajsetletni hokejist iz Rodin, ki igra v 
kanadski mladinski hokejski ligi, je prejšnji mesec prvič igral v 
slovenski članski reprezentanci v hokeju na ledu; ekipa je slo
vensko športno javnost razveselila z izjemnim uspehom - uvr
stitvijo v A skupino. 

V zadnjem glasovalnem krogu smo prejeli 92 (v prvem 
117, v drugem 209 in v tretjem 211) glasovnic. Za KRISTI
NO PAHOR ste poslali 93 glasov v prvem, kar 145 v 
drugem, 159 v tretjem in še 58 v zadnjem krogu. Za KLE
MENA TORKARJA pa 34 v prvem, 37 v drugem krogu, 52 v 
tretjem in 34 v zadnjem krogu. KRISTINA PAHOR, nade
budna harmonikarica, je po Vašem izboru GORENJKA 
meseca MARCA 2001. 

V največji, najbolj tradicionalni gorenjski akciji popularnosti tudi v 
letu 2001 sodelujejo: FRIZERSKI ATELJE SILVA, v BRIJOFU 292 v 
Kranju, v bližini samopostrežbe Živila, telefon 04/23-43-070 ali GSM 
041/405-366, Fitnes center KRPAN Radovljica, Gorenjska 41, tele
fon 04/53-12-623, Lepotni studio FENIKS Bistrica pri Tržiču, 
Kovorska 17, telefon 04/ 59-46-009. V Frizerskem ateljeju Silva vsak 
teden uredijo frizuro eni (ali enemu) od vseh, ki ste v posameznem 
krogu glasovati za Gorenjko/Gorenjca meseca, vfitnesu Krpan in v 
Studiu Feniks pa vsak teden po eden od glasovalcev uživa v najsodo
bnejšem solariju. Poleg tega JERNEJA UKAR s sodelavkami eksklu
zivno poskrbi za novo frizuro vsak mesec tudi tisti oz. tistemu, ki po 
Vašem izboru zmaga v akciji Gorenjka/'Gorenjec meseca. V 
Frizerskem ateljeju SILVA torej pričakujejo KRISTINO PAHOR. 
Izmed prejetih glasovnic poleg tega v VSAKEM glasovalnem krogu 

izžrebamo še sedem sodelujočih, ki ste glasovali z dopisnicami, v ra
dijskih ali televizijskih glasovanjih. V Frizerski atelje Silva v 
Britofu 292 pri Kranju je tokrat povabljena URŠA NAKRST iz 
Mengša; v Studio Feniks v Bistrici pri Tržiču je povabljen JOŽE 
OBLAK iz Sela prižireh; v Fitnes studiu Krpan v centru Radovljice 
pričakujejo BRANKA KRŽ1ŠNIKA iz Kamne Gorice. Tri vrednostna 
pisma po tisoč tolarjev prejmejo: MIHAEL ZUPANČIČ, Štajerska ul. 4 
Šmarca, 1241 Kamnik; MARJETA DOLENC, Cankarejva la, 4270 
Jesenice; Meterc Sonja, Zabreznica 17c, 4274 Žirovnica, štiri Glasove 
reklamne artikle pa pošljemo naslednjim: MARKO KAVČIČ, Žirovski 
vrh 31, 4226 Žiri; JANI URBANC, Rupa 33, 4000 Kranj; FRANCI BLA-
ŽJČ, Smokuč 32, 4274 Žirovnica in MAJA SKUMAVEC, Velesovksa 2, 
4208 Šenčur. 

Alpski večer na Bledu 

J u b i l e j a n s a m b l a i n p r i r e d i t v e 

Za bralce Gorenjskega glasa nagradne vstopnice. Odgovore na nagradno vprašanje 
pošljite do vključno 8. maja. 

Bled, 4. maja 
-Zdaj, po prvo
majskih praz
nikih, že lahko 
rečemo, da je 
za letošnji j u 
bilejni 15. Alp
ski večer na Bl
edu veliko za
nimanje doma 
in v tu j in i . Le
tošnja jubi le j 
na prireditev 
pa sovpada tu

di s 35-letnico ansambla Alpski 
kvintet. Danes pa objavljamo tudi 
zadnji nagradnji kupon. Prihodnji 
teden bomo poslali srečnim izžre
bancem za pravilne odgovore 
vstopnice po pošti. Če pa bi si radi 
zagotovili vstopnico za priredi
tev, potem pohitite z nakupom. 
Vsakdo pa ob nakupu dobi tudi 
deset dekagramov Loka kave. "To 

Jože Antonič: 
"Vsakomur de

set dekagramov 
Loka kave." 

je darilo Alpskega kvinteta za ob
iskovalce jubilejnega Alpskega 
večera ob jubileju Alpskega kvin
teta," je poudaril direktor Alps
kega večera Jože Antonič. 

Poudaril je tudi, da so imeli pri 
pripravi prireiditve letos še po
sebne težave tudi pri izboru ansa
mblov, ki bodo nastopili na Alp
skem večeru. Zaradi triurne odda
je na TV Slovenija bo na priredid-
tvi lahko nastopilo le okrog 25 
skupin. Interesentov za nastope 
med domačimi in tujimi glasbeni
mi skupinami pa je biLo krepko 
čez petdeset. Čeprav je seznam 
nastopajočih pred prireditvijo že 
dokončen, se kaj lahko zgodi še 
vedno kakšna sprememba. Ven
dar bodo zagotovo na letošnjem 
Alpskem večeru nastopili Alpski 
kvintet, ansambel Franca Mihe-
liča, Alfi Nipič, narodni Čuki, 
Gašperji, Jože Galič in glasba iz 

Slovenije, Slapovi, Franc Kom-
pare, Oto Pestner, Obzorje, Prifa-
rski muzikantje, Zasavci, bratje 
Poljanšek, Jože Burnik in Kurt 
Gartner, Tanja Zaje - Zupan, 
Gregorji, tr io Roberta Goterja, 
Rosa, Jevšek, Svetlin, Ekart, 
Nagelj, Miha Debevec, Boris 
Razpotnik, Peter Fink, Gorjanska 
godba in iz tujine. 

Program bosta povezovala 
Natalija Verboten in Janez Do-
Linar. Generalni pokrovitelj Lan-
zinger harmonika, medijski po
krovitelj Gorenjski glas. Za bralce 
Gorenjskega glasa pa objavljamo 
danes tudi KUPON z nagradnim 
vprašanjem. Nalepljenega na do
pisnico pošljite do vključno 8. 
maja na naslov Gorenjski glas, 
4001 Kranj, p. p. 124. Med pravil
nimi odgovori bomo izžrebali 6 
vstopnic. 

• A. Žalar 
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J u t r i p o d b e s n i š k o v o š č e n k o 

Prireditev s predstavitvijo audio kasete, ki bo ju t r i , 5. maja, v dvorani gasilskega doma v 
Spodnji Besnici, bo hkrati uvod v jubilejno 10. tekmovanje, ki bo od 8. do 10. juni ja. 

Besnica, 4 . maja - Jutri (sobo
ta) , 5. maja, ob 20. uri se bodo 
na tradicionalni prireditvi Pod 
besniško voščenko v dvorani ga
silskega doma v Spodnji Besnici 
predstavili najboljši harmonikar
j i , ki so se na Lanskem tekmova
nju uvrstili za predstavitev in 
snemanje sedme audio kasete. 
Turistično društvo Besnica pa bo 
ob tej priložnosti podelilo tudi 
priznanja za najbolj urejene do
mačije. Jutrišnja prireditev bo 

nekakšen uvod v Letošnje jubilej
no 10. gorenjsko prvenstvo har
monikarjev in prireditve v 
Besnici od 8. do 10. junija. Takrat 
bodo harmonikarji nastopili v 
nedeljo, 10. jun i ja , ob 13. u r i . 
Prijave sprejema Turistično dru
štvo Besnica, Zg. Besnica 104, 
4201 Zg. Besnica. V soboto, 9. 
jun i ja , ob 19. uri bo 2. revija na
rodno zabavnih ansamblov za 
Zlato voščenko. Prijave spreje
mata Gorenjski glas Več kot časo

pis (GSM 031/638-699) in TD 
Besnica. V petek, 8. j un i j a , pa 
bo prireditev za mlade s skupino 
Čuki. Vse prireditve bodo pod ve
likim šotorom v Besnici. Gore

njski glas bo tudi Letos glavni 
medijski sponzor jutrišnje in pri
reditev v okviru 10. gorenjskega 
prvenstva harmonikarjev od 8. 
do 10.junija. • A.Ž. 

D L A K E S O P R O B L E M , 

K I P R I Z A D E N E D U Š O 

Se tudi Vam drage bralke dogaja: 

da kar naprej iščete pinceto, s katero 
boste izpulile odvečno dlačico 
da zjutraj uporabljate brivnik 
da imate občutek, da vas vsi g leda jo v 
dlake 
da se izogibate bazenu, savni in krilu, ker 
so noge kosmate 
da se "tresete" pred zbadanjem z iglico 
oz. depi laci jo s smolo 
da razmišljate 
vedno znova 
in znova, ka
ko kruto se je 
po ig ra la nar
ava prav pri 
vas 

LASERSKA EPIIACIJA IN OSTALE KLASIČNE OBLIKE EPILACIJE IN OEPILACIJE 
I &tr/sZt« /spote a ? i>w, A/ % 

[MEDICINSKO ESTETSKI CENTER| 

BLEIVVEISOVA 6, KRANJ, 
nebotičnik, 4. nadstropje,' 

delovni čas: 
I pon, - pet.: od 8.00 do 20.00 

PARMANENTNI MAKE - UP: USTA, OČI, OBRVI, IZDELOVANJE TATUJEV TeI.:04/20 26 794 

D O V O L J J E KRUTIH NAČINOV 

ODSTRANJEVANJA DLAK 

LASER JIH ODSTRANI NEŽNO IN 

PREDVSEM ZA VEDNO 

Obogatitev na narodnozabavni sceni 

K r a n j s k i m u z i k a n t i s p r i j a t e l j i 

V kinu Center v Kranju je ansambel Kranjski 
muzikanti predstavil svojo prvo kaseto in zgoščenko 

Kranj, 4 . maja - Narodnozabavni ansambel Kranjski muzi 
kan t i j e konec minulega tedna v Kinu Center v Kranju 
proslavil dogodek, ki ga bodo seveda veseli t ud i vsi njegovi 
pr i ja te l j i i n člani njihovega kluba. Izšli sta namreč kaseta in 
zgoščenka pod naslovom Bodimo pri jatel j i . Promocijski kon
cert je bi l prava poslastica za ljubitelje narodnozabavne glas
be in ansambla Kranjski muzikant i . Na koncertu, ki sta ga 
povezovala Andreja Rekar in Janez Dolinar, so nastopili tudi 
Pihalni orkester Mestne občine Kranj, Viktor i ja, ansambel 
Petovio, Marjan Zgonc, Obvezna smer, Marjan Podrepnik in 
Fata in dixi land Mamut. Ansambel Kranjski muzikanti je 
potrdi l , daje z dvanajstimi skladbami stopil na glasbeno sceno 
in se uspešno postavil ob bok nekaterim pril jubljenim glasbe
nim skupinam iz narodnozabavnega melosa. Čestitam z zado
voljstvom, da je bi l z ansamblom, ki ga uspešno vodi Dejan 
Kotar, med sponzorji tudi Gorenjski glas. • A. Žalar 

po opravljenem četrtem postopku 

D V E N A G R A D N I V P R A Š A N J I 

NOTRANJSKEGA RADIA LOGATEC 
• Terme Topolšica d.d.. Topolšica 77, 3326 Topolšica, tel.: (03) 896 

31 00, info@t-topolsica.si 
Vprašanje: Napišite slogan zdravilišča Terme Topolšica. V pomoč 

začetne tri besede: "Nasmeh je nepozabna ...?" 
Nagrada : 1-krat kopanje s kosilom za 1 osebo 

• Zdravstveni dom Cerknica, Loška dolina, Cesta 4. maja 17. 
Cerknica 
Vsem ki bi želeli darovati nekaj tolarjev za nakup novega reševal
nega vozila je, na voljo ŽR: 50160-603 - 59171 

Odgovore pošljite do sobote, 5. maja 2001 

NTR L O G A T E C , p.p. 99, 1370 Logatec, 
za oddajo "99 minut..." ", P-P- 99, 1370 Logatec. 

Nagrajenca z dne 15. aprila 2001: 
• EVT-sistemi d.o.o, Idrija: Marija Žitnik, Krvavška 17, 1217 

Vodice 
• Časopis 99, Logatec: Aleš Tavčar, Breg 58, 4274 Žirovnica 

Iskrene čestitke! Prevzem nagrad direktno pri pokroviteljih z 
osebnim dokumentom brez našega pisnega obvestila. Dodatne 
informacije po tel.: 01 750 9 360. 

Spremljate nas lahko: Notranjski radio Logatec 107.1 & 
91.1MHz. Pokličite (01) 754 1 632 ob nedeljah med 20.21 

in 22. uro ter preizkusite svoj pogum na vislicah. 

Z a n k o okol i vratu vam zategujejo - Šer i f - Veče rna Zar ja 
- Č r n i gad - Jutranja Za r j a 

mailto:info@t-topolsica.si


± K O T I Č E K 

S o n č n o fitiammfe ^ B t f e a 

20. april do l'K maj 

20. aprila je Sonce vstopilo v zemeljsko znamenje Bika. m 
Znamenje Bika je prvo zemeljsko znamenje stalne j 
kvalitete in principa sprep'tnanja. To sončno znamenje 
predstavlja vrhunec zemeljskih in pomladnih sil. Njego* ! 

glavna motivacija je vzeli in hranili; svet je zanj ču* m 
<iovita pojedina. Zelo težko ga je spraviti v pogon, ko pa 
vam to končno uspe, ga je nemogoče ustaviti, \jegova M 
astvarjalna moč je neizčrpno in neutrudljiva. Znamenje 
Bika je sinonim trdnosti. stabilnosti, varnostt 

Bik je veselo znamenji; nagiba se k uživanja na vseh 
življenjskih področjih. Rad ima dobro hrano in prijetne 
kontakte. Udobje v lastnem domu mu veliko pomeni. [•' 
Ima smisel za denarne zadme. Bud trosi in nakupuje, p 
skrb za domače pa ga lahko požene tudi v skopost. Zu- | | 
nima ga umetnost, vendar laka, v kateri je veliJto vesel- \ 
jo, saj se noče obremenjevati z močnimi stvarmi. Je ro- j 
matičen in zelo čustven. Razumevanje na seksualnem in j 
prijateljskem področja ma daje polet. 

Pri. izbiri partnerja se nagiba k tradi<i ji. hoče miren za- t 
koHski pristan, v katerem je najpomembnejše udobje. 
Najraje se pri izbiri partnerja odloča za vodena in h 
zemeljska znamenja. 

Najbolj ga privlačijo Škorpijon. Devica, Kozorog, pa 
tudi Bal, in Bitni. Dobro se lahko ujame s Tehtnico, ven
dar ho/j na prijateljski kot ljubezenski ravni. Lev in 1'od- S 
nar sta mu po energiji nasprotna. 

I ladar tega Sončnega znamenja je Venera. Zato so 
zanj primerni poklici: trgovec, bankir, kuharski mojster, 
bioencrgelil,. slikar, pevec. 

Znam- osebe, rojene v znamenja Bika: H il/iam Shake- [ 
speare, Peter l. Cajkmski. Marija Terezija, Kart \!ar.\. 
Josip Broz Tito, Janez Pavel II. Salvador Dali, Orson | 
" ' ' / /Vv Sigmand Trend. Ivan Cankar. 

Vaša Sivilu 

l.ahlut nti pišete na email: a#tro@emall.si 
ali aa Gorenjski glas. Zoisova 1 Kranj* 

Popraznični pozdrav, upamo, 
daje bil ogenj topel, daje pijača 
primerno pogrela in da je bila 
pesem vesela. Po praznikih je 
Jodlgatorja in njegove zveste so
delavce pričakal ogromen kup 
dopisnic, na katerih je bilo pra
vilno ugotovljeno, da mlada 
kranjska skupina, ki seji po vsej 
verjetnosti obeta lep uspeh, sliši 
na ime MoonArt . Naj vas še en
krat toplo povabimo v Aligator-
jevo kiberdomovanje, ki si je na
šlo mesto na spletni strani z na
slovom www.aligator.si - tam naj
dete eno veliko morje glasbenih 
zanimivosti. Srečna roka, ki je 
tokrat zagrebla v že omenjeni 
kup, pa je ven potegnila tisto do
pisnico, ki jo je poslal Uroš 
Gros, doma z Bičkove 12 v Kra
nju. Uroš, treba je počakati na 
dopis, potem pa z njim zvizzz ... 
v Muziko Aligator v Kranj po. 
nagrado (ki je tudi tokrat straš
no fletna in prepuščena okusu 
in posebnim željam srečnega iz
žrebanca). 

T U J E : Destiny's Child - Survi-
vor. Gorillaz - Goril laz. Atomic 
Kitten - Right Now. Ki r i l - Reli-
gion & Sex. Vanessa Mae - Sub.-
ject To Change. 

S L O V E N S K E : Nuša Derenda 
- Eurosong 2001. Nina Kompare 
- Slovenske ljudske pesmi (har
monika: Marjan Kregar). Bratje 
Boštjančič - Dnevi rož in vina. 
Ivo Mojzer - Deček z ulice. 

F I L M S K E : Ouills - Šokantno 
pero. 

TOP 5 
1. Sebastian 
2. Big Foot 

norih 
3. Powcr Mix 14 

Hočem to nazaj 
Mama - Doba 

Kako se časi hitro spreminja
jo! Pred petimi, šestimi leti smo 

n a : prvomajskih shodih srečali 
'e najbolj trmaste in zaverova
ne v svoj prav in svoje neomajno 
življenjsko prepričanje, da prvi 
maj v nobenem primeru ni ide
ologija. Starejše torej in najbolj 
neuklonljive treniti ni politiki, ki 
Je imela kar nekaj let ob priho
du na oblast silne ideološke po
misleke o smislu in pomenu pr
vomajskih zastav. 

Se pred nekaj leti si bil torej 
tovariš in tovarišica, če si začel 
l^uznovati prvi maj v njegovem 
bistvu- v bistvu delavskih pravic, 
"deči nagelj v gumbnici kot 
simbol komunizma? Bili so po
litiki, ki so se skrajno cinično in 
omalovažujoče odziva/i na de
lavska praznovanja in prvomaj
ske shode. 

Kako daleč je vse to šlo, ta ci
nizem in privrženost novim ide
ologijam in novi oblasti, se 
kaže tudi v resničnem dogodku 
ii(i lokalni ravni. Neka mestna 
Pleh muzka, kije imela v deset
letjih svojega obstoja v svojem 
železnem repertoarju ludi tradi-
iOnalne prvomajske budnice 

1,1 nato nastop na prvomajskem 
sbodu, je pod novim vodstvom 
nenadonta preneha/a nastopali 
n a "hodih. 

Nič več - ali le v primeru, če 
Plačate! (Ob tem ni odveč pri-
P°mniti, da so bili nasploh 
Vzdrževani in plačani iz davko-
Plačeva/skih žepov, kijih imajo 
f"di tisti, ki niso na vrat na nos 
Pokleknili preti aktualno ideo-
'°gi.Jo.) In še tedaj bomo igra/i, 
so rekli, kar bomo mi hoteli. 
Nobenih nabrusimo kose ali 
Moji na gori partizan! Tega je 

nepreklicno konec, kajti novo 
vodstvo muzike je z izbruhom 
demokracije poniglavo smatra
lo, daje vse, kar je bilo, zanič 
in ničvredno, s pridihom na 
gnilo enoumje. 

Novo vodstvo je tudi skrajno 
nesramno odklonilo celo tradi
cionalno klobaso, ki sojo niuzi-
ki na prvomajskem shodu po
nudili organizatorji! Da dol pa
deš! Celo klobasa je bila za 
šefa pleh muzike ideologija! Da 
ne govorim o tem, kako je na
sploh vehementno zavrnil vsa
ko igranje partizanskih pesmi. 

stvo muz'ke? Ponovnega vzha-
janja socializma ali kaj? 

Kako bo novi socializem v 
neki novi obliki vzhajal v neki 
daljnji prihodnosti, ko nas ne 
bo več, govorijo zdaj že nekate
ri novi eminentni ekonomisti. 
Ni nujno, da sta nova ekonomi

ja trdega tržnega kapitalizma 
idi kapitalističnega fundamen
talizma neka svetla prihodnost, 
vsaj za 80 procentov prebival
stva ne! 

Toliko naj bi bilo v prihodno
sti več ali manj brezpravne de
lovne sile za 20 procentov boga-

Glosa 

Prvi maj 
Prvi maj je bil množičen kot že dolgo ne, 

a grenak. Tudi pri nas zaradi novih 
tehnologij ni dela. Prišel bo čas, ko bo 
nostalgiji po dobrih starih časih potne 

zaposlitve pokazala pravo ogledalo 
zgodovina. 

4. Destiny's Chi ld - Survirvor 
5. Romana Krajnčan - Straš-

nofletne 

Kar* c* rt t / m / 

12. maja bo v Športni dvorani na 
Bledu Alpski večer. 24. maja bo 
ljubljansko Halo Tivoli zavzel 
Zdravko Čolić, vstopnice pa so na
prodaj za 3500 tolarjev. Đorđe Ba-
lašević bo v Križankah zakrižaril 
26. maja, vstopnice za Doleta so 
3500 tolarjev. Hala Tivoli bo 3. ju
nija doživela koncert Nicka Cava, 
vstopnice so naprodaj za 4500 to
larjev. 17. junija bo Hala Tivoli po
plesavala ob zvokih Erosa Ramaz-
zotija, za italijanske rime je treba 
odšteti 7700 tolarjev. 21. julija pa 
se bo Imola zavrela v ritmih irske 
skupine U2 . Napovedujemo še 
koncerte, ki bodo potekali od 1. 
do 9. junija - takrat bo ljubljan
ske Kr ižanke zavzela Druga 
godba, program zanjo najdete 
pri Aligatorju. 

/H NMMt\PN0 

Ker je povpraševanje po kar
tah za legendarno skupino U 2 
izjemno veliko, nas zanima, v 
katerih mestih bodo koncertira-
l i . Aligator naproša, da na do
pisnico napišete vsaj dve mesti, 
kjer se bodo U2 ustavili. Spra
šujemo torej po (vsaj) dveh kra
j ih , ki j ih bo U2 obiskala na 
svoji najbolj frišni turneji. 

Odgovore na dopisnice, te v 
nabiralnike, sledi poš ta in po
tem Gorenjski glas, pripis 
"Jodlgator", Zoisova 1, 4000 
Kranj. Do kdaj? Vaše odgovore 
Aligator pričakuje do srede, 9. 
maja. 

z izgovorom, da so pač izgubili 
- note! 

No - ni minilo nekaj let, ko so 
note spet našli, kajti že par let 
igrajo tisto, kar se jim reče. Če 
jih občinski proračun plača, naj 
igrajo magari cinca marinca 
ali trzinko, ki je zgodaj vstala, 
če bi to zahteval določen sloj 
davkoplačevalcev! Ne pa "ml ne 
maramo klobase, ker je sociali
stičen ostanek ", "mi ne vemo, 
kam smo založi/i pesmarice s 
partizanskimi notami" in podo
bno. Česa se je sploh balo šefov-

tih. Lepa reč in lepa priložnost 
za rdeči nagelj v gumbnici. 

Ameriški republikanski pred
sednik, ki bo med drugim bo
gate odpustil plačevanja davka 
na dediščino, je že krenil v to 
smer. 

Zato tudi ogorčeni shodi proti 
globalizaciji ali evropsko prvo
majsko ogorčenje na ulicah ne
katerih evropskih mest. Že res, 
da seje sprevrglo v divjaštvo in 
vandalizem, a nekaj v delavski 
evropski miselnosti se vendarle 
dogaja. Le čemu celo življenje 

služiti peščici bogatih? Le čemu 
nam odrekajo pravico do dela? 

Slo bo, dokler bo šlo in dokler 
nekdo ne zaneti upora proti 
ureditvi, ki pušča za seboj toli
ko reveže v, daje groza. Celo pa
pež o tem ne misli nič dobrega, 
saj je v generalnem nasprotju s 
krščansko etiko in doktrino. Po 
mojem samo še tisti anti prvo
majski klobasar, šef tiste muzi
ke misli, da se bosta s pokopom 
socializma cedi/a med in mle
ko. 

Ne gre za socializem kot za 
družbeno ureditev, gre za socia-
lo in pravice. To so ne nazadnje 
pokazali vsi nedavni prvomaj
ski shodi po Sloveniji, ki so mi
nili z nemalo grenkobe nad 
tem, koliko je že tudi pri nas 
iskalcev dela. Nova tehnologija 
neusmiljeno ukinja delovna 
mesta, novemu managementu 
pa še vedno teče smrkelj iz 
nosu, kajti novopečeni še ne do
jema, da nad delavca ni treba 
le z mečem, ampak da veliko 
več doseže s pravo uprav/ja/sko 
logiko. Nenehno govoričenje, 
koliko da pri nas stane delavec 
in kakšen velik strošek so nje
govi dohodki, se brž utiša, ko 
zraven postrežemo s podatkom, 
da je pri nas cena delovne sile 
ena. najnižjih v evropski skup
nosti. 

Prvi maj je bil in prvi maj še 
bo. Če je kdo potrpežljiv in 
vztrajno čaka, je to zgodovina. 
Njej se ne mudi. Ko si želi povr
nitve, se pa vrne. Klobas čez sto 
let verjetno ne bo več, saj smo 
vse že zastrupili, rdeči nagelj pa 
bo še in ob prvem maju bo zanj 
toliko interesentov, da ga bo 
zmanjkalo... • D.Sedej 

Irena obkroži -
Gorenjski glas nagradi 

Če ste se v enem od nagradnih krogcev na fotograjijah pre
poznali, pokličite Gorenjski glas do vključno naslednjega TOR
KA, 8. maja 2001, do 14. ure. Naša telefonska številka za Vaš 
klic: 04/201-42-00. Nagrade so res super: vsakemu, ki SEBE 
prepozna v krogcu, po en GIJLSOV IZLET PO IZBIRI (za eno 
osebo) KADARKOLI, vse tja do 31. januarja 200.1 

b a r c a f f e 

L E S T V I C A R A D I A K R A N J št. 233 

Ureja Igor Štefančič , P E T E K , 4 .5 . 2001, ob 16.30 

D O M A Č A : 

1. SUNNY ORCHESTRA: DASI NE BI KEJ NAREDU 
2. SIDDHARTA: B MASHINA 
3. NUDE: NI ČIST GREH 
4. MONIKA: VSE KAR JE BILO 
5. DADI DAZ: DRUGAČNE BARVE 

T U J A : 
1. RONAN KEATING: LOVIN EACH DAY 
2. ERIC CLAPTON: I AIN T GONNA STAND FOR IT 
3. R.KELLY: THE STORM IS OVER NOVV 
4. LOU BEGA: GENTLEMAN 
5. HUMAN NATURE: HE DON T LOVE Y0U 
6. EMMA BUNTON: VVHAT TOOK YOU SO LONG 
7. RIGHT SAID FRED: YOU RE MY MATE 
8. BRITNEY SPEARS: DON T LET ME BE THE LAST TO KNOW 
9. OCEAN COLOUR SCENE: UP ON THE DOWN SIDE 
10. NELLY FURTADO: I M LIKE A BIRD 
11. EMILIA: KISS BY KISS 
12.STELLA SOLEIL: KISS KISS 
13. R.E.M.: IMITATION OF LIFE 
14. ROBBIE VVILLIAMS: LET LOVE BE YOUR ENERGY 
15. LEANN RIMES: I NEED YOU 

N A G R A D N I K U P O N 

GLASUJEM ZA: 

Domačo.; : _ 

tujo.: 

Mote ime in u isiov: 
KUPONI! POŠLJITE NA NASLOV: RADIO KRANJ. SLOVENSKI TR(J I 

file:///jegova
mailto:tro@emall.si
http://www.aligator.si


K o n c e r t i & l e z a d e v e Po Šank rocku š e solistična kariera 

N o r a krava na kresu 
Zgornja Besnica - Člani rekreativnega društva Rokovnači so 

tudi letos (tradicija lavfa) na prvomajski predvečer "naštimali" 
en velik kres in seveda poskrbeli tudi ognju pripadajoče kreso-
vanje. Vse skupaj seje dogajalo pri Kodelovi baraki v Novi vasi, 

Nora krava na vrhu kresa... 

da pa bi bilo kresovanje v skladu s časom, so pripravili tudi 
nekatere posebnosti. Nora krava (glej sliko) je na vrhu kresa ob
stajala le do večera, oziroma dokler ni bila v ognju pogubljena. 
Kje so organizatorji dobili kravo, ki je bila skoraj "echte", kot bi 
rekli Nemci, o tem raje ne bi. Saj veste, kako je potem s širje
njem glasov. Ampak, če so kresovalci stradali govedine, je bilo 
s svinjino povsem drugače, ob kresu so se lepo obračali povsem 
zdravi parklji s tistim, kar spada zraven, seveda. 

...se je upepe lila pol ure po svečanem prižigu. 

Rokovnači bodo pripravili tudi pohod na Špičasti hrib, orga
nizira ga K S Besnica, in sicer po malo daljši poti preko 
Mohorja. Zbor je v nedeljo, 6. maja, ob 7. uri pri Kodelovi bara
ki. Predvidoma 20. maja (spet bo lepa nedelja) pa Rokovnači 
organizirajo tudi tradicionalni pohod na Rovnik. • L K . 

R o d i o T f i g l o v ® 
Prvi glas Gorenjske^ Prvi glasek Gorenj/ke^ 

Radio Triglav Jesenice, d.o.o.. Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice 
STEREO, RDS na frekvencah: 96,0 G O R E N J S K A 
89,8 - Jesenice, 101,5 - Kranjska Gora, 101,1-Bohinj 

rKt\ I g r a j t e nagradno i g r o 

W D A L L A S R E C 0 R D S 

M a t j a ž i n p o l j u b i v d e ž j u 

Pred kratkim je bila v ljubljanskem klubu Papillon predstavitev novega albuma Matjaža 
Jelena, nekdanjega frontmana skupine Šank ročk. Ker se je predstavitev pričela z debelo 
zamudo, nam ni preostalo drugega, kot da namesto živega Matjaževega petja ocenimo 
zvok, ki ga ponuja novi album 100 x lažje. 

Še nekaj besed o Matjažu 
Jelenu; menda ga že od malih 
nog spremlja glasba. Z muzi
ko se je resno okužil sredi 
osemdesetih let, ko je nastala 
skupina Sank ročk, ki je na 
slovenski glasbeni sceni pre
vladovala od sredine osemde
setih pa tja nekje do devetde
setih, V tem času so izdali de
set albumov in poželi številna 
priznanja in nagrade. Njegov 
prvi korak na samostojni poti 
je bil nastop na lanskih Melo
dijah morja in sonca, kjer je 
občinstvo očarala skladba Od
kar si šla. 

noben na glavo srau...". K a r 
malce podcenjujoč odnos do 
poslušalca. 

No, izlet iz rockovskega sveta 
se konča z (verzi?): "ne dajem 
velik pa saj ni kaj dat mam pa 
cajt pr šanku stat jezik obra
čam pir je na miz." Pri tem ne 
moremo mimo opazke, daje od 
starega Šank ročka ostal le še 
šank, vse ostalo se je izgubilo -
morda prav za šankom. 

A l b u m torej, ki je namenjen 
zvestim pr is tašem Šank ročka 
in tistim, ki ne morejo pozabiti, 
kako luštne stvari so se posluša
le pred kakim desetletjem. 

• Špela Ž . 

Stokrat Matjaž za tiste, ki Šank ročka še niso pozabili. 

N a svežem albumu prevladu
jejo rockovske balade, pri kate
rih je opazno dostikratno pona
vljanje refrena. Eden od takš
nih komadov, Poljubi me v dež
ju, je nesporni kandidat za us
pešnico. Skladba se pravzaprav 
že kar lepo vrti po radijskih po
stajah, Matjaževa za ložba 
M c M i l l a n pa obljublja, da bo 
pesem "v kratkem upodobljena 
šc v obliki videospota". Roma
ntični ritem albuma nekoliko iz-

Pop design spet na sceni 

tiri že pri šestem komadu, ki 
predstavlja nekakšen brodolom 
v sodobne glasbene vode. N i 
čisto jasno, če gre za poskus ra-
panja, vendar je oči tno, da ne
kdanji Šankrockovec bolj uspe
šno plava v rockovskih vodah. 
Besedilo pesmi Bogu kradem 
čas gre nekako takole: "vse skup 
je šit a bo že kako ... pravim si 
hudiču v rit enkrat bo že ratal ta 
prekleti hit... fajn se mam sem 
bivšo nagnal ker men že ne bo 

P o p d e s i g n I I 

Prihaja Druga godba! 

M a d r e d e u s in A f r i c a n d o Ali S t a r š 
V ljubljanskih Križankah se bo od 1. do 9. junija odvijala Druga 
godba. Nesporni zvezdi niza koncertov, že sedemnajstega po 
vrsti, bosta vsekakor portugalska skupina Madredeus in 
skupina Africando AH Sta rš , ki goji nesporno ljubezen do salse. 

Madredeus mnogi poznajo iz filma o Lizboni , ki je nastajal 
pod budnim očesom Wima Wendersa. Omenjena skupina je v 
rodni Portugalski da leč najbolj popularna, zašči tni znak 
skupine pa je pevka Teresa Salgueiro, ki poslušalce z lahkoto 
očara z izjemnim glasom in petjem. V Ljubljani bodo portu
galski glasbeniki predstavili nov album Movimento, ki je izšel 
v začetku aprila. 

Drugi zvezdniki druge godbe, Africando A l i Starš , pa so 
eden najboljših in najbolj atraktivnih salsa bendov. Tvori ga 
pet afriških vokalistov in deset kubanskih instrumentalistom 

Še nekaj godbenikov, ki bodo okrepili sloves dobrih koncer
tov, ki se odvijajo na Drugi godbi: v Ljubljani bo v začetku ju
nija premierno predstavljen projekt Castel fel Monte II, 
nastopili pa bodo še Trebunie Tutki (Poljska), Mostar sev-
dahreunion (B iH) , The Bollywood Brass Band, domači Štefbct 
Rifi , mešani hrvaško-slovenski Tamara Obrenovac Ttanshistria 
Ensemble, Zoe (Italija), Susie Ibarra ( Z D A ) , Regis Gizavo 
(Madagaskar), Mamar Kassev (Niger), Papa Noel & Adan 
Pedroso (Kongo in Kuba), pa še kdo bi se našel med kopico 
izvajalcev. • Špela Ž . 

Novica, ki pravzaprav ni več novica, ampak dejstvo. Po treh letih, odkar je nekdaj zelo 
uspešna pop skupina Pop Design šla "v maloro" oziroma prenehala delovati, se le-ta zopet 
vrača na sceno. 

Jasno je, da je najuspešnejše 
obdobje skupine povezano z 
Vilijem Resnikom in časom 
(1990 - 95), ko je kot pevec na
stopal v njej. Hja, tudi Vi l i je v 
zadnjih petih letih, ko se je šel 
samostojno kariero, opravil 
mnogo, vrh je bil nedvomno na
stop na Euro-songu, a oč i tno 
ugotavlja podobno kot ostali 
popdizajnovci s šefom Tonetom 
Košmrljem vred. Fantje so na
mreč ugotovili, da je spet čas za 

Pop design. In kaj se bo v pri
hodnje v tej smeri še zgodilo. Na 
novi plošči in kaseti z delovnim 
naslovom Prihajam domov bodo 
predstavili svoje največje uspeš
nice, ki so jih na novo posneli in 
oblekli v današnji trend, V glas
benem smislu seveda. Omenjena 
pesmica se tudi že vrti po radij
skih postajah, njihove največje 
uspešnice, ki so predelane pose
bej za novi album, pa so: Cerkev 
domača, Ko si na tleh, Ne bom 

ti lagal. Podajmo si roke, Pokliči 
me nocoj, Potepuh, Pusti soncu 
v srce, Volk samotar, Vse dolge 
noči, Zbogom in Ne lažem ti. 
Aranžmaje zanje so napisali 
Boštjan Groznik, Aleš Čadež , 
Matjaž Kosem, Bor Žuljan in 
Boštjan Grabnar. Skupino pa po 
novem sestavljajo V i l i Resnik 
(vokal). Tone Košmrlj (bas), 
Jani Marinšek (kitara), Damjan 
Tomažin (bobni) in Mart in 
Erjavec (klaviature). V novem 

H O R O S K O P 

OVEN 
Spoznali boste, da nekdo, ki vam je zelo blizu sploh ni 
popoln. Storjeno dejanje boste še dolgo tuhtali in ocenjevali. 

3 Potrebovali boste veliko sodelovanja, če hočete narediti vse, 
kar od vas pričakujejo. Ne bodite preveč trmasti. Veselo 
sporočilo sledi. 

DVOJČKA 
Pred vami so pomembne denarne naložbe. Spremljala vas bo 

I i sreča, z nekaterimi odpovedmi, ki jih prinašajo večje spre
membe. 

RAK 
Ne bodite tako pasivni in se namesto na kavč odpravite na 
piknik sredi gozda. Če vas dolga pot utruja, se ne obremenjuj
te preveč. 

LEV 
Nikar ves čas ne razdajajte svojih moči, temveč tokrat malo 
poskrbite zase. Privoščite si krajši izlet v naravo. 

DEVICA 
Tokrat se bo partner prilagodil vašim željam. Čeprav bi si 
zaželeli nekaj več svobode ali celo samote. Preizkusite! 

Pop designu jc pogrešan klavia-
turist Matjaž Vlašič, ki ima v na
čr tu povsem druge projekte. 
Med drugim se trenutno nahaja 
na finalu Evrovizije, kamor kot 
kompozitor spremlja Nušo Der-
endo. Za konec še to, plošča bo 
na glasbeni trg prišla sredi maja. 

• L K . 

K A J V A M J E 
ZAPISANO V 
Z V E Z D A H . . . 

0 4 1 / 8 2 1 - 3 9 5 

TEHTNICA 
V poslu vas čaka še nekaj negotovosti, vendar boste vseeno 
lahko zadovoljni. Obetajo se vam lepe možnosti za izboljšanje 
položaja. 

ŠKORPIJON 
Brez tveganja pač ni napredka. Zaupajte svoji srečni zvezdi. 
Nekdo si želi več vaše pozornosti. Malo romantike ni nikoli 
odveč. 

STRELEC 
Vaši bližnji prijatelji vam bodo razodeli neprijetno novico, ki 
vas bo prepričala o nedoumljivosti človeške narave. Spoznali 
boste, da tudi oseba blizu vas ni popolna. 

KOZOROG 
i f c v i p Storjeno dejanje boste poskušali pretehtati in oceniti iz vseh 
*qs2$ zornih kotov, vendar vam ne bo ravno uspevalo. Pač ne boste 

dovolj zbrani. 

VODNAR 
Ljubosumni boste preveč, a si ne boste mogli pomagati. 
Razburljiva čustva bodo namreč prevzela oba, tako vas kot 
vašega srčnega izvoljenca. Časa za pogovor bo malo. 

RIBI 
Potrebni ste počitka, zato je najbolje, da se umaknete nekam, 
kjer boste imeli mir, popolno tišino, da spustite misli na pašo, 
na morje, na lepo zelenilo. 

CD Hajni Blagne prejmeta: Vida Bobnar, Vasca 12; 4207 
Crklje na Gorenjskem, Francka Pivk, Viktorja Svetina 5, 
4270 Jesenice 

D A L L A S M U S I C S H O P - i 
P l a v a Laguna - a t r i j (ax Dots S h o p ) i 
Dunajska Mfl-i L j u b l j a n a , 01 431 lOTJI 
D a l l a s music shop, Rimska 14, L j u b l j a n a - . 01 252 41flb 



T V S 1 
7.35 Teletekst TV Slovenija 
7.55 Tedenski izbor: Kultura 
8.00 Odmevi 
8.30 Duhovni utrip 
8.50 Zverinice iz Rezije 
9.10 Volkovi, čarovnice in velikani 
9.20 Arčibald, risana nanizanka 
9.30 Enajsta šola 
9.55 Ole Aleksander, norveška nad. 
10.15 Razjarnikovi v prometu 
10.40 Tedenski izbor: Prix circom 
11.30 Globlji pogled, angleška drama 
13.00 Poročila, Vreme, Sport 
13.10 Vremenska panorama 
13.45 Alpe-Donava-Jadran 
14.10 Prvi in drugi 
14.35 Osmi dan 
15.05 Vsakdanjik in praznik 
16.00 Mostovi 
16.30 Poročila, šport, vreme 
16.45 Zares divje živali, ameriška dokumen
tarna nanizanka 
17.05 Pravljičar, ameriška nanizanka 
17.45 Modro 
18.20 Dosežki 
18.45 Risanka 
19-00 Kronika 
19.30 TV Dnevnik, šport, vreme 
20.00 Garači, angleška nadaljevanka 
20.55 Deteljica 
21.05 TV poper, oddaja TV Koper -
Capodistria 
22.00 Odmevi 
22.30 Kultura 
22.35 Šport 
22.40 Vreme 
22.45 Gledališče Rok - Claudio Cinelli 
22.50 Polnočni klub 
0.00 Gospa Dalloway, angleški film, pon. 

0.00 Policisti, ameriška akcijska nanizanka 
0.30 Dannvjeve zvezde, ponovitev 

P O P T V 
8.25 Čafobni prstan, angleški film 10.00 
Moja usoda si ti, ponovitev mehiške nadalje
vanke 11.00 Črni biser, ponovitev mehiške 
nadaljevanke 11.50 Obala ljubezni, ponovi
tev 12.40 TV prodaja 13.10 Lepo je biti mi
lijonar, ponovitev 14.05 Diagnoza: Umor, 
ameriška nanizanka 15.00 TV prodaja 
15.30 Oprah show: Spremenite svoj živ
ljenjski stil, pogovorna oddaja 16.25 Obala 
ljubzeni, ameriška nadaljevanka 17.20 Črni 
biser, mehiška nadaljevanka 18.15 Moja 
usoda si ti, mehiška nadaljevanka 19.15 24 
UR 20.00 Špiclji, ameriška nanizanka 
21.00 Posebna enota, ameriški film 22.45 
Zlata krila, ameriška nanizanka 23.40 Ne
varne dirke, kanadska nanizanka 0.30 24 
ur, ponovitev 

T V 3 
7.00 Videalisti 7.45 TV prodaja 8.30 Za do
bro jutro 9.30 TV prodaja 10.00 Za dobro 
jutro, ponovitev 11.00 Domača TV prodaja 
11.30 Motor Show Report 12.00 Ježek 
show, ponovitve 13.00 TV prodaja 13.30 
Kuharski dvoboj, ponovitev 14.15 Iz doma
če skrinje, ponovitev 15.45 Juke Box, kon
taktna oddaja 17.15 Razvoj avtomobilizma 
17.45 Novodobna klepetanja 18.15 Kuhar
ski dvoboj 19.00 Kdor zna, zna, kviz 19.15 
Videalist 20.00 Raketa pod kozolcem, za-
bavnoglasbena oddaja 21.30 Kuharski dvo
boj 22.15 Iz domače skrinje 23.30 Poslov
ne informacije 23.35 Popotovanje z Jani-
nom 0.35 Juke Box, ponovitev 1.40 Video 
strani 

T V S 2 
7.45 Teletekst TV Slovenija 8.00 Vremen
ska panorama 8.30 TV prodaja 9.00 Te
denski izbor: Videospotnice 9.35 Rad 
imam Lucy, ameriška nanizanka 10.00 An
gel, varuh moj, ameriška nanizanka 10.45 
Evrosong pred Evrosongom 11.35 TV pro
daja 12.05 Vremenska panorama 12.25 
Tedenski izbor: Ellen Foster, ameriški film 
14.00 Madeleine, angleški čb film 15.55 
Koln: SP v hokeju na ledu skupine A, pre
nos 18.15 Manjkajoči delci, angleško-
ameriški film 20,05 Tito, dokumentarna 
*ddaja 21.05 Kontesa Dora, hrvaška na
daljevanka 21.55 Inšpektor Morse: Dekli
na je mrtva, angleški film 23.40 McCal-
lum, angleška nanizanka 0.30 Iz sloven
skih jazz klubov: Tone Janša in Adelhard 
Roidinger Sekstet 1.30 South park, ameri
ška risana humoristična nanizanka 1.50 
V|deospotnice 

H T V 1 
7.00 Dobro jutro, Hrvaška 9.30 Poročila 
9.40 Izobraževalni program 11.05 Pro
gram za otroke in mladino 12.00 Poročila 
12.35 Naša zemlja, serija 13.25Dokumen-
tarna serija 14.10 Poročila 14.15 Izobraže
valni program 15.10 Program za otroke in 
mladino 16.00 Svet podjetništva 16.30 Hr
vaška danes 17.05 Hugo 17.30 Televizija o 
televiziji 17.55 Mali družinski antikvatiat 
18.25 Kolo sreče 19.00 Kviz 19.13 Risan
ka 19.30 Dnevnik 20.15 Makarska: Porin 
gala, prenos 22.50 Odmevi dneva 23.10 
Eksotika, kanadski film 0.50 Film 2.45 Film 
4.25 Policija 4.50 Na meji mogočega 5.35 
Planet Glasba 6.05 Pravi čas 

K A N A L A 
9:00 Kalifornijske sanje, mladinska nanizan
ka 9.30 Mladenič v modrem, ameriška nani
zanka 10.25 Popolni spomin, ponovitev 
ameriške nanizanke 11.20 TV prodaja 
11.50 Ricky Lake, ponovitev 12.45 
Pop'n'roll, ponovitev 14.00 Bravo, maestro, 
Ponovitev 14.15 TV prodaja 14.45 Princ z 
Bel Aira, ameriška humoristična nanizanka 
, . 5 Ricky Lake, pogovorna oddaja 16.20 
veličastnih sedem, ameriška nanizanka 
7.10 Stražar, ameriška nanizanka 18.00 

la'-* i a z ' a m e r ' ška humoristična naniznka 
O-30 Filmske zvezde, ameriška humori

stična nanizanka 19.00 Miza za pet, ameri
ška nanizanka 20.00 Sam z očetom, ameri
ški film 22.00 Felicitv, ameriška nanizanka 
23.00 Trije, ameriška akcijska nanizanka 

H T V 2 
8.00 Panorame hrvaških turističnih središč 
9.45 Poročila 9.50 Hit depo 11.50 Skriv
nost Segale, otr. serija 12.15 Narava politike 
12.55 Pol ure kulture 13.25 Urgenca, nani
zanka 14.10 Žoljka Ogresta in gostje 15.10 
Nevidni človek, nadaljevanka 15.55 Poroči
la 16.05 Naša zemlja, serija 16.00 Naša 
zemlja, serija 16.55 Poročila za gluhe in na
glušne 17.00 Vsakdanjost 18.30 Panorama 
18.55 Poročila 19.00 Zakonske vode, hu
moristična nanizanka 19.30 Policija, nani
zanka 20.10 Zakon in red - Oddelek za žrt
ve, nanizanka 20.55 Polni krog 21.15 Lati
nica 22.55 Pravi čas 0.25 Umetnine sveto
vnih muzejev 

A V S T R I J A 1 
6.20 Vampir Mona 6.45 Fix & Foxi 7.10 Mi
rni in njena vila 7.30 Uganka 7.40 Šehere
zada 8.25 Princ z Bel Aira 8.45 Sam svoj 
mojster 9.10 Sam svoj mojster 9.35 Oba
lna straža 10.20 Team Knight Rider 11.00 

mm 

M o d n o 
UKV - STEREO 90,9 MHz, 97,2 MHz, 99,5 MHz, 1037 Mhz 

tel.: 05/372 38 08 Lokalna radijska postaja. Pot na Zavrte 10 

MUSIC NATION 
w Ww.radiogorenc.s i TOP 1 5 

Glasbena lestvica Ra. Gorenc / vsak ponedeljek ob 17:30! AFTER 
(dance, trance, progressive) HOUR lestvice / vsak petek ob 21:00! 
1. MADONNA - WHAT IT FEELS LIKE FOR A GIRL 
2. EMMA BUNTON - WHAT TOOK YOU SO LONG 
3. JANET JACKSON - ALL FOT YOU 
4. SHAGGY FT. RAYVON - ANGEL 
5. JENNIFER LOPEZ - PLAY 
6. DEPECHE MODE - DREAM ON 
7- SUGABABES - RUN FOR COVER 
8. DESTINY'S CHILD - SURVIVOR . 
9. DIDO - HERE WITH ME 
10. SHAGGY FT. RIKROK - IT WASN'T ME 
11. THE AVALANCHES - SINCE I LEFT YOU 
72. S CLUB 7 - RUN FOR COVER 
*3. NELLY FURTADO - TM LIKE A BIRD 
7< OUTKAST - MISS.JACKSON 
15- CRAIG DAVID - RANDEZVOUS 

* u Pon na: Radio Gorenc/Balos 4/Tržič 4290 
Pasove Mikajte prek E-MAILA / musicnation@email.si J E A W D R A ^ 

Alarm za kobro 11 11.45 Nils Holgerson 
12.10 Vampir Mona 12.35 Confetti igrice 
12.45 Fix & Foxi 13.05 Confetti igrice" 
13.15 Tom in Jerry 13.25 Confetti igrice 
13.35 Izganjalci lisic 13.45 Confeti igrice 
13.55 kenguruji košarkarji 14.20 Confetti 
igrice 14.30 Šeherezada 14.55 V sedmih 
nebesih 15.40 Obalna straža 17.10 Princ z 
Bel-Aira 17.35 Sam svoj mojster 18.30 Taxi 
Orange 19.00 Vsi županovi možje 19.30 
Čas v sliki 20.00 Šport 20.15 Taxi Orange 
21.45 V postelji s sovražnikom, ameriški film 
23.20 Mamini otroci, ameriški film 0.50 Mi-
ami Blues, ameriški film 2.20 Ameriški film 
4.10 Glava na prodaj 5.25 Neukroćeni in 
očarljivi 5.55 Šeherezada 

A V S T R I J A 2 
6.10 Aktualni teletekst 7.00 Vreme ob zajtr
ku 7.30 Vremenska panorama 9.00 Čas v 
sliki 9.05 TV kuhinja 9.30 Bogati in lepi 
9.50 Zlata dekleta 10.15 Potovanje v Paler-
mo, angleški film 11.45 Pogled na vreme 
12.00 Cas v sliki 12.05 Vera 13.00 Čas v 
sliki 13.15 TV kuhinja 13.40 Tri dame z ža
ra 14.05 Dr. Štefan Frank; Zdravnik, ki mu 
ženske zaupajo 14.50 Falcon Crest 15.35 
Bogati in lepi 16.00 Show Barbare Karlich 
17.00 Čas v sliki 17.05 Dobrodošla Avstrija 
19.00 Zvezna dežela danes 19.30 Čas v 
sliki in kultura 20.00 Pogledi od strani 
20.15 Siska 21.20 Žarišče: Dieta Avstrijcev 
22.10 Čas v sliki 2 22.35 Moderni časi 
23.10 Komisarka 0.00 Čas v sliki 0.30 
Zvezna liga 0.55 V hiši 1.10 Zlata dekleta 
1.35 Pogledi s strani 1.40 Žarišče 2.25 
Moderni časi 3.00 TV kuhinja 3.25 Dr. Ko
misarka 4.10 Dobrodošla, Avstrija 

G T V 
... 24 urttx-gtv, infokanal, www:gtv.tele-tv.si 
18.50 Predstavitev spot GTV 18.55 GTV 
priporoča I 19.00 Gorenjska TV poročila 
1530 19.15 Gorenjski obzornik 49 19.30 
TV Šik, pon. 2. oddaje 19.55 GTV priporo
ča II 20.00 GTV Mix z Matejo in Alešem 
21.40 GTV priporoča III 21.45 Gorenjska 
TV poročila 1530 22.00 Kanonade, pogo
vorna oddaja 23.00 Veriga uspeha 23.30 
Kulturna panorama regije 23.40 GTV pripo
roča IV 23.45 Gorenjska TV poročila 1530 
00.00 24 ur VS.ttx, infokanal, www:tele-tv.si 
SODELUJTE V KONTAKTNIH ODDAJAH 
GTV KRANJ - POKLIČITE PO TELEFONU: 
233 11 56! PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO 
DO SPREMEMBE PROGRAMA. 

L O K A T V 
9.00 Napovednik 9.01 Glasbena kapljica 
9.05 Viva turišftica 9.35 Raznovrstna ob
vestila na videostraneh z oddajnika na Lub-
niku K51 

T V Ž E L E Z N I K I 
VIDEOSTRANI TV Železniki preko COM
PUTER od 17. do 19. ure ob glasbeni 
podlagi Radia Sore. VIDEOSTRANI TV 
Železniki na videokaseti ob 18., 19.20 in 
21. uri. 
19.00 Predstavljamo vam - ŠD Rudno 
19.15 Zanimivosti iz Ojstrega vrha 20.00 
Današnji gost - kontaktna oddaja iz studia 

A T M T V K R . G O R A 
... Videostrani 18.55 Napovednik dnevnega 
programa 18.16 Oglasi 18.18 Območno 
srečanje pledno mažuretnih skupin 18.50 
Risanka 19.00 Videostrani 20.00 Prispe
vek iz radovljiške občine 20.30 Satelitski 
program DW 22.00 Videostrani 

T V S I S K A 
... Videostrani 19.50 Napoved sporeda 
20.00 Ponovitev programa srede ... Radio 
ONIX FM do jutranjih ur z vami v živo 

I M P U L Z K A M N I K 
18.55 Začetek programa 19.00 Lokalne 
novice 19.15 Motošport - ponovitev 19.45 
Kratki dokumentarni filmi 20.00 Lokalne no
vice 20.15 Za sprostitev 22.15 Lokalne no
vice 22.30 Kratki dokumentarni filmi 22.45 
Videospoti 23.01 Erotika 0.30 Videostrani 
TV Impulz 

S N O P 
SNOP - skupni nočni program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00.00 do 
05.00 na frekvencah radia Triglav, Kranj 
in Sore - DANES IZ STUDIA RADIA PTUJ 

R K R A N J 
5.30 Napoved 5.50 EPP 6.00 Vreme, ce
ste 6.15 Nočna kronika 6.25 BIO vremen
ski napoved, sonce, luna 6.30 Aerobika 
6.45 Vreme, ceste 6.50 EPP 7.00 Poročila 
RS 7.30 Čestitka presenečenja 7.40 Pre
gled tiska 7.50 EPP 8.00 Misel dneva - ci
tat 8.20 Oziramo se 8.30 Izgubljene živali 
8.40 Gorenjski kviz 8.50 EPP 9.00 Godan 
9.20 Gremo na potep: Splavarjenje na Dra
vi 9.50 EPP 10.20 Minute za borzo - GBD 
10.40 Zaposlovanje 10.45 Kaj danes za 
kosilo 10.50 EPP 11.00 Novice 11.10 
Adriatic 11.30 Kviz Radia Kranj 11.45 Tem
perature doma in po svetu 11.50 EPP 
12.00 Novice 12.10 Prispevek: Relax 
12.30 Osmrtnice 12.40 Prispevek 12.50 
EPP 13.00 Pesem tedna + lestvica tega 

tedna 13.10 Bio vremenska napoved 13.15 
Izgubljene živali 13.20 Prispevek 13.40 Za
nimivosti 13.50 EPP 14.00 Godan 14.30 
Prispevek 14.45 Pregled današnjih kultur
nih dogodkov 14.50 EPP 15.00 Tedenski 
pregled dogodkov 15.15 Vreme, ceste 
15.30 Dogodki in odmevi RS 16.10 Napo
ved 16.20 Lestvica Radia Kranj 16.50 EPP 
17.00 Novice 17.20 Prispevek 17.50 EPP 
18.00 Godan 18.15 Izgubljene živali 18.50 
EPP 19.00 Novice 19.10 Izgubljeni, najde
ni predmeti 19.20 Napoved jutrišnjega pro
grama Radia Kranj 19.30 Na vrhu - gost Pa
vel Demšar 

R G O R E N C 
Oddajamo od 5.30 do 22.00 na 88,9 
Mhz in 95,0 Mhz UKV stereo. 

R T R I G L A V 
5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 
5.40 Oglasi 6.00 Razmere na cestah, IC 
AMZS 6.05 Jutranji servis na Radiu Triglav 
6.15 Vreme, Robert Bohinc 6.20 Danes v 
časopisu 6.30 Pogled v današnji dan, halo 
porodnišnici 6.40 Oglasi 6.50 Vreme 7.00 
Druga jutranja kronika 7.25 Popevka tedna 
7.35 Danes v Dnevniku 7.40 Oglasi 8.00 
Kronika OKC Kranj- zadnjih 24 ur 8.05 Aktu
alno: Razgled s Triglava 8.15 Obvestila 8.30 
Novice 8.40 Oglasi 8.50 Predstavitev 9.15 
Voščila 9.30 Novice 9.40 Oglasi - Agencija 
Relax 10.00 Aktualno 10.30 Včeraj, danes, 
jutri 10.40 Oglasi 11.00 Aktualno: 1001. na
svet 11.30 Novice 11.40 Oglasi 12.00 BBC 
novice 12.10 Osmrtnice 12.15 Obvestila -
Tesnjenje oken in vrat 12.30 Novice 12.40 
Oglasi 13.00 Dr. Petek 13.30 Novice in po
gled v današnji dan 13.40 Oglasi 14.00 Ak
tualno: Agencija Dober dan 14.15 Voščila 
14.50 Novice 14.40 Oglasi 15.00 Predsta
vitev: Agencija Relax 15.30 Dogodki in od
mevi 16.10 Popevka tedna 16.15 Obvestila 
16.30 Osmrtnice 16.40 Oglasi 16.50 No
vice OOZ Radovljica 17.00 Aktualno: Turi
stični kotiček 17.30 Včeraj, danes, jutri 
17.40 Oglasi 18.00 Glasbena oddaja: Po
ezija v glasbi 18.40 Oglasi 19.15 Voščila 
19.30 Moja je lepša kot tvoja: Alpski kvintet 
21.30 Pogled v jutrišnji dan 21.45 Jutri na 
Radiu Triglav 22.00 Popevka tedna 22.05 
Glasba do polnoči 

R S O R A 
5.30 Prva jutranja kronika 5.40 Napoved 
programa 5.45 Danes godujejo 6.00 Do
godki danes - jutri 6.15 Noč ima svojo moč 
6.40 Naš zgodovinski spomin 6.50 Pregled 
tiska 7.00 Druga jutranja kronika 7.40 Naš 
jutranji gost 8.00 Dogodki danes, jutri 8.50 
Pregled tiska 8.55 Denvna malica 9.30 
Brezplačni mali avtomobilski oglasi 10.00 
Dogodki danes - jutri 11.00 Filmske zanimi
vosti 12.00 BBC novice 12.30 Danes go
dujejo 12.50 Osmrtnice 13.00 Daj - dam 
14.30 Brezplačni mali oglasi 15.00 Dogod
ki danes - jutri 15.30 RA Slovenija 16.30 
Tudi slepi so med nami 17.00 Dogodki da
nes - jutri 17.30 Gorenje meseca 18.00 
Planinski kotiček 19.30 Zadetek v petek 
22.00 Radio jutri 22.00 Glasbeni program 
RA Sora do polnoči 

R R G L 
KRIM: 100,2 MHz - ŠANCE: 99,5 MHz -
LJUBLJANA: 105,1 MHz 
6.00 Dobro jutro 6.15 Novice, AMZS, Vre
me 6.20 Nočna kronika 7.00 Horoskop 
7.35 Vreme 7.50 Skriti mikrofon 8.05 Šta
jerski dogodki 8.30 Jutro je lahko tudi takš
no 9.30 Vaše mnenje o ... 10.05 Kam da
nes v Ljubljani 10.30 RGLovo želo 11.30 
Uganka RGL 12.00 BBC novice 12.50 Od
govori poslušalcem 13.05 Iz tujega tiska 
13.30 Zmajčkov mozaik 14.00 Pasji radio 
14.20 Gospodarske novice 15.00 RGL ob
vešča in komentira 15.30 Kulturni utrip 
16.00 Črna kronika 16.30 Športni pregled 
16.45 Žulji na jeziku 17.30 Hop top 13, 
glasbena 18.45 Vreme 19.30 Horoskop 
20.00 Večerni program 

R O G N J I Š Č E 
5.00 Dobro jutro 5.15 Vremenska napoved 
5.30 Poročila 5.45 Napovednik programa 
6.00 Svetnik dneva 6.10 Slomšek nas uči 
6.20 Meteorologi o vremenu 6.30 Poročila 
6.50 Duhovna misel 7.10 Bim-bam-bom 
7.25 OKC 7.30 Poročila, osmrtnice, obve
stila 7.45 Poročilo o stanju na cestah -
AMZS 7.50 Meteorologi o vremenu 8.00 
Kmetijski nasvet 8.40 Leta po Kristusu 
8.45 Spominjamo se 9.00 Poročila 9.15 
Srečno na poti 10.00 Poročila 11.00 Poro
čila in Vaša pesem 12.00 Zvonjenje, pono
vitev duhovne misli 12.15 Voščilo prijateljem 
RO 12.30 Poročila, osmrtnice, obvestila 
12.50 Koledar prireditev 14.00 Poročila 
14.20 Kulturni utrinki 14.45 Komentar ted
na 15.00 Informativna oddaja, vreme, stanje 
na cesti, osmrtnice, obvestila 15.50 Ponovi
tev Svetnik dneva 16.00 Dijaška oddaja (1. 
in 3.) 17.15 V petkih pospravljamo podstreš
je 18.00 Poročila in Vaša pesem 18.45 Po
novitev komentarja tedna 19.00 Radio Glas 
Amerike (VOA) in poročila 19.45 Otroška 
pesem tedna in zgodba za laho noč 19.55 
Napovednik programa za jutri 20.00 Radio 
Vatikan 20.25 Odlomek sv. pisma 20.30 Iz 
Mohorjeve skrinje 21.15 Pogovor z versko 
vsebino 22.00 Mozaik dneva 22.25 Slom
šek nas uči 22.30 Ponovitev sobotne odda
je Naš gost 23.30 Nočni glasbeni program 

K I N O 
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CENTER amer. akcij. kom. MEHIKANKA ob 16.30, 18.45 in 21. uri STORŽIČ amer 
kom. LEPOTICA POD KRINKO ob 17. in 19.15 uri, prem. slov. trii. POKER ob 21.30 uri 
ZELEZAR amer. druž. kom. 102 DALMATINCA ob 18. uri, amer. drama FORRESTER-
JEVO RAZKRITJE ob 20. uri RADOVLJICA - LINHARTOVA DVORANA zgod drama 
SKANDALOZNO PERO ob 20. uriŠKOFJA LOKA h.k. amer. film PREŽEČI TIGER 
SKRITI ZMAJ ob 18. in 20. uri ŽIRI amer. znan. fant. film RDEČI PLANET ob 20.30 uri 

T V S 1 
7.35 Teletekst TV Slovenija 
7.50 Napoveniki 
7.55 Kultura 
8.00 Odmevi 
8.30 Zgodbe iz školjke 
8.55 Tadovedni Taček: Obroč 
9.10 Razjarnikovi v prometu 
9.35 Razjarnikovi v prometu 
10.05 Kino Kekec: V deželi vil, angleški 
film 
11.30 Lingo, TV igrica 
12.05 Tednik, ponovitev 
13.00 Poročila, šport, vreme 
13.10 Mostovi, ponovitev 
14.10 4x4, ddaja o ljudeh in živalih, TV Ma
ribor 
14.40 Oddaljena obzorja, francoski film, 3. 
del 
16.30 Poročila, šport, vreme 
16.45 Franček, risana nanizanka 
17.05 Leteče dvigalo, nizozemska nadalje
vanka 
17.50 Na vrtu, oddaja TV Maribor 
18.15 Ozare 
18.20 Svet čudes, avstralska dokumentar
na serija 
18.50 Risanka 
18.55 Marketing 
19.00 Danes 
19.05 Utrip 
19.25 Marketing 
19.30 TV Dnevnik, Šport, Vreme 
20.05 Pika na I 
21.35 Frasier, ameriška nanizanka 
22.10 Poročila, šport, vreme 
22.45 Sopranovi, ameriška nadaljevanka 
23.35 Pogreb v Berlinu, angleški film 

tev 15.45 Info 16.00 Novodobna klepeta
nja 16.30 Brez ovir z Jano, ponovitev 
17.30 SQ jam, glasbena lestvica 18.30 
Spidi in Gogi show 19.30 Avtodom 20.00 
Ježek show, zabavnoglasbena oddaja 
21.00 Španska nogometna liga, prenos 
23.00 Avto šou, oddaja o avtomobilizmu 
23.30 Raketa pod kozolcem, ponovitev 
1.00 Video strani 

H T V 1 
7.45 TV Koledar 7.55 Poročila 8.00 Imita
cija življenja, ameriški film 10.00 Poročila 
10.10 Festival klasičnih zgodb za vso druži
no, risana serija 10.35 Ko odrastem 11.00 
Risanka 11.25 Deset božjih zapovedi 
12.00 Dnevnik 12.15 TV koledar 12.30 Na 
Savi Davor, glasbeno-dok. oddaja 13.00 
Prizma 13.55 Poročila 14.05 Oprah Show 
14.55 Hruške in jabolka 15.35 Divja obzor
ja, dokumentarna oddaja 16.10 Zlata de
kleta, nanizanka 16.35 Zlata dekleta, 
amer. nanizanka 17.05 Turbo Limatch 
Show 18.40 Povabilo 19.05 Risanka 
19.10 Vesela novica 19.30 Dnevnik 20.15 
007, tedenski pregled 21.05 Hrvaški mu
zeji 21.20 Kačje oči, ameriška srhljivka 
23.00 Seks v mestu, ameriška humoristič
na nanizanka 23.30 Poročila 23.40 
Zgodba o Sue Rodriguez, ameriška minise-
rija 1.10 Igrani film 2.45 Igrani film 4.20 
Nočni program 

T V S 2 
7.40 Teletekst TV Slovenija 7.55 Napoved-
niki 8.00 Vremenska panorama 8.55 TV 
Prodaja 9.25 Videospotnice, ponovitev 
10.00 Štafeta mladosti 10.55 TV Prodaja 
11.25 Vremenska panorama 12.20 Naj
boljši prijatelj, 2. del nemškega filma 13.55 
Košarka NBA 15.25 Ljubljana: Plavanje 
MM Ilirije 17.00 DP v nogometu Publikum 
CMĆ - Maribor Pivovarna Laško ali Rudar -
Olimpija 19.00 Napovedniki 19.10 Vi-
borg: Liga prvakinj v rokometu Viborg -
Krim Eta Neutro Roberts, prenos 20.45 
Cvetje v jeseni, slovenski film 22.35 Prak
sa, ameriška nanizanka 23.20 Sobotna 
noč 1.20 Videospotnice, ponovitev 

K A N A L A 
8.30 TV prodaja 9.00 Francoska zveza, 
ameriški film 11.00 Kung Fu, ameriška ak
cijska nanizanka 12.00 Highlanger: Ne
smrtna, ameriška akcijska nanizanka 13.00 
Mladoporočenci, ponovitev 13.30 Stilski iz
ziv, ponovitev 14.00 Košarka, Evroliga -
Kinder Bologna : TAU Ceramica, ponovitev 
16.00 Košarkarski pregled 16.30 Skrita 
kamera 17.00 Pop'n'roll, glasbena oddaja 
18.15 Beverly Hills, 90210, ameriška nada
ljevanka 19.10 Prijatelji, ameriška humori
stična nanizanka 19.40 Dvakrat v življenju, 
kanadska nanizanka 20.30 Prijatelji, 3 se
zona, ameriška nadaljevanka 21.00 Sobot
ni kriminalki: Ključi kraljestva, nemški film 
22.50 Zaveza molčečnosti, ameriški film 
0.30 Policisti, ameriška nanizanka 

P O P T V 
8.00 TV prodaja 8.30 Zajec dolgouhec in 
prijatelji, ponovitev 10.00 Princesa Sissi, 
risana serija 10.30 Navihanka, ameriška 
mladinska nanizanka 11.00 Mestni fantje, 
ameriška mladinska nanizanka 11.30 Šol
ska košarkarska liga 12.30 Borila se je sa
ma, ameriški film 14.00 TV Dober dan, 4. 
sezona, ponovitev slovenske nanizanke 
14.50 Nihče ni brez greha, ameriški film 
16.40 Močno zdravilo, ameriška nanizanka 
17.30 Ponedeljek po čudežu, ameriški film 
19.15 24 ur 20.00 Lepo je biti milijonar 
21.10 Prebujenja, ameriški film 23.00 Pilo
tova ljubezen, ameriški film 1.00 24 ur, po
novitev 

H T V 2 
8.00 Panorame turističnih središč 9.05 Po-
rovanja: Tajvan 10.00 Odisej, ponovitev 
11.45 Operna matineja 13.15 Hišni ljubljen
čki 14.00 Pater Cvek, dokumentarna odda
ja 14.35 Briljantina 15.25 Pustolovske zgod
be 16.00 Črno-belo v barvah 16.40 Patton, 
ameriški film 19.30 Policija, angleška nani
zanka 20.10 Poslednji boter, ameriška mini-
serija 21.00 Pred Evrosongom, zabavno
glasbena oddaja 21.40 Poročila 21.50 Gla-
mour Cafe 22.50 Iz sveta razvedrila 23.20 
Ročk Club 0.10 Svetovni muzeji 

A V S T R I J A 1 
5.55 Jutranji program 7.55 Otroški pro
gram 9.20 Poročila za otroke 9.30 Vroča 
sled 10.20 Ena, dve ali tri 11.10 Tom in Jer-
ry 11.20 Disnevjev festival 12.10 fJjevv 
Carrey 12.35 Življenje in jaz 12.55 Simp-
sonovi J3.20 Princ z Bel Aira 13.40 Nimaš 
pojma 14.05 Jesse 14.30 03 Austria Top 
40, glasbena oddaja 15.15 Sabrina - naj
stniška čarovnica 15.45 Simpatije 16.30 
Beverly Hills 90210 17.10 Srček 18.00 
Nogomet: 1. zvezna liga 19.30 Čas v sliki 
20.00 Šport 20.15 George iz džungle, 
ameriški film 21.45 Turbulenca, ameriški 
tilm 23.20 Vran 2, ameriški film 0.35 Strah 
v glavi, ameriški film 2.10 Srček, ponovitev 
2.55 03 Austria Top 40, glas. oddaja 3.40 
Simpatije, ponovitev 

A V S T R I J A 2 
6.00 Videostrani 7.00 Vreme 7.30 Vre
menska panorama 9.00 Čas v sliki 9.05 
Kuharski magazin 9.30 La Paloma, nemška % 

komedija 10.50 Klic divjine, pustolovski 
film 12.30 Slikanice Avstrije 13.00 Čas v 
sliki 13.10 Najmanjša prednost, nemška 
komedija 14.40 To je mornarjeva ljubezen, 
avstrijska komedija 16.05 Slikanica Avstri
je 16.25 Dežela in ljudje 16.55 Religije 
sveta 17.00 Čas v sliki 17.05 Ozri se po 
deželi 17.35 Tatz & Co. 17.55 Bingo 
17.55 Bingo 18.25 Spon 19.00 Zvezna 
dežela danes 19.30 Čas v sliki in kultura 
20.00 Pogledi od strani 20.15 Moj naj
ljubši napev, glasbena oddaja 21.45 Cas v 
sliki 222.15 Dr. Schwarz in dr. Martin 
23.20 Čas v sliki 23.25 Točno opoldne, 
ponovitev filma 0.45 Pogledi od strani 0.50 
Dežela in ljudje 1.20 Ozn se po deželi 1.50 
Tatz &Co. 2.05 Spori 2.35 Smrtonosni na
meni, ponovitev srhljivke 

T V 3 
7.00 TV prodaja 8.00 Raketa pod kozol
cem, ponovitev 9.30 TV Prodaja 10.00 Naj 
N - nogometni studio, ponovitev 11.00 Pi-
kolovec 2333, ponovitev 12.00 Koncert 
13.00 TV Prodaja 13.30 Kuharski dvoboj, 
ponovitev 14.15 Iz domače skrinje, ponovi-
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K I N O 

CENTER amer. akcij. kom. MEHIKANKA ob 16., 18.30 in 21. uri STORŽIČ amer. kom. 
LEPOTICA POD KRINKO ob 16. in 20. uri, slov. trii. POKER ob 18. in 22.15 uri ZELE
ZAR amer. druž. kom. 102 DALMATINCA ob 18. uri, amer. drama FORRESTERJEVO 
RAZKRITJE ob 20. uri DOVJE amer. grozlj. BREZ POVRATKA ob 19.30 uri RADOVLJI
CA - LINHARTOVA DVORANA akc. drama DOKAZ ŽIVLJENJA ob 18. uri, zgod. drama 
ŠKANDALOZNO PERO ob 20.15 uri ŠKOFJA LOKA amer. vojna drama MOŽJE ČASTI 
ob 18. in 20. uri ŽIRI amer. mlad. kom. DAJ NAPREJ ob 20.30 uri 

http://wWw.radiogorenc.si
mailto:musicnation@email.si
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GTV 
... 24 ur VS ttx-gtv, www:gtv.tele-tv.si 18.50 
GTV nocoj, najavni spot 18.55 GTV - pripo
roča I 19.00 Gorenjska TV poročila 1530 
19.15 PTP - Obzornik 49 19.30 Ajd, dijo 
19.55 GTV priporoča II 20.00 Kanonade, 
gost Igor Bavčar 21.00 Velikonočni koncert 
na Bledu 21.30 Aktualno v regiji 21.40 GTV 
priporoča III 21.45 Gorenjska poročila 
1530 22.00 Avtomobilsko ogledalo 22.30 
Veriga uspeha 23.00 Predstavljamo vašo 
KS: Britof 23.30 GTV priporoča IV 23.45 
Gorenjska poročila 1530 00.00 GTV jutri, 
VS 24 ur, www:tele-tv.si 
SODELUJTE V KONTAKTNIH ODDAJAH 
GTV KRANJ - POKLIČITE PO TELEFONU: 
233 11 56! PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO 
DO SPREMEMBE PROGRAMA. 

LOKA TV 
... Raznovrstna obvestila na videostraneh iz 
oddajnika na Lubniku K 51. 

TV ŽELEZNIKI 
VIDEOSTRANI TV Železniki preko COM
PUTER od 17. do 19. ure ob glasbeni 
podlagi Radia Sora; VIDEOSTRANI TV 
Železniki na videokaseti ob 18., 19.20 in 
21. uri. 
19.00 Otroška oddaja 19.20 Prvomajska 
proslava v Dašnici 20.20 Muzej v Železnikih 
- čipkarstvo 

ATM TV KR. GORA 
... Videostrani 18.15 Napovednik dnevnega 
programa 18.16 Oglasi 18.18 Avtomobilsko 
zrcalo 18.48 Risanka 19.00 Videostrani 
20.00 Območno srečanje plesno mažuret-
nih skupin, ponovitev 20.32 Satelitski pro
gram Deutsche Welle 22.00 Videostrani 

TV SISKA 
... Videostrani 19.50 Napoved sporeda 
20.00 Telemarket 20.50 Popolno zdravje, 
zdravljenje z alternativno medicino - ponovi
tev 22.00 OSHO - otrok nove dobe - po
novitev 22.30 Telemarket 22.40 Napoved 
sporeda za nedeljo 22.45 Videostrani 

IMPULZ KAMNIK 
18.55 Začetek programa 19.00 Lokalne 
novice 19.15 SQ JAM, ponovitev 20.20 Lo
kalne novice 20.35 Motošport - ponovitev 
21.05 Film 22.30 Kratki dokumentarni film 
22.45 Videospoti 23.01 Erotika 0.30 Vide
ostrani TV Impulz 

SNOP 
SNOP - skupni nočni program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00.00 do 
05.00 na frekvencah radia Triglav, Kranj 
in Sora - DANES IZ STUDIA RADIA PTUJ 

R KRANJ 
#5.30 Napoved 5.45 Na današnji dan 5.50 
EPP 6.00 Vreme, ceste 6.15 Nočna kroni
ka 6.30 BIO vremenski napoved, sonce, lu
na 6.45 Vreme, ceste 6.50 EPP 7.00 Poro
čila RS 7.30 Čestitka presenečenja 7.40 
Pregled tiska 7.50 EPP 8.00 Misel dneva -
citat 8.20 Oziramo sc 8.30 Izgubljene živa
li 8.50 EPP 9.00 Godan 9.30 Na vrtiljaku z 
Romano 9.50 EPP 10.20 Prispevek: 
10.45 Kaj danes za kosilo 10.50 EPP 
11.00 Mladi, nadarjeni, obetavni 11.45 
Temperature doma in po svetu 12.00 Brez
plačni mali oglasi 12.30 Osmrtnice 12.40 
Prispevek: 13.00 Pesem tedna + Lestvica 
tega tedna 13.10 Bio vremenska napoved 
13.15 Izgubljene živali 13.20 Prispevek 
13.40 Zanimivosti 13.50 EPP 14.00 Go
dan 14.30 Prispevek: 14.45 Pregled da
našnjih kulturnih dogodkov 15.15 Vreme, 
ceste 15.30 Dogodki in odmevi RS 16.10 
Napoved 16.20 Izbor pesmi tedna 16.50 
EPP 17.00 Prispevek: 17.50 EPP 18.00 
Godan 18.15 Izgubljene živali 18.20 Zadrži 
zase 18.50 EPP 19.20 Verska oddaja 
19.20 Napoved jutrišnjega programa Radia 
Kranj 19.30 Športna oddaja 22.00 Glasba 

R GORENC 
Oddajamo od 5.30 do 22:00 aa UKV ste-
reo na 88,9 in 95,0 Mhz. 

R TRIGLAV 
5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 
5.40 Oglasi 6.00 Razmere na cestah 6.05 
Vreme (Robert Bohinc) 6.20 Danes v časo
pisu 6.30 Pogled v današnji dan, porodniš
nici 6.40 Oglasi 6.50 Vreme 7.00 Druga ju
tranja kronika 7.20 Popevka tedna 7.30 Da
nes v Dnevniku 7.40 Oglasi 8.00 Kronika 
OKC Kranj - zadnjih 24 ur 8.05 Aktualno: 
Razgled s Triglava 8.15 Obvestila 8.30 No
vice 8.40 Oglasi 9.15 Voščila 9.30 Novice 
9.40 Oglasi 10.00 Aktualno Policija svetu
je, gost Jože Pasar 10.30 Včeraj, danes, 
jutri 10.40 Oglasi -11.00 Tednik občine Ži
rovnica 11.40 Oglasi - 12.00 BBC novice 
12.10 Osmrtnice 12.15 Obvestila 12.30 
Novice 12.40 Oglasi 12.50 Beseda mladih, 
gost Riko 13.30 Novice, pogled v današnji 
dan 13.40 Oglasi 13.50 Podarim 14.00 
Aktualno 14.15 Voščila 14.40 Oglasi 14.50 
Predstavitev 15.30 Dogodki in odmevi 
16.10 Popevka tedna 16.15 Obvestila 
16.30 Osmrtnice 16.40 Oglasi 17.00 Aktu
alno 17.30 Včeraj, danes, jutri 17.40 Ogla
si 18.00 Aktualno 18.40 Oglasi 19.00 Du
hovni razgledi 19.30 Sobotni večerni pro
gram 20.00 Naš gost - Daniel Šmit - Dennv 
21.30 Pogled v jutrišnji dan 21.45 Jutri na 
Radiu Triglav 22.00 Popevka tedna 22.05 
Večerni glasbeni program do 24.00 

R SORA 
5.30 Prva jutranja kronika 5.40 Napoved 
programa 5.45 Danes godujejo 6.00 Do
godki danes - jutri 6.15 Noč ima svojo moč 
6.40 Naš zgodovinski spomin 6.50 Pregled 
tiska 7.00 Druga jutranja kronika 8.00 Do
godki danes - jutri 8.50 Pregled tiska 8.55 
Dnevna malica 9.00 Skupna oddaja Radio 
Cerkno - Alpski val in Sora 9.50 Nasvet za 
kosilo 10.00 Dogodki danes, jutri 10.30 
Radijski kviz 11.00 Vprašanja in pobude, 
ponovitev 11.30 Evropa v enem tednu 
12.00 BBC novice 12.30 Danes godujejo 
12.50 Osmrtnice 13.00 Daj - dam 13.50 
Pregled tiska 14.30 Brezplačni mali oglasi 
14.50 Nasveti za kosilo 15.00 Dogodki da
nes - jutri 15.30 RA Slovenija 16.50 Pre
gled tiska 17.00 Zabavno popoldne 18.00 
Študentska napetost 19.00 Športna sobota 
22.00 Radio jutri 22.00 Glasbeni program 
Radia Sora do polnoči 

R RGL 
KRIM: 100,2 MHz-ŠANCE: 99,5 MHz-
LJUBLJANA: 105,1 MHz 
7.00 Dobro jutro 7.15 Novice, ceste, vreme 
7.20 Nočna kronika 7.30 Štajerski dogodki 
7.35 Vreme 8.30 Črna kronika, tedenski 
pregled 8.45 Pomurski dogodki 10.00 
Kam danes v Ljubljani 11.30 Uganka RGL 
12.00 BBC novice 12.10 Pod krinko 13.05 
Iz tujega tiska 13.30 Pasji radio 13.40 Že
lje, čestitke 15.30 Kulturni utrip 16.00 Črna 
kronika 16.30 Pozor! 16.55 Gospodarske 
novice 17.40 Notranjsko kraški mozaik 
18.30 Športne novice 18.45 Vreme 18.57 
Izbranka tedna 19.30 Horoskop 20.00 
Večerni program 21.00 Glasbene legende 

R OGNJIŠČE 
05.00 Dobro jutro 05.15 Vremenska napo
ved 05.30 Poročila 5.45 Napovednik pro
grama 06.00 Svetnik dneva 06.10 Slomšek 
nas uči 06.20 Meteorologi o vremenu 
06.30 Poročila 06.50 Duhovna misel 
7.25 OKC 07.30 Poročila, osmrtnice, obve
stila 07.45 Poročilo o stanju na cestah -
AMZS 7.50 Meteorologi o vremenu 08.45 
Spominjamo se 09.00 Sobotna iskrica 
(otroška oddaja z Juretom Seskom) 11.00 
Poročila in Vaša pesem 11.15 Za življenje, 
za dane sin jutri 12.00 Zvonjenje, ponovi-
ted duhovne misli 12.15 Voščilo prijateljem 
RO 12.30 Poročila, osmrtnice, obvestila 
12.50 Koledar prireditev 13.00 Ponovitev 
Svetnik dneva 13.15 Glasbena voščila 
15.00 Informativna oddaja, vreme, stanje 
na cesti, osmrtnice, obvestila 16.00 Mali 
oglasi 18.00 Poročila in Vaša pesem 18.15 
Naš gost 19.30 Poročila 19.45 Otroška 
pesem tedna 19.55 Napovednik programa 
za jutri 20.00 Radio Vatikan 20.25 Odlo
mek sv. pisma 20.30 Molitev in nagovor za 
nedeljo 21.15 Vodnik po sv. pismu 22.00 
Ponovitev Za življenje, za danes in jutri 
23.00 Nočni glasbeni program 

R a d i o T f i g l c i v 
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TVS 1 
7.55 Napovedniki 
8.00 Telebajski, otroška oddaja; Telebajski; 
Tabaluga; Pika Nogavička; Mikin makin čr
kopis; Pravljica o črki R 
9.55 Ozare 
10.00 Apače: podpornica - dobrodelna 
prireditev 
10.30 Med valovi, oddaja TV Koper -Capo-
distria 
11.00 Svet divjih živali, angleška poljudnoz
nanstvena serija 
11.30 Obzorja duha 
12.05 Ljudje in zemlja, oddaja TV Maribor 
13.00 Poročila, šport, vreme 
13.15 Pika na I 
14.40 Garači, angleška nanizanka 
15.30 Sledi, oddaja o ljubiteljski kulturi 
16.00 Umetnost bivanja, oddaja TV 
Maribor 
16.30 Poročila, šport, vreme 
16.45 Marketing 
16.50 Vsakdanjik in praznik 
17.45 Slovenski magazin 
18.15 Podolgem in počez: Kamnik in... 
18.45 Risanka 
18.50 Žrebanje lota 
19.00 Danes 
19.05 Zrcalo tedna 
19.30 TV dnevnik, šport, vreme 
20.05 Zoom 
21.40 Večerni gost: Janez Hacin 
22.40 Poročila, šport, vreme 
23.00 Zgodbe o knjigi 
23.10 Brez reza 
0.10 Mednarodno baletno tekmovanje za 
nagrado Lozane 2001 

ljubezen, ameriška drama 19.15 Loto 
19.30 Dnevnik 20.10Porin 2001, prenos iz 
Makarske 23.20 Poročila 23.30 Ljudska 
intima 0.00 V nedeljo on dveh 1.00 Polici
ja 1.25 Potovanja, ponovitev 

HTV 2 
8.00 Panorame 8.55 007, ponovitev 9.45 
verski program 10.45 Portret cerkve in me
sta 11.00 Prenos maše 12.05 PotvAvon-
leo 12.55 Povabilo 13.25 Glamour Cafe 
14.25 Podkupnina, ameriški film 16.05 Xe-
na, nanizanka 16.50 Risanka 17.00 Ope
ra Box 17.45 Za dušo in srce 18.30 Hit 
HTV 19.15 Fotografija na Hrvaškem 19.30 
Policija 20.10 Potovanja 21.10 Poročila 
21.20 Ljubim težave, ameriška romantična 
srhljivka 23.35 Cafe Cinema 23.45 Najel 
sem poklicnega morilca, finska črna kome
dija 

TVS 2 
7.40 Teletekst TV Slovenija7.55 Napovedni
ki 8.00 Vremenska panorama 8.25 TV pro
daja 8.55 Videospotnice, ponovitev 9.30 
Nanizanka 10.00 Naše malo mesto, hrva
ška nadaljevanka 10.55 Pripravljeni, oddaja 
o slovenski vojski 11.25 Naša pesem Mari
bor 2001, 2 oddaja 11.45 TV Prodaja 
12.25 Jerez: Motociklizem za VN Španije -
do 250 ccm 13.20 Košarka NBA action 
13.55 Jerez: Motociklizem za VN Španije -
do 500 ccm 14.50 Evrogol 15.55 Koln: Sp 
v hokeju na ledu skupine A C2 - B3 18.15 
Športni plesi - Odprto prvenstvo Slovenije v 
ST in LA plesih, posnetek iz Izole 19.00 Ko
šarka NBA action, ponovitev 19.30 Video
spotnice 20.05 Največji procesi vseh ča
sov, ameriška dokumentarna serija 20.55 
Trend, oddaja o modi in vizualni pop kulturi 
21.25 Homo turisticus 22.00 Končnica 
23.00 Lea, češko-nemški film 0.30 Video
spotnice, ponovitev 

K A N A L A 
8.30 TV Prodaja 9.00 Francoska zveza 2, 
ameriški film 11.00 Kung fu, ameriška akcij
ska nanizanka 12.00 Highlander: Nesmrt
na, ameriška nanizanka 13.00 Komedija 
zmešnjav, ponovitev 13.30 Pop'n'roll, pono
vitev 14.45 Ročk v Riu, posnetek koncerta 
16.45 Divjina, dokumentarna oddaja 17.30 
Adijo pamet, ameriška nanizanka 18.15 
Melrose Place, ameriška nadaljevanka 
19.10 Prijatelji, ameriška humoristična nani
zanka 19.40 Rosvvell, ameriška nanizanka 
20.30 Prijatelji, ameriška humoristična nani
zanka 21.00 Mesec premier: Napihnjenci 
2, ameriški film, ameriški film 22.40 Kako 
sem prišel na univerzo, ameriški film, 0.20 
Adrenalina 

POP TV 

AVSTRIJA 1 
4.25 Beverly Hills 90210 5.05 Jesse 5.25 
Sabrina - Najstniška čarovnica 6.00 Otroški 
program 8.10 Vroča sled 8.35 Poročila za 
otroke 8.50 Ena, dva alitri, ponovitev 9.15 
Johnny Bravo 10.10 Kids 4 kids 10.30 
Disnevjev festival 11.30 Športni pregled 
11.55 Motošport magazin 2001 12.25 
Zvezdne steze - film 14.25 Policijska akade
mija 7, ameriški film 15.45 Nogomet: Liga 
prvakov 16.00 Nogomet: 1. avstrijska zvez
na liga 18.30 Šport v nedeljo 19.30 Čas v 
sliki 19.45 Vreme 19.54 Šport 20.15 Divje 
podobe, ameriška komedija 21.50 Colum-
bo: Vino je gostejše kot kri, ameriška TV kri
minalka 23.20 Mesto zločina 0.50 V imenu 
nedolžnosti, nemški film 2.30 Turbulenca, 
ponovitev ameriškega filma 

HTV 1 
7.45 TV koledar 7.55 Poročila 8.00 Stolp, 
nemški mladinski film 9.30 Dvigalka 11.00 
Pleme, mladinska 12.00 Opoldanske novi
ce 12.15 TV koledar 12.30 Sadovi zemlje 
13.45 Mir in dobrota 14.15Klic duha 14.25 
V nedeljo ob dveh 15.25 Poročila 15.40 
Hruške in jabolka 16.10 Amerika - življenje 
narave, dok. oddaja 16.55 Komisar Rex, 
nemško-avstrijska nanizanka 17.45 Tujec za 

AVSTRIJA 2 
6.05 Videostrani 7.00 Vreme 7.30 Vre
menska panorama 9.00 Čas v sliki 9.05 Za 
dušo in telo 9.30 Zubin Mehta, dok. portret 
10.35 Teden kulture 11.00 Čas v sliki 
11.05 Novinarska ura 12.00 Visoka hiša, iz 
parlamenta 12.30 Orientacija 13.00 Čas v 
sliki 13.05 Tednik 13.30 Domivina, tuja 
domovina 14.00 Pogledi od strani 14.15 
Univerzum 15.00 Heidi in Erni 15.25 Moja 
draga je s Tirolske, nemški film 17.00 Čas 
v sliki 17.05 Živeti je lepše 18.00 Milijon
sko kolo 18.25 Kristjan v času 18.30 Podo
ba Avstrije 19.00 Zvezna dežela danes 
19.30 Čas v sliki 20.15 Sophie, avstrijski 
film 21.45 Poročila 21.55 Kar zadeva... 
23.10 Čas v sliki 23.15Preprosto klasično 
0.30 Blue - Mož, ki je lovil Eichmanna, ame
riški film 2.00 Teden kulture 2.30 Pogledi 
od strani 3.00 Dober dan, Hrvati 3.30 Do
ber dan, Koroška 4.00 Domovina, tuja do
movina 4.30 Kar zadeva..., ponovitev 

GTV 

8.00 TV prodaja 8.30 Zajec Dolgouhec in 
prijatelji 10.00 Princesa Sissi, risana serija 
10.30 Navihanka, ameriška mladinska nani
zanka 11.00 Mestni fantje, mladinska nani
zanka 11.30 Šolska košarkarska liga, pono
vitev 12.30 Ameriška gimnazija, mladinska 
nanizanka 13.00 Švicarska družina Robin-
son, ameriški film 14.45 Mike Hammer: Vr
nitev Mikea Hammerja, ameriški film 16.30 
Močno zdravilo, ameriška nanizanka 17.30 
Mirovna misija, nemški film 19.15 24 ur 
20.00 Lepo je biti milijonar 21.10 Tat za ved
no, kanadska nanizanka 22.10 Športna sce
na 22.55 Bogovi so padli na glavo 2, amer
iško- bocvanski film 0.45 24 Jr, ponovitev 

TV 3 
7.00 TV Prodaja 9.00 SQ Jam, ponovitev 
10.00 Spidi in Gogi show, ponovitev 11.00 
Razveselimo otroke, ponovitev 11.30 Rake
ta pod kozolcem, ponovitev 13.00 Vera in 
čas, ponovitev 13.30 Sijaj, ponovitev 14.30 
Čestitke iz domače skrinje, razvedrilna od
daja 16.00 Ježek Show, ponovitev 17.00 
Avto šou 17.30 Peti as, nagradna ugankar
ska igra 19.00 Štiri tačke, oddaja o živalih, 
ljudeh in naravi 19.30 Knjiga, ponovitev 
20.00 Reporter X 20.30 Italijanska nogo
metna liga, prenos 22.30 Pikolovec 2333, 
ponovitev 23.30 Popotovanja z Janinom 
0.30 Videostrani 

... 24 ur VS tbc-infokanal, www:tele-tv.si 
9.30 Predstavitveni spot GTV 9.35 GTV pri
poroča I. 9.40 Za dobro jutro (po domače) 
9.45 Gorenjska poročila 1530 10.00 Na-
gajivček, otroška oddaja 11.00 Župan pred 
kamero, Franc Kramar 12.00 Semninar 
FOV v Portorožu 12.15 Gorenjska TV poro
čila 1530 12.30 S.E.M. oddaja Rudija Kla-
riča 13.00 Predstavljamo vašo KS: Britof 
13.40 Posnetek košarkarske tekme ... 14 ur 
ttx na GTV, info kanal, videostrani 18.50 
Predstavitveni spot GTV 18.55 GTV priporo
ča I 19.00 Gorenjska poročila 1530 19.15 
Gorenjski obzornik 49 19.30 TV Šik, pono
vitev 2. oddaje 19.55 GTV priporoča, II 
20.00 GTV - MIX z Matejo in Alešem 21.30 
GTV priporoča III 21.45 Gorenjska TV poro
čila 1530 22.00 Kanonade 23.00 Veriga 
uspeha 23.30 Kulturna panorama regije 
23.40 GTV priporoča IV 23.45 Gorenjska 
TV poročila 1530 00.00 24 ur VS-ttx GTV-
infokanal, www:gtv.tele-tv.si 
SODELUJTE V KONTAKTNIH ODDAJAH 
GTV KRANJ - POKLIČITE PO TELEFONU: 
233 11 56! PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO 
DO SPREMEMBE PROGRAMA. 

LOKA TV 
20.00 Napovednik 20.01 Spot dneva 
20.05 Oglasi 20.10 Tedenski pregled do
godkov 20.30 Motorsport Mundial 21.00 
Nedeljski film 22.30 Raznovrstna obvestila 
na videostraneh iz oddajnika na Lubniku 
K51 

TV ŽELEZNIKI 
VIDEOSTRANI TV Železniki preko COM
PUTER od 17. ure do 19. ure ob glasbeni 
podlagi Radia Sora. VIDEOSTRANI TV 
Železniki na videokaseti ob 18., 19.20 in 
21. 
16.00 Aktualno v občini 19.00 Mladi umet-
nii se predstavijo 19.15 Območno srečanje 
mladinskih pevskih zborov 2001 v OŠ Želez
niki 20.20 Potopisna oddaja 

ATM TV KR. GORA 
... Videostrani 18.15 Napovednik dnevnega 
programa 18.16 EPP blok 18.18 Kronika 
tedna 18.45 Risanka 19.05 Videostrani 
20.00 Avtomobilsko zrcalo, ponovitev 
21.10 Satelitski program DW 22.00 Video
strani 

TV SISKA 
... Videostrani 14.50 Napoved sporeda 
15.00 Telemarket 15.05 3, 2, 1 GREMO, 

P O P k mW 
UKV - STEREO 90,9 MHz, 97,2 MHz, 99,5 MHz, 103,1 Mhz 

tel.: 05/372 38 08 Lokalna radijska postaja. Pot na Zavrte 10 

KANAL A ob 21.00 

N A P I H N J E N C I 2 
amer i ška komedija, 1993 
Igrajo: Charlie Sheen, Llovd Bridges, Valeria Golino, 

Richard Crenna, Brenda Bakke 
V nadaljevanju odštekane uspešnice o napihnjencih mora Topper 
Harlev v podobi Charlieja Sheena po ukazu nesposobnega ameri
škega predsednika Tuga Bensona na tujem teritoriju rešiti svoje so-
narodnjake. Še vedno misli na Ramado, a ker se je ona poročila z 
drugim, išče uteho pri agentki CIE Michelle Huddleston. Med ujet
niki, ki jih mora pogumni Topper osvoboditi, pa je tudi Ramadin mož. 

KANAL A ob 22.40 

K A K O S E M P R I Š E L N A U N I V E R Z O 
amer i ška komedija, 1989 
Igrajo: Anthony Edvvards, Corey Parker, Lara Flvnn Boyle, 

Finn Carter 
Lepa, pametna in priljubljena srednješolka Jessica je na robu živč
nega zloma. Razlog? Izbira ustrezne fakultete, prijava in neskončno 
dolgo čakanje na to, da izve, ali bo sprejeta ali ne. Čisto drugače je 
z Marlonom, ki se ne obremenjuje s tem, kam bo šel, saj se je že 
zdavnaj odločil, da bo sledil Jessici. Je pač zaljubljen vanjo in želi 
biti v njeni bližini. Komedijo si boste gotovo z veseljem ogledali vsi, 
ki vas čaka vstop na univerzo, v eni glavnih vlog pa boste spoznali 
Anthonyja Edvvardsa, doktorja Marka Greenea iz Urgence. 

P O P T V ob 22.55 

B O G O V I S O P A D L I N A G L A V O 2 
bocvansko-amer iška komedija, 1989 
Igrajo: Nixau, Lena Farugia, Hans Strydom 
V drugem filmu o bogovih, ki so padli na glavo, Nixau spet nastopa 
v vlogi domorodca. Tokrat išče svoja otroka, ki ju divja lovca neve
de peljeta v civilizacijo. V Afriki se znajdeta tudi visoko izobražena 
gospodična iz New Yorka, in pilot letala, ki je zaradi nevihte prista
lo tam, kjer ne bi smelo. Kako se bosta mestna človeka znašla v div
jini in kako bosta od tam odšla? Zgodba nas bo preko številnih ko
mičnih zapletov nasmejala do solz. 

zabavno glasbena oddaja - ponovitev 16.30 
Nora nedelja: zabavno nedeljsko popoldne 
18.40 Mini 5 19.00 Telemarket 19.10 Na
poved sporeda za ponedeljek 19.15 Video
strani 

IMPULZ KAMNIK 
18.55 Začetek programa 19.00 Otroški 
program 20.15 Za sprostitev 22.15 Video
strani TV Impulz 

SNOP 
SNOP - skupni nočni program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00.00 do 
05.00 na frekvencah radia Triglav, Kranj 
in Sora - DANES IZ RADIA CELJE 

R KRANJ 
5.30 Napoved 5.45 Na današnji dan 5.50 
EPP 6.00 Vreme, ceste 6.15 Nočna kroni
ka 6.30 BIO vremenski napoved, sonce, lu
na 6.45 Vreme, ceste 6.50 EPP 7.00 Poro
čila RS 7.40 Pregled tiska 7.50 EPP 8.00 
Misel dneva - citat 8.20 Oziramo se 8.30 
Izgubljene živali 8.50 EPP 9.00 Predstavi
tev: 9.50 EPP 10.00 Prispevek: 10.50 
EPP 11.00 Po domače na kranjskem radiu 
11.45 Temperature doma in po svetu 11.50 
EPP 12.00 Brezplačni mali oglasi 12.30 
Osmrtnice 12.40 Kmetijska oddaja 12.50 
EPP 13.00 Voščila 13.50 EPP 14.50 EPP 
15.00 Prispevek 15.15 Vreme, ceste 
15.30 Dogodki in odmevi RS 16.10 Napo
ved 16.20 Prispevek 16.50 EPP 17.50 
EPP 18.15 Izgubljene živali 18.20 Nagradni 
kviz Kina Kranj 18.50 EPP 19.10 Izgubljeni, 
najdeni predmeti 19.20 Napoved jutrišnjega 
programa Radia Kranj 

R GORENC 
Oddajamo od 7.00 do 19.00 na 88,9 in 
95 MHz UKV. 

R TRIGLAV 
5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 
5.40 Oglasi 6.40 Oglasi 7.00 Jutranja kro
nika 7.20 Popevka tedna 7.40 Oglasi 7.55 
Kronika OKC Kranj - zadnjih 24 ur 8.00 Od
daja za otroke: Mirin vrtiljak 9.30 Pogled na 
ceste in vreme - Robert Bohinc 9.40 Oglasi 
- Makler Bled 10.00 Aktualno 10.15 Obve
stila 10.40 Oglasi 11.00 Mali oglasi po tele
fonu 11.40 Oglasi 12.00 BBC novice 
12.10 Osmrtnice 12.15 Voščila 12.40 
Oglasi 13.00 Naš gost: 13.40 Oglasi 
14.00 Voščila 14.40 Oglasi 14.50 Pred
stavitev 15.00 Aktualno 15.30 Dogodki in 
odmevi 16.10 Popevka tedna 16.15 Obve
stila 16.30 Osmrtnice 16.40 Oglasi 17.00 
Aktualno 17.40 Oglasi 18.00 Aktualno 
18.40 Oglasi 19.00 Minute za resno glasbo 
- 19.30 Duhovni razgledi, ponovitev 19.40 
Oglasi 19.45 Večerni glasbeni program do 
polnoči 

R SORA 
8.00 Napoved programa - dogodki danes, 
jutri 8.15 Naš zgodovinski spomin 9.00 Ak
tualna tema 10.30 Kmetijska oddaja 11.00 
Škofjeloški tednik 11.30 Dogodki danes -
jutri 11.40 Osmrtnice 12.00 Nedeljska du
hovna misel 12.30 Danes godujejo 12.40 
Kino 13.00 Čestitke in pozdravi 13.15 Naj 
se sliši slovenska pesem 15.00 Dogodki 
danes-jutri 15.30 RA Slovenija 16.30 Daj -
dam 17.00 Nedeljsko srečanje 18.00 Ho
rizont 20.00 Glasbeni program RA Sora do 
polnoči 

R RGL 
KRIM: 100,2 MHz - ŠANCE: 99,5 MHz -
LJUBLJANA: 105,1 MHz 
6.50 Horoskop 07.00 Dobro jutro 07.15 
Novice, ceste, vreme 07.20 Nočna kronika 
07.35 Vreme 08.55 Dolenjski utrip 9.30 
Izbor iz svetovnih zanimivosti 10.30 Nedelj
ski gost 11.30 Uganka Rgl 12.00 BBC no
vice 12.30 Rumeni radio 13.05 Iz tujega ti
ska 13.30 Pasji radio 13.40 Želje, čestitke 
15.30 Kulturni utrip 15.45 Črn kronika 
16.00 Štajerski mozaik 17.00 Uspešnice 
18.45 Vreme 18.57 Izbranka tedna 19.30 
Horoskop 19.45 Športni pregled 20.00 
Dvoglavi levji car 21.00 DJ tirne 

R OGNJIŠČE 
05.00 Dobro jutro 05.15 Vremenska napo
ved 05.30 Poročila 5.45 Napovednik pro
grama 06.00 Svetnik dneva 06.10 Slomšek 
nas uči 06.20 Meteorologi o vremenu 
06.30 Poročila 06.50 Duhovna misel 
07.00 Zvonjenje 7.25 OKC 07.30 Poroči
la, osmrtnice, obvestila 7.50 Meteorologi o 
vremenu 8.00 Kmetijska oddaja 8.50 Spo
minjamo se 9.00 Prenos sv. maše 11.00 
Poročila in Vaša pesem 11.15 Iz življenja ve
soljne Cerkve 12.00 Zvonjenje, ponovitev 
svetnika dneva 12.15 Voščilo prijateljem in 
glasbena voščila 15.00 Informativna odda
ja, vreme, stanje na cesti, osmrtnice, obve
stila 17.00 Slovencem po svetu in domovi
ni 18.00 Poročila in Vaša pesem 18.15 Sa
kralna glasba 19.30 Poročila 19.45 Otro
ška pesem tedna 19.55 Napovednik pro
grama za jutri 20.00 Radio Vatikan 20.25 
Odlomek Sv. pisma 20.30 Klasična glasba 
21.30 Radijski roman 22.00 Ponovitev Slo
vencem po svetu in domovini 23.00 Nočni 
glasbeni program 

KINO 
CENTER amer. akcij. kom. MEHIKANKA ob 16., 18.30 in 21. uri STORŽIČ amer. 
druž. kom. 102 DALMATINCA ob 15.30 uri, amer. kom. LEPOTICA POD KRINKO ob 
17.30 in 19.30 uri, slov. trii. POKER ob 21.30 uri ZELEZAR amer. zgod. spekt. GLA
DIATOR ob 17. uri, amer. drama FORRESTERJEVO RAZKRITJE ob 20. uri RADOV
LJICA-LINHARTOVA DVORANA akcij, drama DOKAZ ŽIVLJENJA ob 18. in 20.15 uri 
ŠKOFJA LOKA h.k. - amer. film PREŽEČI TIGER, SKRITI ZMAJ ob 18. uri, amer. voj. 
drama MOŽJE ČASTI ob 20. uri ŽIRI amer. mlad. kom. DAJ NAPREJ ob 18. uri, amer. 
znan. fant. film RDEČI PLANET ob 20.30 uri 

http://www.radiotriglau.si
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TVS 1 
7.55 Napovedniki 
8.00 Utrip 
8.20 Zrcalo tedna 
8.40 4x4, oddaja o ljudeh in živalih 
9.10 Zares divje živali, ameriška dokumentar
na nanizanka 
9.30 Pravljičar, ameriška nanizanka 
10.00 Naočniki in očalniki - Veseli robot, igra
na nanizanka 
10.35 Modro 
11.10 Dosežki 
11.30 Na vrtu, oddaja TV Maribor 
11.55 Svet čudes, avstralska dokumentarna 
serija 
12.25 Sledi, oddaja o ljubiteljski kulturi TV Ma
ribor 
13.00 Poročila, Šport, Vreme 
13.30 Ljudje in zemlja, oddaja TV Koper - Ca-
podistria 
14.20 Polnočni klub 
15.30 Pisave 
16.00 Dober dan, Koroška 
16.30 Poročila, vreme, šport 
16.45 Mikin Makin črkopis: Pravljica o črki R 
16.50 Telebajski, ponovitev 
17.15 Radovedni Taček: Cedilo 
•17.45 Recept za zdravo življenje 
18.35 Žrebanje 3x3 plus 6 
18-45 Risanka 
18.50 Marketing 
19.00 Kronika 
19.30 TV Dnevnik, Šport, Vreme 
20.05 Julija, avstrijska nanizanka 
21.00 Tranzicijski Don Kihot, dokumentarec 
meseca 
22.00 Odmevi 
22.30 Kultura 
22.35 Šport 
22.40 Vreme 
22.50 Sveto in svet 
23.40 Stebri slovenskega gledališča: 
Bert Sotlar 
0.30 Recept za zdravo življenje, ponovitev 

TVS 2 
7.55 Napovedniki 8.00 Vremenska panorama 
8.30 TV Prodaja 9.00 Videospotnice 9.35 
Kontesa Dora, hrvaška nadaljevanka 10.25 
TV Prdaja 10.55 Vremenska panorama 11.15 
Športni plesi, posnetek iz Izole 11.55 Košarka 
NBA action 12.30 Tito, dokumentarna oddaja 
13.30 Trend, oddaja o modi in vizualni pop 
kulturi 14.00 Sobotna noč 16.30 Rad imam 
Lucy, ameriška nanizanka 17.00 Angel, varuh 
moj, ameriška nanizanka 18.00 Tele M, odda
ja TV Maribor 18.30 Jasno in glasno 19.30 Vi
deospotnice 20.05 Skrivnosti vojne, ameriška 
dokumentarna serija 21.00 Studio City 22.00 
Moška liga, angleška nadaljevanka 22.30 Me-
tjopolis 23.00 Brane Rončel izza odra 0.30 
Ta srečni ljudski rod, angleški čb film 2.05 Vi-
aeospotnice 

K A N A L A 
9.00 Kalifornijske sanje, mladinska nanizanka 
9.30 Mladenič v modrem, ameriška nanizanka 
10.25 Rosvvell, ameriška nanizanka 11.20 TV 
prodaja 11.50 Ricky Lake, ponovitev pogo
vorne oddaje 12.45 Dannyjeve zvezde, vede
ževanje v živo 13.45 Zmenkarije, ponovitev 
14.15 TV prodaja 14.45 Princ z Bel Aira, 
ameriška humoristična nanizanka 15.15 Ricky 
Lake, pogovorna oddaja 16.20 Veličastnih se
dem, ameriška nanizanka 17.10 Stražar, ame
riška nanizanka 18.00 Ti in jaz, ameriška hu
moristična nanizanka 18.30 Filmske zvezde, 
ameriška humoristična nanizanka 19.00 Miza 
Z a Pet, ameriška nanizanka 20.00 Helikopter
ska enota, nemška nanizanka 21.00 Filmske 
UsPešnice: Brezno, ameriški film 23.30 Dos
jeji X, •ameriška nanizanka 0.30 Dannvjeve 
zvezde, ponovitev 

POP TV 
7.00 Dobro jutro, Slovenija, jutranji program 
na MMTV, Tele 59, TV Robin 10.00 Moja uso
da si ti, mehiška nadaljevanka 11.00 Crni bi
ser, mehiška nadaljevanka 11.50 Obala lju
bezni, amerišk nadaljevanka 12.40 TV proda
la 13.10 Športna scena, ponovitev 14.05 Dia
gnoza: Umor, ameriška nanizanka 15.00 TV 
Prodaja 15.30 Oprah show: Dr. Phil o poroki 
16.25 Obala ljubezni, ameriška nadaljevanka 
'•20 Črni biser, mehiška nadaljevanka 18.15 

p/' a Usoda si ti, mehiška nadaljevanka 19.15 
U r 20.00 TV Dober dan, slovenska nani-

ânka 20.55 Sedma nebesa, ameriška nani
zanka 21.50 Možje v belem, ameriška nani
zanka 22.40 JAG, ameriška nanizanka 
^3.30 M.A.S.H., humoristična nanizanka 
0.00 24 ur, ponovitev 

TV 3 
7.00 Videalisti 7.45 TV prodaja 8.30 Za dobro 
Jutro 9.30 TV prodaja 10.00 Za dobro jutro, 
Ponovitev 11.00 Družinska TV prodaja 11.30 
Španska nogometna liga, ponovitev 13.30 Ku
harski dvoboj, ponovitev 14.15 Čestitke iz do
mače skrinje, ponovitev 15.45 Juke Box, kon
taktna oddaja 17.15 Motor Show Report 
17.45 V sedlu, ponovitev 18.15 Kuharski dvo
boj 19.00 Kdor zna, zna, kviz 19.15 Videalisti 
20.00 Top gol 21.00 Politična konferenca 
22.00 Iz domače skrinje, kontaktna oddaja 
23.15 Kuharski dvoboj, ponovitev 0.00 Juke 
°°x, ponovitev 1.15 Video strani 

HTV 1 
TV koledar 7.00 Dobro jutro, Hrvaška 

^ - 3 ° Poročila 9.40 PLuka v mestih 10.50 
^ 11.05 Banane v pižami 11.10 Kontat 
1 115 Poglej, kako rastejo 11.30 Tudi to je 
"^goće 12.00 Poročila 12.15 TV koledar 
2.30 Naša zemlja, brazilska nadaljevanka 
•̂25 Dokumentarna serija 14.25 Poročila 

4.30 Izobraževalni program 15.10 Otroški 
pr°gram 16.00 Korenine 16.30Hrvaška da-
n es 17.05 Hugo 17.30 Ogledalce, ogledalce 
'/•< mladinska nanizanka 17.55 Plinska bom-
D a . dokumentarec 18.25 Kolo sreče 18.55 
vPrašaj, kviz 19.30 Dnevnik 20.15 Seme upa-
Pia, nemška dokumentarna serija 20.50 Pravo 

Pravica21.50 Intervju 22.50 Odmevi dneva 
«3.10 Evropski magazin 23.45 Policija 0.10 
z-ahodno krilo, ponovitev 0.55 Petka 2.05 

HTV 2 
8.00 Panorama hrvaških turističnih krajev 
8.25 Oprah 8.30 Zakon in red 9.15 poslednji 
don, ponovitev 10.00 Sveti Dujam, prenos iz 
Splita 12.00 Program ob 45. obletnici hrvaške 
televizije 17.00 Vsakdan 18.25 Panorama 
18.55 Poročila 19.00 Mama in sin, humori
stična nanizanka 19.30 Policija 20.10 Zahod
no krilo, nanizanka 21.00 Polni krog 21.00 
Obrazi, ameriška drama 23.25 Alien - Osmi 
potnik, ameriški film 

AVSTRIJA 1 
4.05 Policijska akademija 7, ponovitev 5.20 
Simpsonovi 6.00 Otroški program 8.30 Princ 
z Bel Aira 8.50 Sam svoj mojster 8.50 Sam 
svoj mojster 9.15 Sam svoj mojster 9.40 Sa-
vannah 10.20 George iz džungle, ponovitev 
ameriškega filma 11.45 Otroški program 
14.55 Sedma nebesa 15.40 Obalna straža 
16.25 Urgenca 17.10 Princ z Bel Aira 17.35 
Sam svoj mojster 18.05 Sam svoj mojster 
18.30 Taxi Orange - klub 19.30 Čas v sliki 
20.00 Šport 20.05 Taxi Orange 21.05 Skriv
nost mojega uspeha, ameriška komedija 
22.50 Nell, ameriška drama 0.30 Nikita 1.20 
Anthony Dellaventuram zasebni detektiv 2.05 
Vran 2, ponovitev 3.20 Nell, ponovitev filma 
5.05 Sedma nebesa, ponovitev 

8.00 Misel dneva - citat 8.20 Oziramo se 
8.30 Izgubljene živali 8.40 Gorenjski kviz 
8.50 EPP 9.00 Godan 9.20 Tema dneva 
9.50 EPP 10.00 Novice 10.20 Cankarjev 
dom 10.40 Zaposlovanje 10.45 Kaj danes za 
kosilo 10.50 EPP 11.00 Novice 11.10 Pri
spevek: Ilirika 11.30 Kviz Radia Kranj 11.45 
Temperature doma in po svetu 11.50 EPP 
12.00 Novice 12.10 Helios 12.30 Osmrtnice 
12.40 Prispevek 12.50 EPP 13.00 Pesem 
tedna + Lestvica tega tedna 13.10 Bio vre
menska napoved 13.15 Izgubljene živali 
13.20 Črna kronika 13.40 Zanimivosti 13.50 
EPP 14.00 Godan 14.30 Športna oddaja 
14.45 Pregled današnjih kulturnih dogodkov 
14.50 EPP 15.00 Aktualno 15.15 Vreme, ce
ste 15.30 Dogodki in odmevi RS 16.10 Napo
ved 16.20 Prispevek 16.50 EPP 17.00 Novi
ce 17.10 Zanimivosti 17.20 Prispevek 17.40 
Vreme jutri in v prihodnjih dneh 17.50 EPP 
18.00 Godan 18.15 Izgubljene živali 18.20 
Big bangovih 10 zmagovitih 18.50 EPP 19.10 
Izgubljeni najdeni predmeti 19.20 Napoved ju
trišnjega programa Radia Kranj 19.30 Pome
tamo doma 20.30 Evergrini 22.00 Glasba 

AVSTRIJA 2 
6.10 Videostrani 7.00 Vreme 7.30 Vremenska 
panorama 9.00 Čas v sliki 9.05 Nabodeno v 
Avstriji, kuharski magazin 9.30 Drzni in lepi 
9.50 Zlata dekleta 10.15 Najmanjša prednost, 
ponovitev 11.50 Vreme 12.00 Čas v sliki 
12.05 Orientacija 12.35 Podobe Avstrije 
13.00 Čas v sliki 13.10 Kuharski magazin 
13.40 Tri dame 14.05 Ženske zaupajo dr. 
Štefanu Franku 14.50 Falcon Crest 15.35 
Drzni in lepi 16.00 Oddaja Barbare Karlich 
17.00 Čas v sliki 17.05 Dobrodošla, Avstrija 
17.55 Nabodeno v Avstriji 18.50 Oddaja: 
FPO 19.00 Zvezna dežela danes 19.30 Čas v 
sliki 20.00 Pogledi od stranmi 20.15 Sophie, 
zadnji del avstrijskega filma 21.45 Pogledi od 
strani 22.00 Cas v sliki 22.30 Srečanje: Kul
tura 0.00 Čas v sliki 0.30 Mesečnica, ameri
ška drama 2.10 Pogledi od strani 2.15 Sreča
nje: Kultura 3.45 Kuharski magazin 4.10 Do
brodošla, Avstrija 

GTV 
... 24 ur infokanal, VS ttx gtv, www.tele-tv.si 
18.50 Predstavitveni spot GTV 18.55 GTV 
priporoča I. 19.00 Gorenjska TV poročila 
1531 19.15 Gorenjski glas jutri 19.20 Aktual
no v regiji 19.30 Reportaža GTV 19.55 GTV 
priporoča II 20.00 ŠIK - TV 3. oddaja 20.30 
Veriga uspeha, Matjaž Ravnik 21.00 Zeleni 
vodnik 21.30 Ponedeljkov odmev, inf. oddaja 
21.40 GTV priporoča III 21.45 Gorenjska TV 
poročila 1531 22.00 JAM SQ - glasbena od
daja 23.00 S.E.M. - oddaja Rudija Klariča 
23.30 Kulturna panorama Gorenjske 23.40 
GTV priporoča IV 23.45 Gorenjska TV poroči
la 1531 ... 24 ur ttx gtv, infokanal, GTV-tele-
tv.si SODELUJTE V KONTAKTNIH ODDA
JAH GTV KRANJ - POKLIČITE PO TELEFO
NU: 233 11 56! PRIDRŽUJEMO SI PRAVI
CO DO SPREMEMBE PROGRAMA. 

LOKA TV 
9.00 Napovednik 9.01 Glasbena kapljica 
9.05 Motor sport mundial 9.35 Nasvidenje ... 
Raznovrstna obvestila na videostraneh iz od
dajnika na Lubniku K51. 20.00 Napovednik 
20.01 Spot dneva 20.05 Oglasi 20.10 Te
denski pregled dogodkov, ponovitev 20.30 
Kako biti zdrav in zmagovati 21.00 Avtomoto 
TV športni program 21.30 Lahko noč ... Raz
novrstna obvestila na videostraneh iz oddajni
ka na Lubniku K51 

TV ŽELEZNIKI 
VIDEOSTRANI TV Železniki preko COMPU
TER od 17. ure do 19. ure ob glasbeni pod
lagi Radia Sora. VIDEOSTRANI TV Železni
ki na videokaseti ob 18., 19.20 in 21. uri. 
19.00 Predstavljamo vam - zbiratelj znamk 
20.00 Glasbeni koncert v kinodvorani na Češ-
njici 

ATM TV KR. GORA 
... Videostrani 18.15 Napovednik dnevnega 
programa 18.16 EPP blok 18.18 Otvoritev 
razstave v Doliku 18.38 Risanka 19.00 Vide
ostrani 20.00 Kronika tedna, ponovitev 20.27 
Satelitski program DW 22.00 Videostrani 

TV SISKA 
... Videostrani 19.50 Napoved sporeda 20.00 
Telemarket 20.05 Popolno zdravje, zdravlje
nje z alternativno medicino - kontaktna oddaja 
22.00 OSHO - otrok nove dobe 22.30 Tele
market 22.40 Napoved sporeda za torek 
22.45 Videostrani 

IMPULZ KAMNIK 
... videostrani TV Impulz 18.55 Začetek pro
grama 19.00 Otroški program 20.15 Za spro
stitev 22.15 Videostrani TV Impulz 

SNOP 
SNOP - skupni nočni program radijskih po
staj v Sloveniji vsak dan od 00.00 do 
05.00 na frekvencah radia Triglav, Kranj in 
Sora - DANES IZ RADIA CELJE 

R KRANJ 
5.45 Na današnji dan 5.50 EPP 6.00 Vreme, 
ceste 6.15 Nočna kronika 6.25 BIO vremen
ska napoved, sonce, luna, Novoletne čestitke 
6.30 Telovadba - aerobika 6.45 Vreme, ceste 
6.50 EPP 7.00 Poročila RS 7.30 Čestitka 
presenečenja 7.40 Pregled tiska 7.50 EPP 

KINO 

R GORENC 
Oddajamo od 5.30 do 22.00 na 88,9 Mhz 
in 95 Mhz UKV. 

R TRIGLAV 
5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 5.40 
Oglasi 6.00 Razmere na cestah 6.05 Vreme 
(Robert Bohinc) 6.20 Danes v časopisu 6.30 
Pogled v današnji dan, pogled v gorenjski po
rodnišnici 6.40 Oglasi 6.50 Vreme 7.00 Dru
ga jutranja kronika 7.20 Popevka tedna 7.35 
Danes v Dnevniku 7.40 Oglasi 8.00 Kronika 
OKC Kranj - zadnjih 24 ur 8.05 Aktualno: Jej
mo malo, jejmo zdravo in Jože Lavrinec 8.15 
Obvestila 8.30 Novice 8.40 Oglasi 8.50 
Predstavitev: Merkur 9.15 Voščila 9.30Novice 
9.40 Oglasi - Agencija Relax 10.00 Aktualno: 
Merkurjeva športna stavnica 10.30 Včeraj, da
nes, jutri 10.40 Oglasi 11.00 Aktualno: pripra
ve na 10 letnico Karavanškega predora - Elvia 
Fajkovič 11.30 Novice 11.40 Oglasi 12.00 
BBC novice 12.10 Osmrtnice 12.15 Obvestila 
12.30Novice 12.40 Oglasi 13.00 Športni 
ponedeljek 13.30 Novice, Pogled v današnji 
dan 13.40 Oglasi 14.00 Aktualno - Dogajanje 
na gorenjskih cestah 14.15 Voščila 14.30 
Novice, borzno poročilo - Ilirika 14.40 Oglasi -
Makler Bled 14.50 Predstavitev 15.30 Do
godki in odmevi 16.10 Popevka tedna 16.15 
Obvestila 16.30 Osmrtnice 16.40 Oglasi 
17.00 Aktualno 17.30 Včeraj, danes, jutri 
17.40 Oglasi 17.50 Bomo shujšali skupaj 
18.00 Aktualno 18.30 Tednik občine Kranj
ska Gora 18.40 Oglasi 19.00 Mulerjev troj
ček 19.15 Voščila 19.30 Zimzeleni večer z 
Dragom Arijanijem 21.30 Pogled v jutrišnji dan 
21.45 Jutri na Radiu Triglav 22.00 Popevka 
tedna 22.05 Večerni glasbeni program do 
polnoči 

R SORA 
5.30 Prva jutranja kronika 5.45 Danes godu
jejo 6.00 Dogodki danes - jutri 6.15 Noč ima 
svojo moč 6.40 Naš zgodovinski spomin 6.50 
Pregled tiska 7.00 Druga jutranja kronika 7.40 
Naš jutranji gost 8.00 Dogodki danes - jutri 
8.30 Napoved programa 8.55 Dnevna malica 
10.00 Dogodki danes, jutri 11.00 Oddaja za 
upokojence 12.00 BBC novice 12.30 Danes 
godujejo 12.50 Osmrinice 13.00 Daj - dam 
14.30 Brezplačni mali oglasi 14.55 Borza 
15.00 Dogodki danes - jutri 15.30 RA Slove
nija 16.30 Računalniške novice in novice iz 
osnovnih šol 16.50 Pregled tiska 17.00 Do
godki danes, jutri 17.30 Obrtniki sebi in vam 
18.00 Brbotavček 20.00 Radio jutri 20.00 
Glasbeni program RA Sora do polnoči 
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R RGL 
KRIM: 100,2 MHz-SANCE: 99,5 MHz-
LJUBLJANA: 105,1 MHz 
6.00 Dobro jutro 6.15 Novice, ceste, vreme 
6.20 Nočna kronika 6.57 Izbranka tedna 
07.00 Horoskop 7.20 Nočna kronika 07.35 
Vreme 7.50 Anketa 8.05Štajerski dogodki 
8.30 Jutro je lahko 9.00 Gospodarstvo 9.30 
Vaše mnenje o 10.00 Kam danes v Ljubljani 
11.30 Uganka Rgl 12.00 BBC novice 12.50 
Odgovori poslušalcem 13.00 Iz Domžal 
13.30 Globus, mednarodni pregled 13.50 Iz 
tujega tiska 14.00 Pasji radio 14.30 Gospo
darske novice 15.00 RGL obvešča in komen
tira 15.30 Kulturni utrip 15.45 Črna kronika 
16.00 Modni bla bla 17.30 RUM, z Mariom 
Galuničem 18.57 Izbranka tedna 19.30 Horo
skop 19.45 Vreme 20.00 Večerni program 

R OGNJIŠČE 
05.00 Dobro jutro 05.15 Vremenska napo
ved 05.30 Poročila 5.45 Napovednik progra
ma 06.00 Svetnik dneva 06.10 Slomšek nas 
uči 06.20 Meteorologi o vremenu 06.30 Po
ročila 06.50 Duhovna misel 07.00 Zvonje
nje 07.10 Bim-bam- bom 7.25 OKC 07.30 Po
ročila, osmrtnice, obvestila 07.45 Poročilo o 
stanju na cestah - AMZS 7.50 Meteorologi o 
vremenu 08.00 Kmetijski nasvet 8.40 Leta po 
Kristusu 08.45 Spominjamo se 09.00 Poroči
la 10.00 Poročila 11.00 Poročila in Vaša pe
sem 12.00 Zvonjenje, ponovitev duhovne mis
li 12.15 Voščilo prijateljem RO 12.30 Poroči
la, osmrtnice, obvestila 12.50 Koledar prire
ditev 13.00 Ognjišče - Ognjišče 14.00 Poro
čila 14.20 Kulturni utrinki 15.00 Informativna 
oddaja, vreme, stanje na cesti, osmrtnice, ob
vestila 15.50 Ponovitev Svetnik dneva 16.00 
Glasbena voščila 18.00 Poročila in Vaša pe
sem 18.15 Izbor Vaše pesmi (Ivan Hudnik) 
19.00 Radio Glas Amerike (VOA) in poročila 
19.45 Otroška pesem tedna in zgodba za lah
ko noč 19.55 Napovednik programa za jutri 
20.00 Radio Vatikan 20.25 Odlomek Sv. pis
ma 20.30 Prijatelji radia Ognjišče (Franci Tr
stenjak) 22.00 Mozaik dneva 22.25 Slomšek 
nas uči 22.30 Ponovitev nedeljske oddaje Sa
kralna glasba 23.30 Nočni glasbeni program 

TVS 1 
7.55 Napovedniki 
8.00 Odmevi 
8.30 Mostovi 
9.00 Radovedni Taček: Cedilo 
9.15 Oddaja za otroke 
10.00 Otroška oddaja 
10.30 Recept za zdravo življenje 
11.30 Pomagajmo si 
12.05 Julija, avstrijska nanizanka 
13.00 Poročila, Šport, Vreme 
13.10 Vremenska panorama 
14.20 Domunetarec meseca 
15.10 Stebri slovenskega gledališča: Bert 
Sotlar 
16.00 Prisluhnimo tišini 
16.30 Poročila, vreme, šport 
16.45 Sprehodi v naravo 
17.00 Skrivni dnevnik Jadrana Krta, angleška 
nadaljevanka 
17.35 Marketing 
17.45 I.M. Pei, angleška dokumentarna odd. 
18.45 Risanka 
19.00 Kronika 
19.25 Marketing 
19.30 TV Dnevnik, šport, vreme 
20.05 J. Pervanje - M. Buh: Vrtičkarji II, TV 
nadaljevanka 
20.35 Steklena džungla, angleška dokumen
tarna serija 
21.10 Aktualno 
22.00 Odmevi 
22.30 Kultura 
22.35 Šport 
22.40 Vreme 
22.50 Nizozemska drama 
23.35 I.M. Pei, angleška dokumentarna od
daja, ponovitev 

Hrvaška danes 17.05 Hugo 17.30 Fant zre v 
svet, mladinska nanizanka 17.55 Govorimo o 
zdravju 18.30 Kolo sreče 19.30 Dnevnik 
20.10 Misija hane Seneš, dokumentarna od
daja 21.00 Forum 22.35 Trenutek spozna
nja 23.10 Odmevi 23.30 Glasbeni bienale 
Zagreb 2001 0.30 Policija 0.55 Prijatelji 
1.20 Cosby Show 1.45 Oddelek 2.30 lz-
trebljevalec, ponovitev ameriškega filma 

HTV 2 
8.00 Panorama hrvaških turističnih krajev 
10.10 Poročila 10.15 Zahodno krilo 11.00 
Priložnostni program ob 45. obletnici hrvaške 
televizije 16.05 Naša zemlja 16.55 Poročila 
za gluhe 17.00 Vsakdan 18.25 Panorama 
18.55 Poročila 19.00 Cosby Shovv 19.30 
Policija 20.10 Prijatelji 20.35 Planeti, doku
mentarna serija 21.25 Polni krog 21.50 Po
sebni oddelek, nanizanka 22.40 Iztrebljeva-
lec - Režiserjeva vizija, ameriški film 

TVS 2 
7.55 Napovedniki 8.30 TV Prodaja 9.00 Vi
deospotnice 9.35 Rad imam Lucy, ameriška 
nanizanka 10.00 Angel, varuh moj, ameriška 
nanizanka 10.40 Skrivnosti vojne, ameriška 
dokumentarna serija 11.30 Največji procesi 
vseh časov, ameriška dokumentarna oddaja 
12.15 TV Prodaja 13.10 Oddaljena obzorja, 
francoski film 15.00 Studio City 16.00 Me-
tropolis 16.30 Rad imam Lucy, ameriška na
nizanka 17.00 Angel, varuh moj, ameriška 
nanizanka 18.00 Športni portret 18.25 Po
kal Slovenije v nogometu; Olimpija - Hit Gori
ca, prenos 20.35 Liga prvakov v nogometu: 
Valencia - Leeds 22.35 Kolesarska dirka po 
Sloveniji, 1. etapa 23.00 Alica, evropski do
kumentarni film 23.25 Pot navzdol, irski film 
1.05 Svet poroča 1.35 Videospotnice 

Vl m pravica, ponovitev 3.05 Vesoljski otok, 
Ponovitev 

CENTER amer. akci. kom. MEHIKANKA ob 16.30, 18.45 in 21. uri STORŽIČ amer. druž. 
kom. 102 DALMATINCA ob 17. uri, slov. trii. POKER ob 19. in 21 uri ZELEZAR amer. kom. 
LEPOTICA POD KRINKO ob 18. in 20. uri 

K A N A L A 
9.00 Kalifornijske sanje, mladinska nanizan
ka 9.30 Mladenič v modrem, ameriška nani
zanka 10.25 Helikopterska enota, nemška 
nanizanka 11.20 TV prodaja 11.50 Ricky La
ke, ponovitev pogovorne oddaje 12.45 
Pop'n'roll, ponovitev 14.00 Bravo, maestro 
14.15 TV prodaja 14.45 Princ z Bel Aira, 
ameriška humoristična nanizanka 15.15 Ricki 
Lake, ameriška pogovorna oddaja 16.20 Ve
ličastnih sedem, ameriška nanizanka 17.10 
Stražar, ameriška nanizanka 18.00 Ti in jaz, 
ameriška humoristična nanizanka 18.30 
Filmske zvezde, ameriška humoristična nani
zanka 19.00 Miza za pet, ameriška nanizan
ka 20.00 Akcija v torek: Karate Kid 2, ameri
ški film 22.05 Tretji kamen od sonca, ameri
ška nanizanka 22.35 Seinfeld, ameriška hu
moristična nanizanka 23.05 Udarci pravice, 
ameriška nanizanka 0.00 Pop'n'roll, ponovi
tev 

POP TV 
7.00 Dobro jutro, Slovenija, jutranji program 
na MMTV, Tele 59, TV Robin 10.00 Moja 
usoda si ti, mehiška nadaljevanka 11.00 Črni 
biser, mehišk nadaljevanka 11.50 Obala lju
bezni 12.40 TV prodaja 13.10 TV Dober 
dan, slovenska naniznanka 14.05 Diagnoza: 
Umor, ameriška nanizanka 15.00 TV proda
ja 15.30 Oprah Shovv: Dr. Phil o poroki, po
govorna oddaja 16.25 Obala ljubezni, ame
riška nadaljevanka 17.20 Črni biser, argten-
tinska nadaljevanka 18.15 Moja usoda si ti, 
mehiška nadaljevanka 19.15 24 UR 20.00 
Resnične zgodbe: Toženi starši, ameriški film 
21.45 Naša sodnica, ameriška nanizanka 
22.40 J.A.G., ameriška nanizanka 23.30 
M.A.S.H., ameriška humoristična nanizanka 
0.00 24 ur, ponovitev 

TV 3 

KINO 

nudba 19.00 Športne novice 19.10 Otroški 
program 20.00 ATM predstavlja - oddaja o 
avtomobilizmu 20.45 Športne novice 20.55 
Film 22.30 Videostrani TV Impulz 

AVSTRIJA 1 
6.15 Otroški pogram 8.00 Bratje s šarmom 
8.25 Princ z Bel Aira 8.45 Sam svoj mojstre 
9.15 Sam svoj mojster 9.35 Obalna straža 
10.15 Divje podobe, ponovitev ameriškega 
filma 11.45 Otroški program 14.55 Sedma 
nebesa 15.40 Obalna straža 16.25 Urgenca 
17.10 Princ z Bel Aira 17.35 Sam svoj moj
ster 18.05 Sam svoj mojster 18.30 Taxi 
orange 19.00 Cvbill 19.30 Čas v sliki 20.00 
Šport 20.15 Brez strehe nad glavo 21.55 
Zmenek na slepo: Spogledovanje s posledi
cami, ameriška komedija 23.25 Nogomet: 
Liga prvakov 0.30 Polnočna priznanja 1.50 
David Duchovny predstavlja - Erotični dnevnik 
2.15 Zmenek na slepo, nemška komedija 
3.50 Izgubljeni v Nevv Yorku, ameriška krimi
nalka 5.00 Sedma nebesa, ponovitev 

AVSTRIJA 2 
6.00 Videostrani 7.00 Vreme 7.30 Vremen
ska panorama 9.00 Čas v sliki 9.05 Kuharski 
magazin 9.30 Drzni in lepi 9.55 Zlata dekle
ta 10.15 To je mornarjeva ljubezen, ponovi
tev filma 11.50 Vreme 12.00 Čas v sliki 
12.05 Evro Avstrija 12.35 Tednik 13.00 
Čas v sliki 13.15 Kuharski magazin 13.40 Tri 
dame 14.05 Ženske zaupajo dr. Štefanu 
Franku 14.50 Falcon Crest 15.35 Drzni in le
pi 16.00 Oddaja Barbare Karlich 17.00 Čas 
v sliki 17.05 Dobrodošla, Avstrija 19.00 
Zvezna dežela danes 19.30 Čas v sliki 
20.00 Pogledi od strani 20.15 Univerzum 
21.05 Poročilo 22.00 Čas v sliki 21.50 
Umetniki življenja 22.30 Na prizorišču 23.05 
Po dolgem in počez 0.00 Čas v sliki 0.30 V 
hiši 0.55 Zlata dekleta 1.20 Univerzum 2.05 
Pogledi od strani 2.35 Po dolgem in počez 
3.30 Dobrodošla, Avstrija 5.20 Ženske za
upajo dr. Štefanu Franku, ponovitev 

GTV 
... 24 ur ttx-gtv, infokanal, www:gtv.tele-tv.si 
18.50 Predstavitveni spot GTV 18.55 GTV 
priporoča I. 19.00 Gorenjska TV poročila 
1532 19.15 Aktualno v regiji - 19.25 Zeleni 
vodnik 19.55 GTV priporoča II 20.00 Utrip 
Kranja skozi Rafkovo kamero 20.10 Pred
stavljamo krajevne skupnosti - Bled 20.50 
GTV križanka 6, ponovitev 21.20 Gospodar
ska panorama regije 21.40 GTV priporoča III 
21.45 Gorenjska TV poročila 1532 22.00 
Znani, neznani obrazi, Vinko Šimnovec 
22.30 S. E. M. - oddaja Rudija Klariča 
23.00 Dp v LA plesih, ponovitev 23.40 GTV 
priporoča IV 23.45 Gorenjska TV poročila 
1532 00.00 GTV jutri, 24 ur ttx-gtv, 
www:tele-tv.si 
SODELUJTE V KONTAKTNIH ODDAJAH 
GTV KRANJ - POKLIČITE PO TELEFONU: 
233 11 56! PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO 
DO SPREMEMBE PROGRAMA. 

7.00 Videalisti 7.45 TV prodaja 8.30 Za do
bro jutro 9.30 TV prodaja 10.00 Za dobro ju
tro, ponovitev 11.00 Družinska TV prodaja 
11.30 Italijanska nogometna liga, ponovitev 
13.30 Kuharski dvoboj 14.15 Iz domače 
skrinje, ponovitev 15.45 Juke Box 17.15 Na 
sceni 18.15 Kuharski dvoboj 19.00 Kdor 
zna, ta zna, kviz 19.15 Videalisti 20.00 Piko-
lovec 2333, slovenski lovec na znanje 21.00 
Politična konferenca 21.30 Iz domače skrinje 
22.45 Poslovne infrmacije 22.50 Kuharski 
dvoboj, ponovitev 23.35 Juke Box, ponovitev 
0.50 Video strani 

HTV 1 
6.45 TV koledar 7.00 Dobro jutro, Hrvaška 
9.30 Poročila 9.40 Hrvaški gozdovi in goz
darstvo 10.10 Biologija bakterij 10.25 Gost 
10.35 Ekološko življenje 10.50 Kviz 11.05 
Ogga in ščurki 11.15 Samo reci ne 11.20 
Slonček Tu tu 11.25 Bolek in Lolek 11.40 
Mali veliki svet 12.00 Dnevnik 12.15 TV kole
dar 12.35 Naša zemlja, brazilska nadaljevan
ka 13.20 V ozadju medijev, dok. serija 
14.10 Poročila 14.15 Kraljestvo divjine 
14.40 Ekološki odmev 15.10 Otroški pro
gram 16.00 Na Savi Davor, ponovitev 16.30 

TV SISKA 

SNOP 
SNOP - skupni nočni program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00.00 do 
05.00 na frekvencah radia Triglav, Kranj 
in Sora - DANES IZ STUDIA RADIO SORA 

R KRANJ 
5.30 Napoved 5.45 Na današnji dan 5.50 
EPP 6.00 Vreme, ceste 6.15 Nočna kronika 
6.25 BIO vremenska napoved 6.45 Vreme, 
ceste 6.50 EPP 7.00 Poročila RS 7.30 Če
stitka presenečenja 7.40 Pregled tiska 7.50 
EPP 8.00 Misel dneva - citat 8.20 Oziramo 
se 8.30 Izgubljene živali 8.40 Gorenjski kviz 
8.50 EPP 9.00 Godan 9.20 Tema dneva: 
9.50 EPP 10.00 UNICHEM: Mehanske me
tode zatiranja rastlinskih škodljivcev 10.20 
Prispevek 10.50 EPP 11.30 Kviz Radia 
Kranj 11.35 Zaposlovanje 11.45 Kaj danes 
za kosilo 11.50 EPP 12.30 Osmrtnice 
12.40 Prispevek 12.50 EPP 13.00 Pesem 
tedna - Lestvica tega tedna 13.10 Bio vre
menska napoved 13.15 Izgubljene živali 
13.20 Tudi jeseni je lepo 13.40 Zanimivosti 
13.50 EPP 14.00 Godan 14.30 Borzni ko
mentar 14.45 Pregled današnjih kulturnih 
dogodkov 14.50 EPP 15.00 Aktualno 15.15 
Vreme, ceste 15.30 Dogodki in odmevi RS 
16.10 Napoved 16.20 Prispevek 17.10 Zani
mivosti 17.20 Prispevek: 17.40 Vreme jutri in 
v prihodnjih dneh 17.50 EPP 18.00 Godan 
18.15 Izgubljene živali 18.20 Računalniške 
novice 18.40 Zanimivosti 18.50 EPP 19.10 
Izgubljeni, najdeni predmeti 19.20 Napoved 
jutrišnjega programa radia Kranj 19.30 Štu
dentski program 

R GORENC 

LOKA TV 
9.00 Napovednik 9.01 Glasbena kapljica 
9.05 Tedenski pregled dogodkov, ponovitev 
9.25 Risani film 10.25 Nasvidenje... Razno
vrstna obvestila na videostraneh iz oddajnika 
na Lubniku K51 20.00 Napovednik 20.01 
Spot dneva 20.05 Oglasi 20.10 Viva turistica 
20.30 Iz produkcije ZLTV - VTV Velenje 
21.00 Film 22.30 Lahko noč... Raznovrstna 
obvestila na videostraneh iz oddajnika na 
Lubniku K51 

TV ŽELEZNIKI 
VIDEOSTRANI TV Železniki preko COM
PUTER od 17. ure do 19. ure ob glasbe
ni podlagi Radia Sora. VIDEOSTRANI TV 
Železniki na videokaseti ob 18., 19.20 in 
21. uri preko VCR. 
19.00 BOOM - glasbena oddaja 19.15 Anja 
in Gašpei - mlada matematika 20.00 Odrska 
predstava 20.50 Brez komentarja 

ATM TV KR. GORA 
... Videostrani 18.15 Napovednik dnevnega 
programa 18.16 EPP blok 18.18 Torkov 
športni pregled 18.28 Šolska košarkarska li
ga 19.20 Videostrani 20.00 Otvoritev razsta
ve v Doliku, ponovitev 20.23 Satelitski pro
gram DW 22.00 Videostrani 

... Videostrani 19.50 Napoved sporeda 
20.00 Telemarket 20.05 3, 2, 1 GREMO -
oddaja domače zabavne glasbe z gosti v živo 
iz studia 21.30 Telemarket 21.40 Napoved 
sporeda za sredo 21.45 Videostrani 

IMPULZ KAMNIK 
18.55 Začetek programa 18.00 Športne no
vice 18.15 Otroški program 18.45 TV po-

CENTER amer. akcij kom. MEHIKANKA ob 16.30, 18.45 in 21. uri STORŽIČ amer kom 
LEPOTICA POD KRINKO ob 17. uri, slov. trii. POKER ob 19. in 21. un ZELEZAR Danes 
zaprto! SKOFJA LOKA amer. kom. 102 DALMATINCA ob 18 uri 

Oddajamo od 5.30 do 22:00 na 88,9 in 
95 Mhz UKV. 

R TRIGLAV 
5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 
5.40 Oglasi 6.00 Razmere na cestah 6.30 
Pogled v današnji dan, pogled v gorenjski po
rodnišnici 6.40 Oglasi 6.50 Vreme 7.00 
Druga jutranja kronika 7.20 Popevka tedna 
7.35 Danes v Dnevniku 7.40 Oglasi 8.00 
Kronika OKC Kranj - zadnjih 24 ur 8.05 Aktu
alno: 8.15 Obvestila 8.30 Novice, pogled v 
današnji dan 8.40 Oglasi 9.15 Voščila 9.30 
Novice 9.40 Oglasi 10.00 Aktualno: Kino 
Linhartova dvorana 10.30 Včeraj, danes, ju
tri 10.40 Oglasi 11.00 Aktualno 11.30 Novi
ce 11.40 Oglasi 12.00 BBC novice 12.10 
Osmrtnice 12.15 Obvestila 12.20 Gorenjska 
črna kronika 12.30 Novice 12.40 Oglasi 
13.00 Aktualno 13.30 Novice in pogled v da
našnji dan 13.40 Oglasi 14.00 Aktualno 
14.15 Voščila 14.40 Oglasi 15.00 Prosta 
delovna mesta na Gorenjskem 15.30 Do
godki in odmevi 16.10 Popevka tedna 16.15 
Obvestila 16.30 Osmrtnice 16.40 Oglasi 
17.00 Aktualno 17.30 Včeraj, danes, jutri 
17.40 Oglasi 18.00 Glasbena oddaja 18.30 
Tednik občine Bohinj 18.40 Oglasi 19.15 
Voščila 19.30 Večer z Bracem Korenom do 
polnoči 21.30 Pogled v jutrišnji dan 21.45 
Jutri na Radiu Triglav 22.00 Popevka tedna 

R SORA 
5.30 Prva jutranja kronika 5.40 Napoved 
programa 5.45 Danes godujejo 6.00 Dogod
ki danes - jutri 6.15 Noč ima svojo moč 
6.40 Naš zgodovinski spomin 6.50 Pregled 
tiska 7.00 Druga jutranja kronika 7.40 Naš 
jutranji gost 8.00 Dogodki danes - jutri 8.55 
Dnevna malica 9.30 Crna kronika 9.50 Na
svet za kosilo 10.00 Dogodki danes - jutri 
10.30 Pogled v zvezde 11.00 Vrelci zdravja 
in lepote 12.00 BBC novice 12.30 Danes 
godujejo 12.50 Osmrtnice 13.00 Daj - dam 
13.50 Pregled tiska 14.30 Brezplačni mali 
oglasi 15.00 Dogodki danes, jutri 15.30 RA 
Slovenija 18.00 Torkov glasbeni vrtiljak 
19.00 Radio jutri20.00 Glasbeni program 
RA Sora do polnoči 

R RGL 
KRIM: 100.2 MHz-ŠANCE: 99,5 MHz-
LJUBLJANA: 105,1 MHz 
6.50 Horoskop 6.57 Izbranka tedna 7.20 
Nočna kronika 7.35 Vreme 9.30 Glasbene 
želje, uganke 11.30 RGLova uganka 12.00 
BBC novice 12.57 Izbranka tedna 13.05 Iz 
tujega tiska 14.00 Pasji radio 15.30 Kulturni 
utrip 15.45 Črna kronika 19.00 Izbranka ted
na 19.30 Horoskop 19.40 Vreme 19.55 
Športni pregled 

R OGNJIŠČE 
05.00 Dobro jutro 05.15 Vremenska napo
ved 05.30 Poročila 5.45 Napovednik pro
grama 06.00 Svetnik dneva 06.10 Slomšek 
nas uči 06.20 Meteorologi o vremenu 
06.30 Poročila 06.50 Duhovna misel 
07.00 Zvonjenje 07.10 Bim-bam- bom 7.25 
OKC 07.30 Poročila, osmrtnice, obvestila 
07.45 Poročilo o stanju na cestah - AMZS 
7.50 Meteorologi o vremenu 08.00 Kmetij
ski nasvet 08.45 Spominjamo se 09.00 Po
ročila 10.00 Poročila 11.00 Poročila in Vaša 
pesem 11.15 Fidifarmov kotiček 12.00 Zvo
njenje, ponovitev duhovne misli 12.30 Poro
čila, osmrtnice, obvestila 12.50 Koledar pri
reditev 13.00 O zdravju (vsak 2. in 4. torek) 
14.00 Poročila 14.20 Kulturni utrinki 15.00 
Informativna oddaja, vreme, stanje na cesti, 
osmrtnice, obvestila 15.50 Ponovitev Svetnik 
dneva 16.00 Glasbena voščila 17.00 Sport 
na radiju Ognjišče (do 19.00) 18.00 Poroči
la in Vaša pesem 19.00 Radio Glas Ameri
ke (VOA) in poročila 19.45 Otroška pesem 
tedna in zgodba za lahko noč 19.55 Napo
vednik programa za jutri 20.00 Radio Vatikan 
20.25 Odlomek Sv. pisma 20.30 Sončna 
pesem 22.00 Mozaik dneva 22.25 Slomšek 
nas uči 22.30 Ponovitev opoldanske oddaje 
O zdravju 23.30 Nočni glasbeni program 

http://www.tele-tv.si


S R E D A , 9 . M A J A 2 0 0 1 

TVS 1 
2.40 Detektiv in dama, ponovitev ameriške 
kriminalke 

7.55 Kultura 
8.00 Odmevi 
8.30 Dober dan, Koroška 
9.00 Babar, risana nanizanka 
9.20 Leteče dvigalo, nizozemska nadalj. 
9.45 Sprehodi v naravo 
10.00 Skrivni dnevnik Jadrana Krta, angleška 
nadaljevanka 
10.30 Lingo, TV igrica 
11.00 I.M. Pei, angleška dokumentarna 
oddaja 
11.50 Vrtičkarji II, tv nadaljevanka 
12.00 J. Pervanje - M. Buh: Vrtičkarji II, TV 
nadaljevanka 
12.20 Steklena džungla, angleška dok. odd, 
13.00 Poročila, Šport, Vreme 
13.30 Obzorja duha 
14.00 V deželi vil, angleški risani film 
16.00 Mostovi 
16.30 Poročila, šport, vreme 
16.45 Male sive celice, kviz 
17.45 Po vidrini sledi, avstrijska poljudnoz
nanstvena oddaja 
18.45 Risanka 
18.55 Napovedniki 
19.00 Kronika 
19.25 Marketing 
19.30 TV Dnevnik, Šport, Vreme 
20.05 Sedmi pečat: Tango, špansko-ar-
gentinski film 
22.00 Odmevi 
22.25 Kultura 
22.30 Šport 
22.45 Vreme 
22.55 Gopodarski izzivi 
23.30 Koncert orkestra slovenske filharmonije 

TVS 2 
8.00 Vremenska panorama 8.25 TV Prodaja 
8.55 Videospotnice, ponovitev 9.30 Rad 
imam Lucy, ameriška nanizanka 9.50 Angel, 
varuh moj, angleška nanizanka 10.35 Irski 
film 12.15 TV prodaja 13.10 Kolesarska dir
ka po Sloveniji 13.35 Homo turisticus 14.05 
Alica, evropski dokumentarni film 14.30 Jas
no in glasno 15.25 Sabine Kupferberg - žen
ska s tisoč obrazi, portret drsalke 16.30 Rad 
imam Lucy: ameriška čb nanizanka 17.00 An
gel, varuh moj, angleška nanizanka 17.55 
Mladinski pihalni orkester Viva, Zagorje 18.25 
Videospotnice 19.00 DP v vaterpolu finale 
končnice, 2. tekma 20.05 Športna sreda: Li
ga prvakov v nogometu 23.00 Kolesarska dir
ka po Sloveniji, 2. + 3. etapa 23.30 Umori, 
ameriška nanizanka 00.10 Samo skomine, 
ameriški film 1.35 Videospotnice 

K A N A L A 
9.00 Kalifornijske sanje, mladinska nanizanka 
9.30 Mladenič v modrem, ameriška nanizan
ka 10.25 Udarci pravice, ameriška nanizank 
11.20 TV prodaja 11.50 Ricky Lake, pogo
vorna oddaja 12.45 Dannvjeve zvezde, vede
ževanje v živo 13.45 Komedija zmešnjav, po
novitev 14.15 TV prodaja 14.45 Princ z Bel 
Aira, ameriška humoristična nanizanka 15.15 
Ricky Lake, ameriška pogovorna oddaja 
16.20 Veličastnih sedem, ameriška nanizan
ka 17.10 Stražar, ameriška nanizanka 18.00 
Ti in jaz, humoristična nanizanka 18.30 Dhar-
ma in Greg, ameriška humoristična nanizanka 
19.00 Miza za pet, ameriška nanizanka 
20.00 Komedija zmešnjav 20.30 Mladoporo
čenci 21.00 Spet zaljubljena, ameriška nani
zanka 22.00 Tretji kamen od sonca, ameri
ška humoristična nanizanka 22.30 Seinfeld, 
ameriška humoristična nanizanka 23.00 Dru
žinski zgled, ameriška nanizanka 0.00 Dannv
jeve zvezde, ponovitev 

POP TV 
7.00 Dobro jutro. Slovenija, jutranji program 
na MMTV, Tele 59, TV Robin 10.00 Moja 
usoda si ti, mehiška nadaljevanka 11.00 Črni 
biser, mehiška nadaljevanka 11.50 Obala lju
bezni, ameriška nadaljevanka 12.40 TV pro
daja 13.10 Naša sodnica, ameriška nanizan
ka 14.05 Diagnoza: Umor, ameriška nanizan
ka 15.00 TV prodaja 15.30 Oprah Shovv: 
Dr. Phil o hujšanju 16.25 Obala ljubezni, ame
riška nadljevanka 17.20 Črni biser, mehiška 
nadaljevanka 18.15 Moja usoda si ti, mehiška 
nadaljevanka 19.15 24 UR 20.00 TV krimi
nalka: Primer navijačice, ameriški film 21.40 
Nevvvorška policija, ameriška nanizanka 
22.40 JAG, ameriška nanizanka 23.30 
M.A.S.H., 2. sezona, ameriška humoristična 
nanizanka 0.00 24 ur, ponovitev 

TV 3 
7.00 Videalisti 7.45 TV prodaja 8.30 Za do
bro jutro 9.30 TV prodaja 10.00 Za dobro ju
tro, ponovitev 11.00 Družinska TV prodaja 
11.30 Top gol, ponovitev 12.30 Politična kon
ferenca, ponovitev 13.30 Kuharski dvoboj 
14.15 Iz domače skrinje, ponovitev 15.45 Ju
ke Box 17.15 Knjiga, oddaja o kulturi 17.45 
Štiri tačke 18.15 Kuharski dvoboj 19.00 Kdor 
zna, ta zna, kviz 19.15 Videalisti 20.00 Brez 
ovir z Jano, kontaktna oddaja 21.00 Reporter 
X 21.30 Iz domače skrinje 22.45 Poslovne 
informacije 22.50 Kuharski dvoboj, ponovitev 
23.35 Juke Box, ponovitev 0.50 Video strani 

HTV 1 
6.50 TV koledar 7.00 Dobro jutro, Hrvaška 
9.30 Poročila 9.40 Marko Marulič, Splitčan 
10.10 Aktualnosti 10.25 Mala šola novinar
stva 10.50 Povej, kaj bereš 10.50 Kviz 
11.05 Bugo in Pikolo 11.15 Mornarske zgod
be kapuitana Modrega medveda 11.20 Kak
šen nered 11.30 Čeveljčki potepuhi 11.40 
Lahko jaz 12.00 Poročila 12.15 Koledar 
12.35 Naša zemlja, brazilska nadaljevanka 
13.25 V ozadju medijev 14.10 Poročila 
14.20 Izobraževalni program 15.05 Otroški 
program 16.00 Kruh naš vsakdanji, doku
mentarna oddaja 16.30 Hrvaška danes 
17.05 Hugo 17.30 Navadna najstnica, mla
dinska nanizanka 17.55 Gaudeamu 18.20 
Kolo sreče 18.55 Vprašaj, kviz 19.15 Loto 
19.30 Dnevnik 20.15 Poslovni klub 20.45 
Globalna vas 21.35 M magazin 22.45 Odme
vi dneva 23.05 S.OS. - Oni nas potrebujejo 
0.05 Policija, ponovitev 0.30 Odisej, ponovi
tev 1.15 Simpsonovi 1.40 Dokumentarni film 

HTV 2 
8.00 Panorama hrvaških turističnih krajev 
9.20 Poročila 9.25 Planeti 10.15Posebni 
oddelek H.OOPriložnostni program ob 45. 
obletnici hrvaške televizije 16.05 Naša zemlja 
16.55 Poročila za gluhe 17.00 Vsakdan 
18.25 Panorama 18.55 Poročila 19.00 Simp
sonovi, risana serija 19.30 Policija, angleška 
nanizanka 20.10 Odisej, ameriška miniserija 
20.50 Polni krog 21.20 Martin Beck, kriminal
ka 0.40 Detektiv in dama, ponovitev filma 

AVSTRIJA 1 
5.45 Otroški program 8.20 Princ iz Bel Aira 
8.40 Sam svoj mojster, ponovitev 9.10 Sam 
svoj mojster 9.30 Obalna straža 10.15 Co-
lumbo: Vino je gostejše kot kri, ponovitev 
ameriške TV kriminalke 11.45 Otroški pro
gram 14.55 Sedma nebesa 15.40 Obalna 
straža 16.25 Urgenca 17.10 Princ z Bel Aira 
17.35 Nogomet: Avstrijski pokal 19.30 Čas v 
sliki/Kultura 20.00 Šport 20.15 Taxi Orange 
20.35 Nogomet - Liga prvakov 22.50 Ducat 
umazanih, ameriška vojna drama 1.15 Maš-
čevanej po načrtu 1.50 High Incident 2.45 
Polnočna priznanja 4.05 Štiri lobanje Jonat-
hana Draka, ameriška kriminalka 

AVSTRIJA 2 
6.05 Videostrani 7.00 Vreme 7.30 Vremen
ska panorama 9.00 Čas v sliki 9.10 Kuharski 
magazin 9.35 Drzni in lepi 9.50 Zlata dekle
ta 10.15 Moja draga je s Tirolske, ponovitev 
nemškega filma 11.50 Vreme 12.00 Čas v 
sliki 12.05 Nabodeno v Avstriji 13.00 Čas v 
sliki 13.15 Kuharski magazin 13.40 Tri dame 
14.05 Ženske zaupajo dr. Štefanu Franku 
14.50 Falcon Crest 15.35 Drzni in lepi 
16.00 Oddaja Barbare Karlich 17.00 Čas v 
sliki 17.05 Dobrodošla Avstrija 18.50 Loto 
19.00 Zvezna dežela danes 19.30 Čas v sli
ki 19.45 Vreme 20.00 Pogledi od strani 
20.15 Help TV 22.00 Čas v sliki 2 22.30 
Mednarodno poročilo 23.15 Vrelišče 0.00 
Čas v sliki 0.30 V hiši 0.55 Zlata dekleta 1.20 
Pogledi od strani 1.25 Mednarodno poročilo 
2.10 Na prizorišču 2.35 Vrelišče 3.20 Dobro
došla, Avstrija 5.00 Ženske zaupajo dr. Štefa
nu Franku 3.40 Dobrodošla, Avstrija 5.45 Tri 
dame, ponovitev 

GTV 
... 24 ur, ttx-gtv, infokanal, www:gtv.tele-tv.si 
18.50 Predstavitveni spot GTV 18.55 GTV 
priporoča I. 19.00 Gorenjska TV poročila 
1523 19.15 Aktualno v regiji 19.30 Ajd, dijo 
19.55 GTV priporoča II 20.00 Župan pred 
kamero, ponovitev 21.00 Domaći - video koti
ček - Joža Koselj 21.20 Trg električne energi
je je odprt 21.30 GTV priporoča III 21.45 
Gorenjska TV poročila 1523 22.00 Razstava 
v galeriji EG Kranj 22.30 Vesele tačke, odda
ja o hišnih prijateljih 23.00 Predstavljamo vam 
KS Bled 23.40 GTV priporoča IV 23.45 Go
renjska TV poročila 1523 00.00 GTV jutri, vs 
24 ur, www:tele-tv.si 
SODELUJTE V KONTAKTNIH ODDAJAH 
GTV KRANJ - POKLIČITE PO TELEFONU: 
233 11 56! PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO 
DO SPREMEMBE PROGRAMA. 

LOKA TV 
9.00 Napovednik 9.01 Glasbena kapljica 
9.05 Kako biti zdrav in zmagovati 9.35 Avto-
moto TV ... Nasvidenje ... Raznovrstna obve
stila na videostraneh iz oddajnika na Lubniku 
K 51 

TV ŽELEZNIKI 
VIDEOSTRANI TV Železniki preko COMPU
TER od 17. ure do 19. ure ob glasbeni pod
lagi Radia Sora. VIDEOSTRANI TV Železni
ki preko VCR ob 18., 19.20 in 21. uri pre
ko VCR. 
18.00 Scena - oddaja z gosti iz šolskih klopi 
20.00 Športna oddaja 20.30 Muzej v Želez
nikih - lovska sodba 20.50 Brez komentarja 

ATM TV KR. GORA 
... Videostrani... 18.15 Napovednik dnevnega 
programa 18.16 EPP blok 18.18 SQ Jam 
19.10 Risanka 19.15 Videostrani 20.00 Tor
kov športni pregled 20.20 Avtomobilsko zr
calo, 13. oddaja 20.30 Satelitski program 
DW 22.00 Videostrani 

TV SISKA 
... Videostrani 20.00 Napoved sporeda 
20.05 Večer z BIOHIRONOM (Emil Kušec) -
kontaktna oddaja 21.30 Ananda - iz cikla pre
davanja v Ljubljani 22.30 Napoved sporeda 
za četrtek 22.35 Video strani 

IMPULZ KAMNIK 
... Videostrani TV Impulz 18.55 Začetek pro
grama 19.00 Lokalne novice 19.15 SEM. -
Kako ostati zdrav in zmagovati - oddaja Rudija 
Klariča 19.50 Videospoti 20.00 Lokalne no
vice, ponovitev 20.15 Film 21.50 ATV pred
stavlja - ponovitev 22.30 Lokalne novice, po
novitev 22.40 Videostrani TV Impulz 

SNOP 
SNOP-skupni nočni program radijskih po
staj v Sloveniji vsak dan od 00.00 do 
05.00 na frekvencah radia Triglav, Kranj in 
Sora - DANES IZ STUDIA RADIO SORA 

R KRANJ 
5.30 Napoved 5.45 Na današnji dan 5.50 
EPP 6.00 Vreme, ceste 6.15 Nočna kronika 
6.25 Bio vremenska napoved 6.30 Aerobika 

KINO 

6.45 Vreme, ceste 6.50 EPP 7.00 Poročila 
RS 7.30 Čestitka presenečenja 7.40 Pregled 
tiska 7.50 EPP 8.00 Misel dneva - citat 8.20 
Oziramo se 8.30 Izgubljene živali 8.40 Go
renjski kviz 8.50 EPP 9.00 Godan 9.20 Te
ma dneva: 9.50 EPP 10.40 Zaposlovanje 
10.45 Kaj danes za kosilo 10.50 EPP 11.00 
Novice 11.30 Kviz Radia Kranj 11.45 Tempe
rature doma in po svetu 11.50 EPP 12.10 Fi-
difarm 12.30 Osmrtnice 12.40 Prispevek 
12.50 EPP 13.00 Pesem tedna - Lestvica te
ga tedna 13.05 Biovremenska napoved 
13.10 Gorenjska lekarna 13.15 Izgubljene ži
vali 13.20 Prispevek 13.40 Zanimivosti 
13.50 EPP 14.00 Godan 14.45 Pregled da
našnjih kulturnih dogodkov 14.50 EPP 15.00 
Aktualno 15.15 Vreme, ceste 15.30 Dogodki 
in odmevi RS 16.10 Napoved 16.20 Prispe
vek 16.50 EPP 17.00 Novice 17.20 Prispe
vek 17.40 Vreme jutri in v prihodnjih dneh 
17.50 EPP 18.00 Godan 18.15 Izgubljene ži
vali 18.20 Prispevek 18.50 EPP 19.10 Iz
gubljeni, najdeni predmeti 19.20 Napoved 
jutrišnjega programa Radia Kranj 19.30 Od
daja o modi 22.00 Glasba 

R GORENC 
Oddajamo od 5.30 do 22.00 na 88,9 in 
95,0 Mhz UKV. 

R TRIGLAV 
5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 5.40 
Oglasi 6.00 Razmere na cestah 6.05 Vreme 
in Robert Bohinc 6.20 Danes v časopisu 
6.30 Pogled v današnji dan, pogled v gorenj
ski porodnišnici 6.40 Oglasi 6.50 Vreme 
7.00 Druga jutranja kronika 7.20 Popevka 
tedna 7.35 Danes v Dnevniku 7.40 Oglasi 
8.00 Kronika OKC Kranj - zadnjih 24 ur 8.05 
Aktualno: Razgled s Triglava 8.15 Obvestila 
8.30 Pogled v današnji dan 8.40 Oglasi 9.15 
Voščila 9.30 Novice 9.40 Oglasi 10.00 Aktu
alno: Olimpijski kotiček 10.30 Včeraj, danes, 
jutri 10.40 Oglasi 11.00 Zlata kočija formula 
ena 11.30 Novice 11.40 Oglasi 12.00 BBC 
- novice 12.10 Osmrtnice 12.15 Obvestila 
12.20 Vedeževanje 12.30 Novice 12.40 
Oglasi 13.00 Glas ljudstva 13.30 Novice in 
pogled v današnji dan 13.40 Oglasi 14.00 
Aktualno 14.15 Voščila 14.30 Novice, borz
no poročilo - Ilirika 14.40 Oglasi - Makler 
Bled 14.50 Predstavitev 15.30 Dogodki in 
odmevi 16.10 Popevka tedna 16.15 Obvesti
la 16.30 Osmrtnice 16.40 Oglasi 16.50 Čez 
pregrade do Merkurjeve nagrade 17.00 Aktu
alno 17.30 Včeraj danes, jutri 17.40 Oglasi 
18.00 Glasbena oddaja 18.30 Tednik obči
ne Jesenice 18.40 Oglasi 19.00 Rad sem 
Jeseničan - Blaž Račić 19.15 Voščila 19.30 
Veterinar na obisku - slinavka in parkljevka 
21.15 Ponovitev - Zdravnikov nasvet 21.30 
Pogled v jutrišnji dan 21.45 Jutri na Radiu Tri
glav 22.00 Popevka tedna 22.05 Večerni 
glasbeni program do polnoči 22.15 Zlata ko
čija formula ena (ponovitev) 

R SORA 
5.30 Prva jutranja kronika 5.40 Napoved pro
grama 5.45 Danes godujejo 6.00 Dogodki 
danes - jutri 6.15 Noč ima svojo moč 6.40 
Naš zgodovinski spomin 6.50 Pregled tiska 
7.00 Druga jutranja kronika 7.40 Naš jutranji 
gost 8.00 Dogodki danes, jutri 8.50 Pregled 
tiska 8.55 Dnevna malica 10.00 Dogodki da
nes - jutri 10.30 Pogovor z županom občine 
Škofja Loka 11.30 Kulturni paberki 12.00 
BBC - novice 12.30 Danes godujejo 12.50 
Osmrtnice 13.00 Daj-dam 13.50 Pregled ti
ska 14.30 Brezplačni mali oglasi 14.55 Bor
za 15.00 Dogodki danes - jutri 15.30 RA Slo
venija 16.50 Pregled tiska 17.00 Dogodki da
nes - jutri 17.10 Klepet ob glasbi 19.00 Radio 
jutri 19.30 Glasbeni program RA Sora do pol
noči 

R RGL 
KRIM: 100,2 MHz - ŠANCE: 99,5 MHz -
LJUBLJANA: 105,1 MHz 
6.50 Horoskop 6.57 Izbranka tedna 7.25 

Nočna kronika 7.35 Vreme 9.30 Glasbene 
želje, uganke Lova uganka 12.00 BBC novice 
12.30 Playoff 12.57 Izbranka tedna 13.05 Iz 
tujega tiskia 13.30 Beseda opozicije 14.00 
Pasji radio 15.30 Kulturni utrip 15.45 Črna 
kronika 16.00 Na sceni 17.00 Izbranka ted
na, glasovanje 18.00 Športni pregled 18.45 
Vreme 18.57 Izbranka tedna 19.00 FIlm 
19.30 Horoskop 20.00 Vedeževanje 21.00 
Odprta dlan 

R OGNJIŠČE 
05.00 Dobro jutro 05.15 Vremenska napo
ved 05.30 Poročila 5.45 Napovednik progra
ma 06.00 Svetnik dneva 06.10 Slomšek nas 
uči 06.20 Meteorologi o vremenu 06.30 Po
ročila 06.50 Duhovna misel 07.00 Zvonjenje 
07.10 Bim-bam-bom 7.25 OKC 07.30 Poro
čila, osmrtnice, obvestila 07.45 Poročilo o 
stanju na cestah - AMZS 7.50 Meteorologi o 
vremenu 08.00 Kmetijski nasvet 8.40 Leta 
po Kristisu 08.45 Spominjamo se 09.00 Po
ročila 10.00 Poročila 10.15 Mali oglasi 11.00 
Poročila in Vaša pesem 12.00 Zvonjenje, po
novitev duhovne misli 12.15 Voščilo prijate
ljem RO 12.30 Poročila, osmrtnice, obvestila 
12.50 Koledar prireditev 13.00 Zlati zvoki 
14.00 Poročila 14.20 Kulturni utrinki 15.00 
Informativna oddaja, vreme, stanje na cesti, 
osmrtnice, obvestila 15.50 Ponovitev Svetnik 
dneva 16.00 Glasbena voščila 17.00 Pogo
vor o... 18.00 Poročila in Vaša pesem 19.00 
Radio Glas Amerike (VOA) in poročila 19.45 
Otroška pesem tedna in zgodba za lahko noč 
19.55 Napovednik programa za jutri 20.00 
Radio Vatikan 20.25 Odlomek Sv. pisma 
20.30 1. Luč v temi, 2. Dodajati življenje dne
vom, 3. Vstani in hodi, 4. Svet oblikuje mlade 
21.30 Radijski roman 22.00 Mozaik dneva 
22.25 Slomšek nas uči 22.30 Ponovitev po
poldanske oddaje Pogovor o 23.30 Nočni 
glasbeni program 

CENTER amer, akcij. kom. MEHIKANKA ob 16.30 in 18.45 uri, slov. trii. POKER ob 21. 
uri STORŽIČ in ZELEZAR Danes zaprto! ŠKOFJA LOKA amer. kom. 102 DALMATINCA 
ob 18. uri, amer. drama ERIN BROCKOVICH ob 20. uri 

Č E T R T E K , 1 0 . M A J A 2 0 0 1 

TVS 1 
7.50 Napovedniki 
7.55 Kultura 
8.00 Odmevi 
8.30 Mostovi 
9.00 Risanka 
9.10 Pod klobukom 
10.00 Zgodbe iz školjke 
10.30 Po vidrini sledi, avstrijska poljudnoz
nanstvena oddaja 
11.20 Po dolgem in počez: Kamnik in... 
12.20 Gospodarski izzivi 
13.00 Poročila, Šport, Vreme 
13.10 Vremenska panorama 
14.05 Večerni gost: Janez Hacin 
14.55 Zoom 
16.30 Poročila, Vreme, Šport 
16.45 Volkovi, čarovnice in velikani, risana 
nanizanka 
17.00 Arčibald, risana nanizanka 
17.05 Enajsta šola, oddaja za radovedneže 
17.45 Prix Circom - nagrajene oddaje 
18.45 Risanka 
18.55 Napovedniki 
19.00 Kronika 
19.30 TV Dnevnik, Šport, Vreme 
20.05 Tednik 
21.00 Prvi in drugi 
21.20 Osmi dan 
22.00 Odmevi 
22.30 Kultura 
22.35 Šport 
22.40 Vreme 
22.50 Podoba podobe 
23.20 Plenilci, angleška poljudnoznanstvena 
serija 
23.50 Prix Circom - nagrajene oddaje, pono
vitev 

TVS 2 
8.00 Vremenska panorama 8.30 TV Prodaja 
9.00 Videospotnice 9.35 Rad imam Lucy, 
ameriška nanizanka 10.00 Angel, varuh moj, 
angleška nanizanka 10.40 Caroline v veleme
stu, ameriška nanizanka 11.05 Frasier, ameri
ška nanizanka 11.25 TV Prodaja 11.55 Vre
menska panorama 13.00 Kolesarska dirka po 
Sloveniji 13.30 Svet poroča 14.00 Cvetje v 
jeseni, slovenski film 15.55 SP v hokeju na 
ledu skupine A, četrtfinale 18.15 Ljubezen 
lahko tudi ubija, ameriški film 19.40 Video
spotnice 20.05 Osamljeni planet: Etiopija 
20.50 Naše malo mesto, hrvaška čb nanizan
ka 21.40 Poseben pogled: Vojne zgodbe, 
ameriški film 23.10 Krvna brata, nemški film 
0.35 Videospotnice 

K A N A L A 
9.00 Kalifornijske sanje, mladinska nanizanka 
9.30 Mladenič v modrem, ameriška nanizan
ka 10.25 Družinski zgled, ameriška nanizan
ka 11.20 TV prodaja 11.50 Ricky Lake, pogo
vorna oddaja 12.45 Adrenalina, ponovitev 
13.45 Mladoporočenci, ponovitev 14.15 TV 
prodaja 4.45 Princ z Bel Aira, ameriška humo
ristična nanizanka 15.15 Ricki Lake, ameriška 
pogovorna oddaja 16.20 Veličastnih sedem, 
ameriška nanizanka 17.10 Stražar, ameriška 
nanizanka 18.00 Ti in jaz, humoristična nani
zanka 18.30 Dhurma in Greg, humoristična 
nanizanka 19.00 Miza za pet, ameriška nani
zanka 20.00 Košarka, Evroliga - Kinder Bo-
logna - TAU Ceramica, p-onos finala; Morilec 
v mestu, ameriški film 22.00 Tretji kamen od 
sonca, ameriška humoristična nanizanka 
22.30 Seinfeld, ameriška humoristična nani
zanka 23.00 Popolni spomin, ameriška nani-
zankaO.00 Adrenalina, ponovitev 

POP TV 
7.00 Dobro jutro, Slovenija, jutranji program 
na MMTV, Tele 59, TV Robin 10.00 Moja 
usoda si ti, mehiška nadaljevanka 11.00 Črni 
biser, mehiška nadaljevanka 11.50 Obala lju
bezni, ameriška nadaljevanka 12.40 TV pro
daja 13.10 Lepo je biti milijonar, ponovitev 
14.05 Diagnoza: Umor, ameriška nanizanka 
15.00 TV prodaja 15.30 Oprah Show: Dr. 
Phil o hujšanju, pogovorna oddaja 16.25 
Obala ljubezni, ameriška nadaljevanka 17.20 
Črni biser, mehiška nadaljevanka 18.15 Moja 
usoda si ti, mehiška nadaljevanka 19.15 24 
UR 20.00 Harlekinove romance: Igra s ča
som, kanadski film 21.45 Urgenca, ameriška 
nanizanka 22.40 JAG, ameriška nanizanka 
23.30 M.A.S.H., humoristična nanizanka 
0.00 24 ur, ponovitev 

TV 3 
7.00 Videalisti 7.45 TV prodaja 8.30 Jutranji 
program 9.30 TV prodaja 10.00 Za dobro ju
tro, ponovitev 11.00 Družinska TV prodaja 
11.30 Peti as, ponovitev 13.00 TV prodaja 
13.30 Kuharski dvoboj 14.15 Iz domače skri
nje, ponovitev 15.45 Juke Box 17.15 Vera in 
čas 17.45 Avto šou 18.15 Kuharski dvoboj 
19.00 Kdor zna, ta zna, kviz 19.15 Videalisti 
19.55 Poslovne informacije 20.00 Na sceni 
21.00 Razveselimo otroke, humanitarna od
daja 21.30 Iz domače skrinje 22.45 Poslov
ne informacije 22.50 Kuharski dvoboj 23.35 
Sijaj 0.35 Juke Box, ponovitev 1.50 Video 
strani 

HTV 2 

HTV 1 
6.50 TV koledar 7.00 Dobro jutro, Hrvaška 
9.30 Poročila 9.40 Timorska glasba za pse 
10.10 Kako nastaja knjiga 10.40 Egiptska 
Štela 10.50 Kviz 11.05 Miffy 11.10 Muha 
11.15 Igrajmo se črke 11.30 Super Mario 
11.40 Mladi športniki 12.00 Poročila 12.15 
TV Koledar 12.35 Naša zemlja, brazilska na
daljevanka 13.20 V ozadju medijev, doku
mentarna oddaja 14.15 Poročila 14.20 Izob
raževalna oddaja 15.10 Otroški program 
16.00 Etno 16.30 Hrvaška danes 17.00 Hu
go 17.30 Skrivnost Sagale, mladinska ndalje-
vanka 17.55 Živeti z... 18.25 Kolo sreče 
18.55 Vprašaj 19.30 Dnevnik 20.15 Narodni 
parki v Združenih državah Amerike 20.50 Pol 
ure kulture 21.25 Željka Ogresta z gosti, po
govorna oddaja 22.25 Narava politike 23.10 
Odmevi dneva 23.30 Ustavi se in poglej 0.00 
Policija 0.30 Urgenca 1.10 Na zdravje 1.35 
Nevidni človek 2.30 Željka Ogresta, ponovi
tev 3.30 V ozadju medijev, ponovitev 

8.00 Panorame hrvaških turističnih krajev 
10.10 Poročila 11.00 Priložnostni program 
ob 45. obletnici hrvaške televizije 16.05 Na
ša zemlja, nadaljevanka 16.55 Poročila za 
glohe 17.00 Vsakdan 18.30 Panorama 
19.05 Na zdravje, humoristična nanizanka 
19.30 Policija 20.10 Urgenca, nanizanka 
21.00 Polni krog 21.15 Tudi to je Italija, pono
vitev 21.50 Nevidni mož, nanizanka 22.40 
Thelma in Louise, ameriški film 

AVSTRIJA 1 
5.30 Otroški program 7.45 Divji bratje s šar
mom 8.05 Princ z Bel Aira 8.30 Sedma nebe
sa 9.15 Obalna straža 10.00 Skrivnost moje
ga uspeha, ponovitev ameriške komedije 
11.45 Otroški program 14.55 Sedma nebesa 
16.25 Urgenca 15.40 Obalna straža 16.25 
Urgenca17.10 Princ z Bel Aira 17.35 Formu
la 1; dirka za VN Avstrije - studio 18.35 Taxi 
Orange 19.00 Vsi županovi možje 19.30 Čas 
v sliki 19.53 Vreme 20.00 Šport 20.15 Ko
misar Rex, nanizanka 21.05 Alarm za Kobro 
11 21.55 Amadeus 22.50 De Luca 23.30 
Umetnine 1.15 Mesečnica, ponovitev filma 
2.55 Roadie, ameriška drama 4.35 Sliders: 
Vrata v tujo dimenzijo 5.20 Divji bratje s šar
mom, ponovitev 5.45 Sanje - Dreams 

AVSTRIJA 2 
6.00 Videostrani 7.00 Vreme 7.30 Vremen
ska panorama 9.00 Čas v sliki 9.05 Kuharski 
magazin 9.30 Drzni in lepi 9.50 Zlata dekleta 
10.15 Sophie, ponovitev filma, zadnji del 
11.45 Vreme 12.00 Čas v sliki 12.05 Milijon
sko kolo 12.30 Alpe - Donava - Jadran 13.00 
Čas v sliki 13.15 Kuharski magazin 13.40 Tri 
dame 14.05 Ženske zaupajo dr. Stefnu Fran
ku 14.50 Falcon Crest 15.35 Drzni in lepi 
16.00 Oddaja Barbare Karlich 17.00 Čas v 
sliki 17.05 Dobrodošla, Avstrija 19.00 Zvezna 
dežela danes 19.30 Čas v sliki/Kultura 
20.00 Pogledi od strani 20.15 Univerzum 
21.05 Vera 22.00 Čas v sliki 22.30 Euro Av
strija 23.00 Primer za dva 0.00 Čas v sliki 
0.30 Kakorkoli L.A., ameriška humoristična 
nanizanka 0.55 Zlata dekleta 1.20 Pogledi od 
strani 1.50 Milijonsko kolo 2.10 Dežela in 
ljudje 2.45 Univerzum 3.30 Vera 4.20 Do
brodošla, Avstrija, ponovitev 

GTV 
... 24 ur ttx-gtv, infokanal, www:gtv.tele-tv.si 
18.50 Predstavitveni spot GTV 18.55 GTV 
priporoča L 19.00 Gorenjska TV poročila 
1534 19.15 Gorenjski glas jutri 19.20 Ajd, 
dijo 19.55 GTV priporoča II 20.00 Gorenjske 
grče 20.30 ŠikTV-2. oddaja 21.00 Koncert 
godbe in pihala 21.30 Aktualno v regiji 21.40 
GTV priporoča III 21.45 Gorenjska TV poroči
la 1534 22.00 Zvezdni okruški z Rožo Kačič 
23.00 Znani, neznani obrazi, Helena Šajn 
23.40 GTV priporoča IV 23.45 Gorenjska TV 
poročila 1534 00.00 24 urVS, ttx-infokanal, 
www:tele-tv.si 
SODELUJTE V KONTAKTNIH ODDAJAH 
GTV KRANJ - POKLIČITE PO TELEFONU: 
233 11 56! PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO 
DO SPREMEMBE PROGRAMA. 

LOKA TV 
9.00 Napovednik 9.01 Glasbena kapljica 
9.05 SO-JAM, glasbena oddaja 10.05 Raz
novrstna obvestila na videostraneh iz oddajni
ka na Lubniku K51 20.00 Napovednik 20.01 
Spot dneva 20.05 Oglasi 20.10 SO-JAM, 
glasbena oddaja 21.05 Iz produkcjje ZLTV -
"VTV Velenje 21.35 Lahko noč... Raznovrstna 
obvestila na videostraneh iz oddajnika na Lub
niku K51 

TV ŽELEZNIKI 
VIDEOSTRANI TV Železniki preko COMPU
TER od 17. do 19. ure ob glasbeni podla
gi Radia Sora. VIDEOSTRANI TV Železniki 
preko VCR ob 18., 19.20 in 21. uri. 
18.00 Danes v vrtcu 19.15 Pevski koncert v 
Egrovem vrtu 20.00 Obdelava skrilja na Škof
jeloškem 

ATM TV KR. GORA 
... Videostrani 18.15 Napovednik dnevnega 
programa 18.16 EPP blok 18.18 Prispevek 
iz radovljiške občine 18.48 Risanka 19.00 
Videostrani 20.00 Šolska košarkarska liga 
20.53 SQ jam, ponovitev 21.43 Videostrani 

TV SISKA 
... Videostrani 19.50 Napoved sporeda 
20.00 Telemarket ... Telemarket ... Napoved 
sporeda... Videostrani 

IMPULZ KAMNIK 
... Videostrani TV Impulz 18.55 Začetek pro
grama 19.00 Lokalne novice, ponovitev 
19.15 Otroški program 20.15 Lokalne novi
ce, ponovitev 20.30 Izmenjava programa, po
novitev 21.05 SQ - JAM, ponovitev naj glas
bene oddaje 22.05 S.E.M. - Kako ostati 
zdrav in zmagovati, ponovitev 22.40 Video
strani 

SNOP 
SNOP - skupni nočni program radijskih po
staj v Sloveniji vsak dan od 00.00 do 
05.00 na frekvencah radia Triglav, Kranj in 
Sora - DANES IZ STUDIA RADIO SLOVEN
SKE GORICE 

R KRANJ 
5.30 Napoved 5.45 Na današnji dan 5.50 
EPP 6.00 Vreme, ceste 6.15 Nočna kronika 
6.25 Nočna kronika 6.25 BIO vremenska na
poved 6.30 Aerobika 6.45 Vreme, ceste 
6.50 EPP 7.00 Poročila RS 7.30 Čestitka 
presenečenja 7.40 Pregled tiska 7.50 EPP 

KINO. 

8.00 Misel dneva - citat, Halo Radio Capris 
8.20 Oziramo se 8.30 Izgubljene živali 8.40 
Gorenjski kviz 8.50 EPP 9.00 Godan 9.20 
Tema dneva: IV: radijska mreža - gost Janez 
Potočnik 9.50 EPP 10.00 Novice 10.20 
Prešerr.Dvo gledališče 10.40 Zaposlovanje 
10.45 Kaj danes za kosilo 10.50 EPP 11.00 
Novice 11.30 Kviz Radia Kranj 11.45 Tempe
rature doma in po svetu 11.50 EPP 12.00 
Novice 12.10 Fidifarm 12.30 Osmrtnice 
12.40 Prispevek 12.50 EPP 13.00 Pesem 
tedna - Lestvica tega tedna 13.10 Biovremen
ska napoved 13.15 Izgubljene živali 13.40 
Zanimivosti 13.50 EPP 14.00 Godan 14.30 
Planinsko športni kotiček 14.45 Pregled da
našnjih kulturnih dogodkov 14.50 EPP 15.00 
Aktualno 15.10 Borzni komentar 15.15 Vre
me, ceste 15.30 Dogodki in odmevi RS 
16.10 Napoved 16.20 Prispevek: 16.50 
EPP 16.50 EPP 16.55 Novice 17.00 Novice 
17.10 Prispevek 17.50 EPP 18.00 Godan 
18.15 Izgubljene živali 18.20 To so naši 
18.40 Zanimivosti 18.50 EPP 19.00 Novice 
19.10 Izgubljeni, najdeni predmeti 19.20 Na
poved jutrišnjega programa Radia Kranj 
19.30 Z glasbo v svet 20.00 Parnas 22.00 
Glasba 

R GORENC 
Oddajamo od 5.30 do 22. ure na 88,9 in 
95,0 Mhz UKV 

R TRIGLAV 
5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 5.40 
Oglasi 6.00 Razmere na cestah 6.05 Vreme 
in Robert Bohinc 6.10 Jutranja basen 6.20 
Danes v časopisu 6.30 Pogled v današnji 
dan, pogled v gorenjski porodnišnici 6.40 
Oglasi 6.50 Vreme 7.00 Druga jutranja kroni
ka 7.20 Popevka tedna 7.35 Danes v Dnevni
ku 7.40 Oglasi 8.00 Kronika OKC Kranj - za
dnjih 24 ur 8.05 Aktualno: Pogled s Triglava: 
Zdrav način prehranjevanja - Vasiljka Kokalj 
8.15 Obvestila 8.30 Novice 8.40 Oglasi 
8.50 Predstavitev 9.15 Voščila 9.30 Novice 
9.40 Oglasi 10.00 Kino Železar 10.30 Vče
raj, danes, jutri 10.40 Oglasi 11.00 Aktualno: 
Mavrica - oddaja o kulturi 11.30 Novice 11.40 
Oglasi 12.00 BVC novice 12.10 Osmrtnice 
12.15 Obvestila 12.30 Novice 12.40 Oglasi 
13.00 Aktualno: Gorenjske lekarne 13.30 
Novice in pogled v današnji dan 13.40 Oglasi 
14.00 Aktualno 14.15 Voščila 14.30 Novice 
14.40 Oglasi 14.50 Podjetniški cik - cak 
15.30 Dogodki in odmevi 16.10 Popevka ted
na 16.15 Obvestila 16.30 Osmrtnice 16.40 
Oglasi 17.00 Aktualno 17.30 Včeraj, danes, 
jutri 17.40 Oglasi 18.00 Glasbena oddaja 
18.30 Tednik občine Radovljica 18.40 Ogla
si 19.15 Voščila 19.30 Študentska oddaja na 
Radiu Triglav 20.30 Glasbena oddaja za mla
de: Težke frekvence 21.35 Pogled v jutrišnji 
dan 21.50 Jutri na Radiu Triglav 22.00 Po
pevka tedna 22.05 Večerni glasbeni program 
do polnoči 22.30 Računalniške novice 

R SORA 
5.30 Prva jutranja kronika 5.40 Napoved pro
grama 5.45 Danes godujejo 6.00 Dogodki 
danes, jutri 6.15 Noč ima svojo moč 6.40 
Naš zgodovinski spomin 6.50 Pregled tiska 
7.00 Druga jutranja kronika 7.40 Naš jutranji 
gost 8.00 Dogodki danes, jutri 8.55 Dnevna 
malica 10.00 Dogodki danes, jutri 11.00 
Vprašanja in pobude 12.00 BBC - novice 
12.30 Danes godujejo 12.50 Osmrtnice 
13.00 Daj-dam 13.50 Pregled tiska 14.30 
Brezplačni mali oglasi 14.50 Nasvet za kosilo 
15.00 Dogodki danes - jutri 15.30 RA Slove
nija 16.50 Pregled tiska 17.00 Novice 17.30 
Od svečke do volana 19.00 Vandranje s har
moniko do polnoči 

R RGL 
KRIM: 100,2 MHz - ŠANCE: 99,5 MHz -
LJUBLJANA: 105,1 MHz 
6.00 Dobro jutro 6.15 Novice, AMZS, vreme, 
nočna kronika 6.57 Izbranka tedna 7.00 Ho
roskop 7.35 Vreme 7.50Anketa 8.05 Štajer
ski dogodki 8.30 Jutro je lahko tudi takšno 
8.50 Izbor iz RGLovega programa 9.30 Vaše 
mnenje o 9.50 Gospodarstvo 10.00 Kam da
nes v Ljubljani 10.30 Tema RGL 11.30 Ugan
ka RGL 12.30 Šport in rekreacija 12.50 Od
govori poslušalcem 12.57 Izbranka tedna 
13.00 Turizem na RGL 14.00 Pasji radio 
14.30 Radio Pirat 14.40 Borzne informacije 
15.00 RGL obvešča - komentira 15.30 Kul
turni utrip 15.45 Črna kronika 16.00 Odprti 
mikrofon 16.45 Radio Pirat 18.00 Jugono-
stalgija 19.00 Izbranka tedna 19.30 Horo
skop 19.50 Vreme 20.00 Večerni program 

R OGNJIŠČE 
05.00 Dobro jutro 05.15 Vremenska napo
ved 05.30 Poročila 5.45 Napovednik progra
ma 06.00 Svetnik dneva 06.10 Slomšek nas 
uči 06.20 Meteorologi o vremenu 06.30 Po
ročila 06.50 Duhovna misel 07.00 Zvonjenje 
07.10 Bim-bam-bom 7.25 OKC 07.30 Poro
čila, osmrtnice, obvestila 07.45 Poročilo o 
stanju na cestah - AMZS 7.50 Meteorologi o 
vremenu 08.00 Kmetijski nasvet 08.45 Spo
minjamo se 09.00 Poročila 9.15 Doživetja go
ra in narave (Robert Božič) 10.00 Poročila 
10.15 Odkrivajmo domovino in svet 11.00 Po
ročila in Vaša pesem 11.15 Fidifarmov kotiček 
12.00 Zvonjenje, ponovitev duhovne misli 
12.15 Voščilo prijateljem RO 12.30 Poročila, 
osmrtnice, obvestila 12.50 Koledar priredi
tev 14.00 Poročila 14.20 Kulturni utrinki 
14.45 Komentar Družine 15.00 Informativna 
oddaja, vreme, stanje na cesti, osmrtnice, ob
vestila 15.50 Ponovitev Svetnik dneva 16.00 
Glasbena voščila 17.00 Maestral 18.00 Poro
čila in Vaša pesem 18.15 Glasbeni gost 
19.00 Radio Glas Amerike (VOA) in poročila 
19.45 Otroška pesem tedna in zgodba za lah
ko noč 19.55 Napovednik programa za jutri 
20.00 Radio Vatikan 20.25 Odlomek Sv. pis
ma 20.30 Karavana prijateljstva 22.00 Moza
ik dneva 22.25 Slomšek nas uči 22.30 Pono
vitev dopoldanske oddaje Doživetja gora in na
rave 23.30 Nočni glasbeni program 

ŠKOFJA LOKA amer. drama ERIN BROCKOVICH ob 20. uri 
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K o m a n d i r , k i n e p o s e d a v p i s a r n i 

Pred slabimi devetnajstimi leti je začel na cesti, promet mu je še vedno najljubše področje 
policijskega dela. Vsaka prometna nesreča je stresna, pravi, najhujše pa so nesreče z otroki. 

Kranj, 4. maja - Na prometni postaji, ki ji mnogi še vedno radi reče
jo " le teča" , je zaposlenih trideset ljudi, od katerih jih je kar petin
dvajset na cestah. Tudi komandir Jože Pasar, ki postajo vodi zadn
ja tri leta, in njegova pomočnika. "Leteč i" nadzirajo promet na 
mednarodnem cestnem križu od cestninske postaje Torovo do Kar
avank in od Jeprce do Ljubelja, domujejo pa tudi na nekaterih 
drugih državnih cestah po Gorenjskem. 

Jože Pasar pravi, da je odcep 
avtomobilske ceste od Kranja -
vzhod do Nakla , odprt lanske 
jeseni, veliko pomagal k boljši 
prometni varnosti, saj od takrat 
na tem "črnem" odseku (še) ni 
bilo nobene posebno hude ne
sreče. Tudi na drugih odsekih 
gorenjske avtomobilske ceste je 
letos razmeroma mirno. 

Dosedanjim prometnim ne
srečam na avtomobilski cesti, 
ki dopušča pretirane hitrosti, so 
praviloma botrovali t.i. premiki 
vozil. Po domače gre za nepre
mišljeno prehajanje voznikov z 
enega pasu na drugo. Zato 
kranjski prometniki pri svojem 
delu postavljajo v ospredje prav 
težnjo po umirjanju hitrosti, ki 
zlasti med Naklom in Torovom 
pogosto presegajo celo 200 ki
lometrov na uro. "Cesta je rav
na, daje občutek varnosti, kar 
pa zna biti zelo varljivo, še pose
bej v dežju. Vse smrtne promet
ne nesreče so bile praktično po
sledica neprilagojenih, ekstrem
nih hitrosti. Po prometnih nesre
čah sta najbolj problemat ična 
odseka med Šenčurjem in Toro
vom ter na drugi strani med 
Vrbo in bencinskim servisom Je
senice," pravi Jože Pasar. 

Prometniki za umirjanje hitro
sti uporabljajo laserske merilni
ke in od zadnjega meseca na
prej še sodoben sistem video 
nadzor ProVida . " N a š cilj so 
predvsem ekstremni dirkači. Z a 
umiritev hitrosti največkrat za
dostuje že pogled na policijski 
avto ali motor, seveda pa so med 
vozniki tudi izjeme, k i se ne ozi
rajo na nič in nikogar." 

V preteklosti so se številni 
vozniki pritoževali, češ da pro
metniki najraje "kasirajo" pred 
cestninsko postajo Torovo, kjer 
S e dovoljena hitrost na hitro 
zniža. "Včasih so se prav tu do
gajale hude nesreče, celo smrtne 
se spomnim, v glavnem je šlo za 
nalete vozil v koloni pred cestni
no. Razmere so se izboljšale, 
zdaj se, tudi z radarji, več posve
čamo prometu na ostalih delih 
avtomobilske ceste," odgovarja 
Jože Pasar. 

Ozko grlo od Vrbe 
do Nakla 

Po ocenah Jože ta Pasarja pa 
je najbolj problematičen odsek 
mednarodnega cestnega križa 
na Gorenjskem del hitre ceste 
od Vrbe do Nakla . "Skoz i to 
ozko grlo mora steči prav toliko 
prometa kot po obeh odsekih av
tomobilske ceste. V Lescah se 
spojita dva mednarodna cestna 
križa, in sicer s Karavank, Koro
škega sedla in iz Rateč ter zelo 
prometna turistična ceste iz Bo
hinja. Zlasti ob koncih tedna v 
poletni pa tudi zimski turistični 
sezoni tu prihaja do pogostih za
stojev." 

Prometniki poskušajo poveča
ti p r e t o č n o s t z usmerjanjem 
prometa, ki je po besedah ko
mandirja Pasarja sicer že preži
veta metoda, vendar na žalost 
edina mogoča. Učinkovita je le 
deloma, saj ob cesti ni površin 
za izključevanje in vključevanje 
prometa. Največji problem je v 
Podvinu (malo manjši na pri
ključkih v Lescah, Radovljici in 
Podtaboru), kjer domačin i ob 
vikendih, zlasti nedeljah, dejan
sko ne uspejo prečkati glavne 
ceste brez izsiljevanja. K o po
sreduje prometnik, pa se kolo
na nabere tja do Vrbe ali še dlje 
na avtomobilsko cesto, kar je 
nevarno za množične nalete vo
zi l . Zaradi kolon se zgodijo tudi 
mestna središča v Radovljici in 
Lescah, saj skoznja teče vzpo
redni promet. 

Tovornjaki po stari 
cesti v Ljubljano 

Trenutno so razmere na med
narodnem cestnem križu ugod
ne. V prvih treh mesecih letos 
je bila na njem ena smrtna ne
sreča, in to na odseku med La-
borami in Jeprco. 

"Prav na tej relaciji smo zasle
dili izjemno povečan tovorni pro
met. Tovornjaki se na odcepu 
Kranj - zahod praviloma izključi
jo z avtoceste in gredo po regio-
nalki proti Ljubljani, da se iz
ognejo plačilu visoke cestnine, 

razlog pa je tudi boljša povezava 
med večjimi carinskimi centri. 
Po podražitvi cestnin tudi več 
voznikov osebnih vozil pelje v 
Ljubljano po regionalni cesti. Ta 
je dokaj pregledna, zaradi česar 
so se povečale hitrosti, s tem pa 
tudi število prometnih nesreč, ki 
jim botrujeta predvsem hitrost in 
prehitevanje v škarje. Zato smo 
tudi na tej cesti povečali nadzor, 
predvsem med prometnimi koni
cami, kar že kaže pozitivne re
zultate." 

Prometniki so na delu v služ
benih vozi l ih , od pomladi do 
pozne jeseni pa je v pogonu 
tudi vseh enajst motornih ko
les. Jože Pasar bolj kot kadrov
sko zasedenost postaje postav
lja v ospredje dobro organizaci
jo dela. Vodilo njihovega dela je 
"na pravem mestu v pravem 
času, pri ključnih problemih". 
Neracionalno je trositi energijo 
na odsekih, kjer hudih proble
mov ni. 

Prometne nesreče 
so stresne 

Policija deluje prvenstveno re
presivno. "Država ima dokaj 
mačehovski odnos do preventive, 
s katero pa se kljub temu precej 
ukvarjamo. Naš cilj je predvsem 
izobraževanje ciljnih skupin pro
metnih udeležencev, kot so pred
šolski in šolski otroci ter starejši 
ljudje. Med represivnimi akcija
mi pa sta najbolj stalni in odmev
ni Promil in Hitrost ubija. Med
tem ko pri prvi opažamo, da je 
učinkovita, pa z rezultati druge 
še ne moremo biti zadovoljni, če
prav veliko ukrepamo." 

Komandir Jože Pasar obra
vnava vse prometne nesreče s 
smrtnim izidom na cestah pod 
okriljem prometne postaje, pre
vzema strokovne oglede, vsak 
dan pa je na cesti tudi kot stro
kovni p o m o č n i k policistom, 
dela s ProVido in drugimi me
rilniki , za radar in vožnje z mo
tornimi kolesi je celo inštruk-

"Verjamem, da promet kra
jane zelo moti, vendar pa bi 
rad potrkal tudi na njihovo 
vest; mednarodni cestni križ 
skozi Radovljico in Lesce je 
treba tehnično rešiti. Dejstvo 
je, da je prometa, vozil vsak 
dan več in da v litrsko stek
lenico ni mogoče spraviti tri 
litre vode." 

tor. Poleti je tudi sam veliko na 
motorju. "Kot policist sem pred 
slabimi devetnajstimi leti začel 
na cesti in hočem ostati v prak
si , ne pa zdeti v pisarni, kjer te 
slejkoprej povozi č a s . " 

Pravi, da vsaka prometna ne
sreča povzroči do ločen stres. 
"Sam ga podzavestno potlačim. 
Z a zdaj mi to niti pri delu niti 
doma ne povzroča posebnih te
žav. Najhujše so nesreče, v kate
rih so udeleženi otroci. V vseh le
tih me je najbolj prizadela nesre
ča mengeških skakalcev v Na
klem, ko so mi otroci takorekoč 
umirali na rokah. Hujšega n i . " 

Na Postaji prometne policije 
Kranj je team zrelih, zdravih 
ljudi, kakršnih si vsak komandir 
lahko samo želi. Jože Pasar gra
di na zaupanju, kar se obrestu
je. » H . Jelovčan 

O b č n i z b o r o b m o č n e g a k l u b a M a k s P e r e K r a n j 

M i n u l i h p e t b o g a t i h l e t 

Prejšnji četrtek, 26. aprila, so se člani območnega kluba Maks Pere iz Kranja zbrali na šestem rednem 
letnem občnem zboru. Ugodna ocena petletnega dela. 

K ranj , 4. maja - Klub, ki trenut 
j*o združuje 202 upokojena de
lavca organov za notranje zade-
V e z območij kranjske, škofjelo
ške in tržiške upravne enote, je v 
Petih letih, kar je bil na novo 
organiziran, dosegel zavidljivo 
Programsko rast. 

Povezovalno vlogo so prevzeli 
vodje 

posameznih sekcij, klub 
P a dobro sodeluje tudi z aktiv-
m m i delavci Policijske uprave 

ranj m s stanovskimi organi-
s j

a c ' j ami , kot so IPA, policijski 
. "^ ika t in združenje Sever, kot 

r1 z nekaterimi drugimi, zla-
^ društvi upokojencev in zve-

z.o združenj borcev N O V , kate-
r i . , k i v n o s t i se udeležujejo šte-
V l ' n > člani kluba. 

a četrtkovem občnem zboru 
0 elani z zanimanjem prisluh-

m | i oceni varnostnih razmer na 
gorenjskem, ki jo je dal direk-
M o l i c i J s k e "Prave Kranj Jože 
^enc in . Predsednik kluba Jože 

•skernik je poročal o enolet-

planinstvo, zimski šport in kole
sarjenje vodijo Marjan Srečnik, 
Živko Drekonja in Zvonko Ko
renjak, sekcijo za kegljanje in 
šah Stane Bregant, sekcijo za 
balinanje Andrej Rekelj, sekcijo 
za streljanje z z račno puško C i 
ri l Tavčar, sekcijo za turistične 
izlete in d ružabne dejavnosti pa 
Rado Pečirer in Anica Celar -
Gorza. 

• H . Jelovčan 

nem delu, največ debate pa je 
sprožil program dela za nasled
nje leto dni. Člani so med dru
gim predlagali, naj bi vsako leto 
obiskali eno od aktivnih enot 
Policijske uprave Kranj, za 
uvod morda novo policijsko po
stajo v Škofji L o k i . Meni l i so 
tudi, da bi srečanje jubilantov 
kluba kazalo premakniti izpred 

novega leta na zgodnejši jesen
ski čas, ter določili č lanar ino za 
leto 2002, ki znaša 2500 tolar
jev. 

Sicer pa je program dela klu
ba od letošnjega do naslednjega 
aprila natrpan s številnimi pla
ninskimi, turist ičnimi, kolesar
skimi izleti, špor tn imi in dru
žabnimi srečanji . Sekcijo za 

TEČAJ IN IZPIT ZA 
VODITELJA ČOLNA 

Z začetkom 11. maja v Kranju 
Informacije in prijave na telefon 28-08-300 

ali e-pošto: sola@bb-kranj.si 
B&B, d.o.o., Begunjska ulica 10, Kranj 

N E S R E Č E 

Stroj zagrabil nogo 
Gorenja vas - V sredo popoldne je 49-letni M . R. delal z moto-

kultivatorjem na svoji njivi. Stroj mu je zagrabil desno hlačnico 
in jo navil med ostre lopatice, med katere mu je potegnilo tudi 
nogo do kolen. Zaradi "tujka" se je motokultivator samodejno 
ugasnil, M . R. pa sta iz njegovega objema rešila soseda. Zdravi 
se v Kliničnem centru. 

Mladoletnica za volanom 
Kranj - 17-letna D . H . , ki začasno živi na Bledu, je v torek, 1. 

maja, ob 14.20 z avtom R clio zavila z avtomobilske ceste 
Kranj-zahod na regionalko proti Polici. Tam je iz neznanega 
razloga zapeljala desno s ceste in zapeljala v 1,6 metra globok 
travnati jarek. Oba s sopotnikom, 21-letnim J. C . iz Radovljice, 
sta sama prišla iz avta in počakala na reševalce. Huje ranjene
ga sopotnika so odpeljali na urgenco v Klinični center, lažje ra
njeno voznico pa v jeseniško bolnišnico. Ker je vozila brez voz
niškega dovoljenja, jo bodo policisti kazensko ovadili. 

Med vožnjo zaspal? 
Lesce - 44-lctni J. K . iz okolice Jesenic je 28. aprila ob 13.25 

z osebnim avtom Hvundai accent vozil po glavni cesti od Ra
dovljice proti Vrbi . V ostrem nepreglednem ovinku je po lastni 
izjavi zaspal, zavil desno na makadamsko bankino, ko se je vr
nil na cesto, pa je avto začelo zanašati . Po dobrih 34 metrih dr
senja je z zadkom trčil v obcestno tablo, avto se je dvignil in 
prek levega boka prevrnil na streho ter tako drsel še kakšnih de
vetnajst metrov. Vozniku ni bilo nič, 32-letna sopotnica R. K 
seje huje ranila, 14-letni A . K . in 15-letni N . V. pa lažje. Reše
valci so j ih odpeljali v jeseniško bolnišnico. 

Pri Lescah še drugič 
Lesce - Le 25 minut kasneje je pri Lescah spet počilo. 43-let-

ni J. B. iz Radovljice je z avtom Mercedes-Benz C 180 pripeljal 
do izvoza iz Lesc na glavno cesto. Da bi se izognil stoječi kolo
ni vozil pred seboj, je kljub polni črti in znaku za obvezno smer 
naravnost zavil levo. Takrat je iz kranjske smeri pripeljal poli
cist na motorju B M W , 34-letni M . E. iz okolice Kranja, ki je s 
prižgano modro lučjo hitel na prizorišče prejšnje prometne ne
sreče. Voznik mercedesa je zavil levo prav pred motorista, ki se 
je skušal čelnemu trčenju ogniti tako, da je zavil rahlo v levo. 
Kljub temu sta trčila. Huje ranjenega policista M . E . so odpe
ljali v jeseniško bolnišnico. 

Na pločniku zadela peško 
Jesenice - 28-letna Jeseničanka J . T. je v soboto ob 8.55 z 

osebnim avtom Škoda favorit speljala s parkirišča pri stanovanj
skem bloku na Cesti maršala Tita. Vzvratno se je skušala vklju
čiti v promet, pri tem pa spregledala peško na pločniku, 71-let-
no domačinko J. M . Voznica jo je zadela v levi bok, padla je in 
se huje ranila. 

Lesce - Podobna nesreča se je naslednji dan, v nedeljo, proti 
večeru zgodila tudi na Železniški ulici v Lescah. 18-letna E. P. z 
Jesenic je s Fiatovim puntom vzvratno zapeljala s parkirnega 
mesta na avtobusni postaji. Pri tem je spregledala 55-letnega Ra-
dovljičana H . P , ki je stal na postaji. Po trčenju je padel in se 
huje ranil, voznica pa je odpeljala, ne da bi mu pomagala in dala 
svoje podatke. Radovljiški policisti jo bodo kazensko ovadili. 

Motor je bil prehiter 
Z g . Besnica - 26-letni K . K . iz okolice Kranja je v nedeljo ob 

22.55 z motorjem Yamaha X V 1100 vozil po lokalni cesti od 
Nemilj proti Kranju. V Besnici je v dolg levi nepregledni ovinek 
pripeljal z neprilagojeno hitrostjo, izgubil oblast nad krmilom 
ter s stopalko drsel po cesti, dokler se ni odlomila. Med drse
njem je trčil v manjše drevo in obležal huje ranjen. Reševalci so 
ga odpeljali na ljubljansko urgenco. 

Žago odbilo v nogo 
Dobrča - 22-letni K . R. seje v soboto, 28. aprila, okrog osmih 

zjutraj s prijatelji odpravil pripravljat kres. Približno ob pol pol
dne je z motorno žago obžagoval veje smrekovega hloda. Ena 
od vej je zablokirala verigo rra listu motorne žage, ko se je spro
stila, pa se je rezilo odbilo nazaj, in sicer v notranjo stran leve 
noge pod kolenom. • H . J . 

Zasneženi Triglav vzel planinca 
Triglav - Prazniki in lepo vreme so v gore zvabili številne 

planince. Na žalost nesreča nikoli ne počiva in nekaterim so 
morali v dolino, do zdravnikov, pomagati tudi gorski reševal
ci in helikopterske posadke. 38- letnemu Tržačanu P. S., ita
lijanskemu državljanu, pa v torek, 1. maja, ni bilo usojeno, 
da bi stopil na najvišji slovenski vrh. Ob pol desetih se je 
smrtno ponesreči l med vzponom na Triglav. N a grebenu 
med Mal im in Velikim Triglavom mu je zaradi snežne cokle, 
ki se je nabrala na dereze, zdrsnilo. Padel je prek 300-
metrske stene. 

V naravi spet gori 
Kranj - Toplo vreme brez dežja in kanček neprevidnosti so do

volj za požar v naravi. Tako je v torek zagorela trava in grmov
je ob izstopu z avtomobilske ceste Kranj - vzhod, ob 
makadamski cesti z Godešiča proti Gos t ečam pa je v bližini 
gozda zagorela brunarica, velika štiri krat tri metre. Čeprav so 
bili gasilci hsitri, je pogorela do tal. 

V ponedeljek, 30. aprila, popoldne pa je planinec, ki se je 
vračal z Ratitovca, na višini okrog 1400 metrov opazil travniš
ki požar. Poskušal gaje pogasiti sam. vendar mu zaradi močne
ga vetra ni uspelo. Ogenj se je razširil na pribl ižno 600 kv. 
metrov travnate površine, pogasiti pa gaje uspelo šele kakšnih 
petdeset gasilcev, ki j im je pomagal tudi helikopter Slovenske 
vojske. Ogenj je verjetno zanetil odvržen cigaretni ogorek. Do 
manjšega požara je prišlo tudi na Sv. Joštu, kjer je zagorela po
drast. Pogasili so ga obiskovalci. Dan prej, v nedeljo, popoldne 
je zagorela tudi suha trava pod daljnovodom med Joštoni in 
Šmarjetno goro. • H . J . 

mailto:sola@bb-kranj.si


BAZEN - SAVNA 
Na kresu 25, Železniki 

Tel.: 04/5146-381 

Del. cas: 
pon.,sred, pet. od 15.-21. ure 
tor., čet., od 15.-22. ure in 
ob sob. ter ned.od 10.-20. ure 

U R E J A : V i l m a S t a n o v n i k 

ALTER SPORT CLUB PODNART 
Rafting 
Canyoning 
Jamarstvo 
Izposoja čo lnov 
in opreme 

B 5 3 3 05 22, 533 05 08 
MBT.: 050/637-162, 050/641-169 

SMUČARSKI S K O K I 

T R I G L A V Z N O V A N A J B O L J Š I 
Kranj, 4. maja - Zimska sezona tekmovanj v smučarskih skokih 

in nordijski kombinaciji je bila zaradi zelene zime v Sloveniji 
močno okrnjena. Člani in starejši mladinci so ostali praktično 
brez tekem na domačih skakalnicah. Le v nižjih kategorijah jc 
bilo nekoliko bolje. Po zaslugi nekaterih klubov so bila izvedena 
tekmovanja na Krvavcu, Mislinji in v Kisovcu. Še najbolj je bilo 
živahno na skakalnicah na Krvavcu, kjer so bile na Kriški plani
ni po zaslugi SK Triglav usposobljene skakalnice za treninge in 
tekmovanja. 

Žal v Planici ni delovala niti ena od šestih skakalnic. Oskrbni
ki planiških skakalnic so nedvomno padli na izpitu. Medtem ko 
so v nižje ležeči bližnji Kranjski Gor i obratovala vsa smučišča in 
so z umetnim snegom rešili sezono, v Planici niso uspeli napra
viti snega niti za eno skakalnico. Nedvomno je to neodgovorno 
dejanje, ki se ne sme več ponoviti. Tudi za treninge doma bodo 
morali organizatorji Planice poskrbeti, sicer bodo planiške 
prireditve kmalu brez domačih skakalcev. 

Tudi v minuli sezoni je v smučarskih skokih naslov najboljšega 
kluba v Sloveniji prepričljivo osvojil kranjski Triglav. Bil je prvi 
med člani, starejšimi mladinci, mladinci 16 in dečki 14 let. 

V nordijski kombinaciji je bila izvedena večina državnih prven
stev in sorazmerno več ostalih tekmovanj kot v skokih. Tudi v tej 
panogi je bil najuspešnejši Triglav iz Kranja. 

V točkovanju za Slovenski pokal so upoštevani rezultati letne
ga in zimskega dela pokala. Pri članih in starejših mladicnih so 
upoštevani le rezultati letnega dela; prvi se niso v letošnji zimski 
sezoni niti enkrat pomerili na domačih skakalnicah. 

Rezultati - Slovenski pokal 2000/2001 
Skoki - ekipni vrstni red (skupaj): 1. Triglav 6.445, 2. Ilirija - Fer-

šped 3.254, 3. Mislinja 3.045, 4. Zagorje 3.016, 5. Tržič - Trifix 
2.693. 6. Velenje 2.358, 7. Stol 2.065, 8. A lp ina 1.955, 9. 
Dolomiti 1.538, 10. Mengeš 1.467 itd. Moški: 1..Triglav, 2. Iliri
ja - Feršped, 3. Zagorje 

Člani ekipno: 1. Triglav, 2. Ilirija - Feršped, 3. Velenje; 
posamezno: 1. Benkovič (Mengeš) , 2. P. Peterka, 3. Kranjec (vsi 
Triglav), 4. Kaligaro (Velenje), 5. Norčič (Triglav), 6. Piki (Ljub
no). Starejši mladinci - ekipno: 1. Triglav, 2. Ilirija - Feršped, 3. 
Velenje; posamezno: 1. Benkovič (Mengeš) ; 2. Damjan (Ilirija -
Feršped) , 3. Perše (Velenje). Mladinci do 16 let - ekipno: 1. 
Triglav, 2. A lp ina , 3. Tržič - Trifix; posamezno: 1. Benkovič 
(Mengeš) , 2. Oblak (Alpina), 3. Plevnik (Mislinja). Dečki do 14 
let - ekipno: 1. Triglav, 2. Tržič - Trifix, 3. Mislinja; posamezno: 1. 
Šparovec (Triglav), 2. Obreza (Mislinja), 3. Rozman (Triglav). 
Dečki do 12 let - ekipno: I. Zagorje, 2. Ilirija - Feršped, 3. 
Dolomiti; posamezno: 1. Roglič, 2. Zupančič (oba Zagorje), 3. 
Tejpeš (Dolomiti); 

Ženske: 1. Triglav, 2. Zabrdje, 3. Mislinja Članice - ekipno: 1. 
Triglav, 2 Stol, 3. Misl inja; posamezno: 1. Volčjak (Stol), 2. 
Pogladič (Mislinja), 3. Vtič (Zabrdje). Mladinke 16 let - ekipno: 
1. Triglav, 2. Mislinja, 3. Zabrdje; posamezno: 1. Pogladič (Mis
linja), 2. Vtič (Zabtrdje), 3. Rozman (Triglav). Deklice 14 let -
ekipno: 1. Triglav, 2. Mislinja, 3. Zabrdje; posamezno: 1. Pogla
dič (Mislinja), 2. Kancilja (Triglav), 3. Vtič (Zabrdje) Deklice 10 
let - ekipno: 1. Dolomiti , 2. Zagorje, 3. Zabrdje; posamezno: 1. 
Tepeš (Dolomiti) , 2. Logar (Zabrdje), 3. Kosmač (Stol). 

Nordijska kombinacija - ekipni vrstni red: 1. Triglav 1.695, 2. 
Mislinja 1.547, 3. Tržič-Trifix 344, 4. Račna 310, 5. Alpina 275, 
6. Zabrdje 247, 7. Velenje 160, 8. Šmar tno na Pohorju 100, 9. 
Planica 52. Člani - ekipno: 1. Triglav, 2. Mislinja, 3. Tržič - Trifix; 
posamezno: 1. Jezeršek (Triglav), 2. Robnik (Mislinja), 3. Šimic 
(Triglav). Mlajši člani - ekipno: 1. Triglav, 2. Mislinja, 3. Račna, 
posamezno: 1. Jezeršek, 2. Šimic (oba Triglav), 3. Verbajs (Rač
na). Starejši mladinci - ekipno: 1. Mislinja, 2. Triglav, 3. Račna; 
posamezno: 1. Verbajs (Račna ) , 2. Plevnik (Mislinja), 3. Vtič 
(Zabrdje). Mladinci 16 let - ekipno: 1. Mislinja, 2. Triglav, 3. 
Tržič - Trifix; posamezno: 1. Plevnik (Mislinja), 2. Oranič (Tržič 
- Trifix), 3. Vtič (Zabrdje). Dečki do 14 let - ekipno: 1. Mislinja, 
2. Trigalv, 3. Š m a r t n o na Pohor*ju; posamezno: 1. Rozman 
(Triglav) in Obreza (Mislinja), 3. Šparovec (Triglav). • J . J . 

R A Z P I S 
Alpski smučarski klub Triglav Kranj, honorarno zaposli tre
nerja alpskega smučanja za mlajše skupine tekmovalcev. 
Delo je pogodbeno za dobo dveh let. 
Od kandidatov pričakujemo strokovno znanje treniranja 
smučarjev, kakor tudi pedagoške sposobnosti. 

Pisna prijava naj poleg splošnih pogojev vsebuje tudi refe
rence o dosedanjem delu v tekmovalnem smučanju. 
Rok prijave je 8 dni od objave. O izidu razpisa bodo vsi pri
javljeni obveščeni 14 dni po končanem razpisu. 

Pisne prijave pošljite na naslov: ASK TRIGLAV Kranj, 
zanska 37, p.p. 189, 4001 Kranj. 

Parti-

V igrah 7 .5 .2001 bodo sode lova l i : 

K V I Z K O L O 
Vukadin Tasič, 
Mag. trg 7, Maribor 

L O K O S T R E L S T V O 
Lidija Rožmarin, Stojnci 68, Markovci 

S L A L O M 

Terezija Hariej, Vodnikova 43, Dornberk 

Žreban j e vsak torek ob 18.55 na TVS1 

V Š e n č u r j u s o n a p r a z n i č n i p e t e k o r g a n i z i r a l i k v a l i t e t n o k o l e s a r s k o p r i r e d i t e v 

V E L I K A N A G R A D A K L E M E N Č I Č U 

Tekmovali so kolesarji vseh kategorij. Dirka je bila ena od šestih v kriteriju slovenskih mest in ena 
od dirk za Rogovo zlato kolo. Na startu so bili kar trije profesionalci. 

Šenčur, 4. maja - Vedno bolj 
delavno Kolesarsko druš tvo 
Šenčur, ki ga vodi Miro Koželj, 
obenem tudi šenčurski pod
župan, je skupaj s Kolesarskim 
klubom Sava iz Kranja orga
niziralo 3. dirko za Veliko na
grado Šenčurja. Organizatorji 
so bili počaščeni, da je bila dir
ka znova uvrščena v kriterij 
slovenskih mest, štela pa je tudi 
za tekmovanje za Rogovo zlato 
kolo. 

Nastopili so kolesarji vseh 
starostnih skupin. Med učenci 
5. in 6. razredov osnovnih šol iz 
Cerkelj, Jezerskega, Kranja, 
Preddvora, Nakla in Šenčurja 
so bili najhitrejši Andraž M a l i 
(Šenčur) , Matej Abruč ( M . Čop 
Kranj) in Urban lepi na (France 
Prešeren Kranj). Med učenci, ki 
niso bili iz kranjskih šol, je bil 
najhitrejši Nik Kopač (Šentvid). 
Med učenci 7. in 8. razredov je 
bil od "zunanjih" najboljši Jan 
Rekar (Vodice), od domačih pa 
Andraž Stojanoski in Luka Jur
ca (Šenčur) in Sašo Duh (Stane 
Ž a g a r Kranj). Med šolami je 

zmagala domača Osnovna šola 
Šenčur pred kranjskima os
novnima šolama Matija Čop in 
France Prešeren. 

Mlajših mladincev je bilo na 
startu nad 60. Pred dirko (15 
krogov ali 33 kilometrov) je bilo 
napeto, če bo Gregu Boletu z 
Bleda uspela stota zmaga v kari
eri. Gregu je uspelo zmagati, 
kar je nov dokaz, da gre za iz
jemno talentiranega kolesarja. 
Z a njim so se zvrstili Rok 
Bukovec (Rog Radenska), Gre
gor Rakar (Hi t Casino Nova 
Gorica) in Vid Ogris (Bled). 
Di rka starejših mladincev je 
bila dolga 21 krogov ali 46,2 
kilometra. Zmagal je Dejan La-
zič (Rog Radenska) pred Miho 
Krakerjem (Sava Kranj) in A l -
dom llešičem (Perutnina Ptuj). 
Savčani M i h a Švab, David 
Rozman, Vlado Kerkez in Filip 
Tišma so zasedli 5., 6., 7. in 10. 
mesto. Uvrščeni do desetega 
mesta so bili nagrajenimi s prak
tičnimi in denarnimi nagradami. 

Članska dirka na 66 kilo
metrov dolgi krožni progi je bila 

V R H U N S K A D I R K A V K R A N J U 
Šenčur, 4. maja - Za mednarodno kolesarsko dirko za veliko 

nagrado Kranja med 22. in 24. junijem je že prijavljenih 20 
ekip iz Avstralije, Češke , Hrvaške , Italije, Nemči je , N i 
zozemske, Slovaške, Švedske, Švice in Slovenije, pričakujejo 
pa še prijave nekaterih ekip iz Belgije, Danske, Nemčije in 
Poljske, je povedal na konferenci za novinarje na dirki v 
Šenčurju direktor Kolesarskega kluba Sava Kranj Franc 
Hvasti. Kranjska dirka bo štela za svetovni pokal za kategori
jo do 23 let. N a sporedu bodo tri dirke: prva v petek, 22. ju
nija, ob 15. uri popoldne s startom in ciljem v Šenčurju, dru
ga 23. junija s startom ob 12. uri na relaciji Kranj - Križe - Je
senice - Bled - Kropa - Jamnik - Železniki - Škofja Loka -
Kranj in v nedeljo, 24. junija, krožna dirka po Kranju in okoli
ci na 146 kilometrov dolgi progi s startom ob 11,30 in ciljem 
v Kranju. Skupno bodo kolesarji na kranjskih dirkah prevozili 
439 kilometrov. 

KOLESARS 

G I R U N A P R O T I 2001 
Kranj, 4. maja - Ljubitelji športa in kolesarstva te dni že težko 

pričakujejo začetek ene največjih kolesarskih prireditev na svetu, 
84. Gira d'Italija, ki se bo začela 19. maja s prologom v Pescari. 

Giro bo v dveh etapah, 10. in 11. (29. in 30. maja), obiskal tudi 
Slovenijo, na kar se naši organizatorji pripravljajo že od lanske je
seni. Čis to konkretno pa se bodo na prihod kolesarjev začeli 
pripravljati to nedeljo, 6. maja, ko organizirajo rekreativno vožnjo 
po delu trase obeh slovenskih etap. Prireditev, ki nosi naziv "Gi ru 
naproti 2001", se bo začela v Ljubljani in nato v drugem delu 
nadaljevala od Loga pod Mangrtom do Nove Gorice. • V.S. 

P R I D N O V R T E L I P E D A L A 
Kranj, 4. maja - Kolesarji Save so od 26. aprila do 1. maja 

nastopali na dirki Giro delle Regioni v Italiji, ki je štela za SP do 
23 let. Dirka je bila dolga 860 kilometrov in sestavljena iz sedmih 
etap. Zmagal je Ukrajinec Jaroslav Popovič, najboljši Savčan pa je 
bil na odličnem 15. mestu Marko Žepič. N a 16. mesto v skupnem 
seštevku seje uvrstil Domen Blažek, najboljšo etapno uvsrtitev pa 
je dosegel Dejan Podgornik, ko se je v 4. etapi uvrstil na 10. 
mesto. Ekipa Save je med 33 ekipami zasedla 7. mesto. "Zelo 
sem zadovoljen z nastopom mladih, predvsem Rokom Jeršetom in 
Domnom Blažkom, ki bosta še v naslednjem letu ostala v tej kat
egoriji, do 23 let, " je po vrnitvi domov povedal trener Savčanov 
Marko Polanc. 

Mladinci Save so od 28. aprila do 1. maja nastopili na dirki Po 
Toscani, kjer so v močni konkurenci dosegli lepe rezultate. Zlasti 
seje izkazal Miha Švab, ki je bil v 2. etapi tretji, Miha Kraker pa 
je bil v 1. etapi deveti in v 4. etapi peti. 

Mešana ekipa Save te dni nastopa na dirki po Hrvaški, kjer je bil 
v 1. etapi Matej Stare 3., trentno pa je v skupni seštevku Hrvoje 
Miholjevič na 5. mestu. Dirka se konča jutri. 

Mladi kolesarji Bleda in Save so nastopili na dirki v VVolfsbergu. 
Pri mlajših mladincih je zmagal Grega Bole, 3. je bil V i d Ogris, 7. 
pa Rok Zupančič (vsi Sava). Tudi Vanja Piljojčič (Sava) je na eni 
od dirk med mlajšimi mladinci osvojil 3. mesto. 

Mladi Blejci so nastopili na dirki v Merezigah pri Kopru, kjer je 
pri dečkih do 12 let slavil Nejc Rakuš pred Gašperjem Mulejem. 

Z a konec prvomajskih praznikov pa so se kolesarji Bleda 
udeležili še dirke v Borovljah. Med mlajšimi mladinci je zmagal 
Grega Bole pred Matejem Vilfanom, Vidom Ogrisom in Rokom 
Zupančičem, med mlajšimi dečki je bil Gašper Mulej drugi, prav 
tako drugi pa je bil tudi Gašper Maček med šolarji. • V . S . 

Dirka po Šenčurju je prvič štela za kriterij slovenskih mest, štela 
pa je tudi za tekmovanje za Rogovo zlato kolo. 

vrhunec prireditve. Tempo sta 
večinoma diktirala profesional
ca Zoran Klemenčič, ki je dan 
prej praznoval 25. rojstni dan, 
in Andrej Hauptman, na koncu 
pa Tadej Valjavec. Vse tri bomo 
morda videli v svojih italijan
skih moštvih na bližnjem Gi ru . 
Hauptman je vlekel, Klemenčič 

pa kot izrazit sprinter pobiral 
sprinte in leteče cilje, kar mu je 
prineslo 36 točk in zmago. Z a 
njim sta se uvrstila Matej Mar in 
(Perutnina Ptuj) in Gregor Zaje 
(Sava Projekt). Najboljši Sa
včan j e bil po smoli Stareta 
Uroš Silar na 8. mestu. 

• J . Košnjek 

O D B O J K A 

P R V I N A S L O V Z A K A M N I C A N E 
Kamnik, 4. maja - S četrto finalno tekmo odbojkarjev se je prak
tično končalo letošnje dogajanje na klubski ravni, saj so na spore
du le še kvalifikacijske tekme za popolnitve posameznih lig. 

V letošnji sezoni sta bili v moški konkurenci v središču pozorno
sti ekipi Zurbi team Kamnika in Merkur Bleda. Ekipi sta se pome
rili že v finalu letošnjega pokalnega prvenstva (prvi naslov za kam-
ničane) , po pričakovanju pa sta si stali nasproti tudi v finalu 
končnice. Čeprav so Blejci začeli z manjšo prednostjo (tekma več 
doma), pa seje izkazalo, da so odbojkarji Žurbi team Kamnika pod 
vodstvom reprezentančnega trenerja Hribarja v letošnji sezoni le 
najboljša ekipa, kije prav v najtežjih trenutkih pokazala največ. Po 
prvih dveh tekmah, ki sta jo oba kluba dokaj prepričljivo dobila 
doma, so Kamničani izkoristili "slab'dan" Blejcev in jih na tretji tek
mi premagali na gostovanju. Kljub temu, da je bila večina 
prepričana v zagotovo zmago Žurbi team Kamnika, v četrti tekmi v 
Kamniku pa so Blejci dodobra namučili domače odbojkarje in niti 
niso bili tako daleč od uspeha, ki bi j im prinesel odločilno tekmo v 
njihovi domači dvorani v Radovljici. Vse štiri finalne tekme so 
dokazale, da sta bili obe gorenjski ekipi v letošnji sezoni zagotovo 
najbolje pripravljeni in sta zasluženo krojili sam vrh slovenske 
odbojke. Seveda pa si bodo letošnjo sezono zagotovo najbolje za
pomnili v Kamniku. Prvi naslov državnih prvakov in dvojna krona 
sta zagotovo uspeh, ki bo velika vspodbuda za nadaljne delo in če v 
Kamniku uspejo zadržati vse igralce in se mogoče še okrepijo, bodo 
zagotovo nevarni tudi v prvih krogih evropskih tekmovanj. Slabši 
pa so obeti za blejsko odbojko. Velike finančne težave, ki so že letos 
preprečile Blejcem nastop v evropskem pokalu, se nadaljujejo, 
nekaj starejših igralcev verjetno že razmišlja tudi o prenehanju ak
tivnega igranja, mladih igralcev, ki bi bili ze sedaj sposobni zadržati 
tako visoko pozicijo, pa ni na pretek. 

V nižjih ligah so bili najbolj opazni odbojkarji Astec Triglava, ki 
so se večji del prvenstva borili celo za napredovanje v prvoligaško 
konkurenco, nato pa z nekaj presenetljivimi porazi to možnost za
pravili. A l i je bila to le posledica poškodb, bolezni, oziroma slabe 
forme, ali pa si Kranjčani enostavno niso želeli napredovati (razli
ka med prvo in drugoligaško konkurenco je resnično velika, saj si 
praktično nobeni ekipi, ki napreduje, ne uspe naslednjo sezono tudi 
zadržati v 1. D O L ) , pa vedo le oni. 

V ženski konkurenci so zopet osvojile dvojni naslov odbojkarice 
Nove K B M Meltal, ki so pravzaprav razred zase, saj v Sloveniji ni
majo enakovrednih nasprotnic. Poživitev letošnje sezone je bila 
združena ekipa Ljubljane, pa še ta je na koncu plačala davek 
neizkušenosti, tako da so ob Mariborčankah vrh zopet zapolnile 
Koperčanke in Vovogoričanke. Gorenjskih ekip ni več niti v bližini 
vrha slovenske odbojke, saj seje najvišje uvrščena gorenjska ekipa-
Jeti sport Bled, še nekaj krogov pred koncem borila za obstanek v 
2. D O L . 

Kljub dvojnemu naslovu prvaka v moški konkurenci pa je pogled 
na razvoj odbojke na Gorenjskem zelo zaskrbljujoč. Čeprav sta v 
moški konkurenci obe ekipi v samem vrhu, je potrebno pogledati, 
koliko "domačih" fantov igra odločilno vlogo v teh ekipah in kje so 
potem preostale ekipe. Veliko klubov se srečuje z velikimi finanč
nimi težavami in gorenjska odbojka očitno ne sledi dvigu kvalitete 
v preostali Sloveniji. Manjši klubi zgolj še stagnirajo, v posameznih 
krajih je opaziti zaton odbojke (Kropa, Bohinj). Še posebaj je za
skrbljujoč padec kvalitete v ženski odbojki, saj ni vrhunskih rezul
tatov tudi v mlajših kategorijah, kar se bo zagotovo poznalo tudi v 
kasnejših letih. » B . M . 



t o t i n k A 
ureja: Vilma Stanovnik 
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U S P E Š N I H V E Č K O T N A G R A J E N I H 

Na prvi podelitvi priznanj Zavoda za šport in Športne zveze Škofja Loka so domači športniki 
dobili štiri bronaste, tri srebrne in dve zlati plaketi ter dve svečani listini - Pozabili na olimpijca 
Škofja Loka, 4. maja - Predpraznična sreda, 25. aprila, je datum, 
ki je zapisan v zgodovino škofjeloškega športa. Pri Zavodu za šport 
in Športni zvezi ter domači občini Škofja Loka so namreč ta dan 
prvič podelili posebna priznanja svojim najboljšim športnikom, 
poimenovali so jih priznanja za leto 2000. Prejeli so jih sicer neka
teri najboljši sedanji in nekdanji škofjeloški športniki in športni 
delavci, žal pa so tisti, ki so podeljevali nagrade, pozabili, da je med 
pravilnikom o podeljevanju priznanj in realnostjo precej razlik. 

Tako smo seveda na slavnost- ki so jo na pobudo domačega 
nem prizorišču galerije Franceta Smučarskega kluba Alpctour na-
Miheliča v škofjeloški Kašči 
pričakovali eno najboljših slo
venskih športnic minulega leta, 
atletinjo Brigito Langerholc, ki 
je zasedla 4. mesto v teku na 800 
metrov v Sydneyju, pa državne
ga prvaka v teku na 100 metrov 
'n drugega loškega atletskega 
°hmpijca Matica Osovnikarja, 
Pa morda katerega od odličnih 
balinarjev Trate (okitenega z me
daljo iz SP) ali celo ekipo bali
narjev Lokateksa Trata, ki je bila 
lani tretja v pokalu evropskih 
prvakov, pa izvrstnega biatlonca 
Tomasa Globočnika, ki je že ne
kaj let Skofjeločan, pa odlično 
mlado plavalko Anjo Čarman z 
Godešiča... Nikogar od naštetih 
na prireditvi niso niti omenili! 

Je pa k sreči še marsikdo, ki je 
v domačih in tujih športnih are
nah častno zastopal Škofjo 
Loko. Med njimi zagotovo med 
prvimi Nataša Bokal, ena naših 
najboljših smučark vseh časov. 

gradili z zlato plaketo. Poleg nje 
je zlato plaketo dobil še Ivan 
Križaj, ki ga je predlagalo Avto-
moto društvo Škofja Loka, v ka
terem že peto desetletje v različ
nih vlogah skrbi za izobraževan
je in organizacijo dela v društvu. 

Srebrne plakete so prejeli: An
dreja Dolinar (predlagalo jo je 
ŠD Brlog iz Gabrka), ki zadnja 
leta dosega odlične rezultate kot 
igralka namiznega tenisa na vo
zičku, lani pa je na paraolimpijs-
kih igrah v Sydneyju osvojila 
četrto mesto, poleg nje pa še dol
goletni odličen strelec, sedaj pa 
učitelj mladih strelcev Karel Kas-
telic ter Jože Prestor, tri desetlet
ja aktiven športnik v društvu in
validov. Bronaste plakete za leto 
2000 so si prislužili: špor tna 
plezalka in sedaj predvsem zelo 
uspešna gorska kolesarka Blaža 
Klemenčič, strelka Tanja Rabič 
ter športna plezalca Blaž Rant 
in Kva Tušar. 

BAL INANJE 

P O R A Z A G O R E N J C E V 
Kranj, 4. maja - Minulo soboto so balinarji v supcr ligi odigrali 2. 

krog. Ekipa Lokateksa Trate je z 10 : 14 izgubila z Mlinar Padno, 
e kipa Huj je z 9 : 15 izgubila s Slogo, tekma med Jesenicami in 
p i p o Milje Tela pa je bila preložena, saj je ekipa Milje Tela nastopi-
a na evropskem klubskem pokalu državnih prvakov. Doma na Mi l 

jah so izgubili 6 : 14 s francoskim moštvom C R O iz Lyona. Kot dru-
gouvrščeno moštvo bodo 26. in 27. maja igrali v Novari na sklep
nem turnirju četverice. Jutrišnji pari v super ligi so: Sloga -
Lokateks Trata, Milje Tela - Skala Casino K bar, Mlinar Padna - Je
senice. Jadran Pakirka - Huje. 

V 1. ligi je ekipa Centra 10 : 14 premagala Jadran Izolo, Bistrica 
pa je tekmo z Brdom preložila. Jutri Center doma gosti Jadran Izo
lo, Bistrica igra pri Žabicah. 

V 2. ligi - vzhod je ekipa Radovljice Alpetour premagala Sodček 
19 : 5, Primskovo in Zarja sta se razšla 14 : 10, Duplica in Planina 
Pa sta igrala 13 : 11. Jutrišnji pari so: Krim Špica - Planina, Sodček 
" Krško, Velenje premog. - Primskovo, Zarja - L . U . S. Duplica, Mir-
n a " Radovljica Alpetour. • V.S. 

J A D R A L N O PADALSTVO 

U S P E Š E N Z A Č E T E K S E Z O N E 
Golte, 4. maja - Ta konec tedna je v organizaciji kluba S K Y iz Ve

lenja potekala liga v jadralnem padalstvu. Že v soboto so se tek
movalci pomerili na 45 km dolgem preletu, kjer je suvereno zmagal 
Jurij Vidic pred Rokom Dolinškom (oba Polet Kamnik), na tretje 
mesto pa se je uvrstil France Megušar (Krokar Železniki) . V 
nedeljo pa so se pomerili še na 36,5 km dolgem preletu, kjer se je 
j'-opet izvrstno odrezal Jurij Vidic in tako odkrito napovedal boj za 

osnjo lovoriko. Za njim sta v cilj priletela France Megušar ter 
I N , k o Pintar (oba Krokar Železniki). • L E . 

V A B I L A , P R I R E D I T V E 
Jadralno padalska liga - Edel klub bo jutri in v nedeljo organizator 

Jadralno padalske lige. Tekmovalci bodo vzletali na Kriški gori in 
Pnstaljali v Seničnem, predvidoma med 15. in 16. uro. 

Kegljači v Tržiču za 3. ligo - To soboto in nedeljo bo kegljišče v 
'ržiču gostilo ekipe, ki se bodo potegovale za nastop v 3. kegljaški 
''gi- Med štirimi moštvi, Proteusom Postojna, Grosupljami in Gob
arjem Ljubljana, bo tudi gorenjski prvak, ekipa Železnikov. Turnir 
se bo začel v soboto ob 9. uri, ekipa Železnikov pa bo prvič nastopi
la ob 13.30 uri proti ekipi Grosupjja. 

Vabilo mladim nogometašem - NŠ Nogoumentnik bo tudi letos or
ganizirala vadbo za najmlajše, rojene leta 1992 in mlajše. Vpis bo 
Potekal danes, 4. maja, ob 17. uri v Kokrškem logu. Vadba bo vsak 
Ponedeljek in petek ob 18. uri, slovesen zaključek pa bo 29. junija. 
. Rokometni spored - V L A državni ligi za moške bo ekipa škof
jeloškega Terma gostila R K Celje Pivovarno Laško. Tekma v dvo-
jani na p 0 u n u se bo začela ob 17. uri. V l.B ligi je ekipa Chio 
° e s n i c e prosta. V II. državni ligi bo Sava Kranj jutri ob 18. uri gos-
' a Novo mesto, Kamnik pa ob 17. uri Fužinar. V skupini kvali-

i i k a c U bo ekipa Cerkelj že danes ob 19. uri gostila R K Jezersko, 
i v m ^ a b n i c a P a s e bo jutri ob 18.30 uri pomerila s Krasom. 
Nogometni spored - V L ligi bo ekipa Domžal v nedeljo ob 17. uri 

gostila Korotan, v 2. ligi pa ekipa Živil Triglava prav tako v nedeljo 
o b D.uri doma pričakuje ekipo Beltincov. V 1. slovenski mladinski 

kadetski ligi se bosta jutri ekipi Triglav Simšporta in Triglav 
1 V e gamilka pomerili z ekipami E R A Šmartno. V 3. S N L - center bo 
e k ' P a Britofa doma gostila Factor, Zarica bo gostovala pri Vrhniki, 
v ^ k ° l j i Loki pa se bosta pomerila Ločan in Slaščičarna Šmon. Vse 
l.ekme se bodo začele jutri, v soboto, ob 17. uri. V 1. in 2. gorenjski 
f'anski ligi so jutrišnji pari: Sava - Polet, Velesovo - Alpina, Kranjs
ka gora - Naklo, Bohinj - Železniki Domel, Trboje - Bitnje, Pod
nožje - Hrastje, Kondor - Lesce, Preddvor - Podgorje. Vse tekme se 
ž e n e j o ob 17.30 uri. • V.S . 

Prvi škofjeloški nagrajenci: (prva vrsta) Blaža Klemenčič, Tomaž 
Rant (nagrado je prejel v imenu brata Blaža), Andreja Dolinar, 
Nataša Bokal, Eva Tušar, (druga vrsta): Ivan Križaj, Tanja Rabič, 
Jože Prestor, Janez Krajnik, Pavle Jereb in Karel Kastelic. 

Posebni svečani listini za dol
goletno delo in uspehe sta dobi
la strelec Pavel Jereb, ki ga je 
predlagalo Strelsko društvo Ko-
pačevina in Janez Krajnik na 
predlog Špor tne zveze Škofja 
Loka, saj je bil dolga leta pove
zan z loškim nogometom in 
nato z medobčinskimi športni
mi igrami. 

Kot je ob podelitvi priznanj in 
listin poudaril škofjeloški župan 
Igor Draksler, je naloga vseh za 
šport zadolženih v občini , da 
mladim omogočijo, da se ukvar

jajo s športom. Izmed množice 
nekaterim s trdim delom uspe, 
da postanejo tudi vrhunski 
športniki in na take so v občini 
resnično ponosni. 

Morda bo odgovornim v nas
lednjem letu uspelo uskladiti 
tudi pravilnike o podeljevanju 
nagrad in bomo tako med nagra
jenci videli tudi tiste, ki j ih njiho
vi klubi niso predlagali (saj mor
da niso ravno v loški občini), pa 
vendar so zaslužni, da se o Škof
ji Loki sliši daleč čez njene meje. 
• V. Stanovnik, foto: T. Doki 

VATERPOLO 

T R I G L A V Ž I V I L A 

V F I N A L E B R E Z P O R A Z A 
Kranj, 4. maja - Jutri se začenja finale letošnjega državnega 

prvenstva v vaterpolu. Za naslov prvaka se bosta potegovali 
ekipi Triglava Živil in Olimpije, za tretje mesto pa Koper in 
Branik Maribor. Ekipe igrajo na tri zmage, tako da bo prvak 
morda znan že naslednjo nedeljo v Tivoliju. 

Finalni obračuni za prvo mesto se torej začenjajo jutri, ko bo 
ekipa Triglava Živil ob 20. uri v pokritem olimpijskem bazenu 
v Kranju gostila Olimpijo. 

Trener aktualnih državnih prvakov Ozren Bonačič na tej tek
mi ne bo mogel računati na kaznovana Tadeja Peranoviča in 
Erika Bukovca, vsi ostali pa naj bi nastopili s polno močjo . 
Kranjčani, ki"so v veliki finale prišli brez poraza v državnem pr
venstvu, seveda računanjo na zmago, prav tako naj bi bili 
nepremagljivi na drugi tekmi, ki bo v sredo, 9. maja ob 19. uri, 
prav tako v Kranju. Seveda si vaterpolisti želijo polnih tribun, 
ki soj ini v odločilnih tekmah vedno v veliko spodbudo. 

V sredo bo tekmo p renaša l a tudi televizija, prav tako 
morebiti že o d l o č i l n o tretjo tekmo naslednjo nedeljo v 
Tivoliju. • V . S . 

PLAVANJE 

V o l i l n a s k u p š č i n a P K M e r i t T r i g l a v a K r a n j 

P R E D S E D N I K K L U B A 

Z N O V A D A R J A N P E T R I Č 
Kranj, 4. maja - Pred prvomajskimi prazniki so na skupščini 
Plavalnega kluba Mer i t Triglav Kranj ocenjevali delo kluba v 
minulih štirih letih, izvolili pa tudi predsednika in potrdili nov 
upravni odbor. K lub bo še naprej vodil dosedanji predsednik 
Darjan Pe t r ič , k i je edini kandidiral za to nalogo. 

Cil j i iz preteklih štirimi let, ko je klub sklenil povečati članstvo, 
postati vodilni klub v Sloveniji, se finančno ustaliti in poslati na 
Olimpijske igre v Sydney dva plavalca, so se razen slednjega do
cela uresničili. Članstvo se je domala podvojilo, čeprav obstajajo 
generacijske vrzeli, v plavalni šoli je letno 600 otrok. 

Tekmovalci kranjskega kluba sodelujejo na 60 tekmovanjih let
no, klub je tudi prireditelj več tekmovanj in v Sloveniji velja za 
odličnega organizatorja. Tudi po oceni rezultatov je več razlogov 
za zadovoljstvo: kranjski tekmovalci vsako leto večkrat stojijo na 
zmagovalnih s topničkah , veliko je tudi rekordov (lani v 25-
metrskih bazenih kar 20, od katerih jih je največ priplavala Anja 
Čarman , trenutno mladinka), povečuje se tudi število nastopov za 
reprezentanco, želeli bi si pa več ekipnih dosežkov in boljše 
dosežke v 50-metrskih bazenih. 

Tudi v f inančnem smislu si je klub opomogel, najbolj po pod
pisu sponzorske pogodbe z Meritom, in v Kranju je plavanje spet 
postalo prvi individualni šport. 

Veliko zaslug za dobro delo kluba gre s ta ršem plavalcev, ki 
sodelujejo pri organizaciji, posebno zahvalo pa je predsednik na 
skupščini izrekel dvema klubskima sodelavcema, Vikiju Cilenšku 
in Zvonetu Staretu. 

Ko je skupščina za predsednika soglasno izvolila spet Darjana 
Petriča, je predstavil program in vizijo za naslednje obdobje. Cil j i 
so ambiciozni: biti najboljši v vseh kategorijah plavalcev in plavalk 
(poudarek bodo dali vsem plavalnim slogom, dolžinam in disci
plinam), predstavljati glavnino v slovenski plavalni reprezentanci 
in poslati na olimpijske igre 2004 vsaj dva tekmovalca. 

Skupščina je potrdila tudi nov upravni obor kluba. V njem bodo: 
Marko Valjavec, Krištof Mlakar, Sabina Križaj, Bojan Dolar, 
Tomaž Krajne, Slavko Brinovec, Božo Linhart, Brigita Čarman in 
Vik i Cilenšek. • D . Z . Žlebir 

N O G O M E T 

S l o v e n s k e n o g o m e t n e l i g e 

K R A N J Č A N I 

N A P R A G U P R V E L I G E 
Kranj, 4. maja - Živila Triglav je po zmagi v Zagorju povečal 

prednost na devet točk in se je praktično že uvrstil v prvo ligo. 
Domžalčani imajo v prvi ligi še upanje na obstanek. 

V prvi nogometni ligi se Domžale obupno borijo za obstanek v 
lig*: Po dveh zaporednih porazih z Olimpijo 1 : 2 in s Koprom 
3 : 0 so z 31 točkami na predzadnjem mestu, kolikor jih ima tudi 
Dravograd mesto pred njimi. V nedeljo bodo igrali s Korotanom 
in s tremi točkami bi bili Domžalčani bližje rešitvi. Tabor je s 27 
točkami najbližje izpadu. Na vrhu je po zmagi Maribora in porazu 
Olimpije prišlo do zamenjave. Vodi Maribor s 55 točkami pred 
Olimpijo, k i j ih ima 53. 

V drugi ligi je Živila Triglav iz Kranja praktično že prvoligaš, saj 
ima kar devet točk prednosti pred drugouvrščenim Aluminijem iz 
Kidričevega in tretjeuvrščenim Elanom Granitom iz Novega mes
ta. Oba imata enako število točk: 45. Kranjčani jih imajo 54. V 
zadnjem kolu so z 2 : 4 v gosteh premagali Zagorjane. Gole so 
dosegli Zaletel, Feigel in Žagar. - • J . K . 

Odigrane so bile tudi tekme v obeh gorenjskih ligah. V I. ligi so 
igrali Šenčur : Polet 6 : 1 , Železniki : Visoko 6 : 0, Naklo : Bohinj 
0 : 2, Alpina : Kranjska Gora 1 : 0 in Sava : Velesovo 2 : 1 . Vodi 
Šenčur s 53 točkami pred Železniki, ki jih imajo 42. V II. goren
jski ligi so igrali Lesce : Preddvor 2 : 1 , Hrastje : Kondor 5 : 0 in 
Trboje : Podbrezje 11 :1 . Tekma med Bitnjami in Podgorjem bo 
odigrana v sredo, 9. maja, ob 17. uri. Vodi Podgorje s 34 točkami 
pred Lescami 33 in H rastjem 32 točk. • Dj.S. 

STRELSTVO 

Z A K L J U Č E N A S E Z O N A 

Z Z R A Č N I M O R O Ž J E M 
Kranj, 4. maja - Z zaključnim ligaškim turnirjem in državnim 
prvenstvom so strelci zaključili dolgo in naporno sezono v strel
janju z zračnim orožjem. 

Najprej omenimo zaključek ligaških tekmovanj. Gorenjski strel
ci so zabeležili'nekaj imenitnih rezultatov. V L ligi, z zračno piš
tolo, je zadnje 7. kolo potekalo v Ljubljani. Zmaga, tako ekipna 
kot posamezna pa je odšla v Rečico pri Laškem, saj je bil naj
boljši posameznik Peter Tkalec s 572 kr, ekipno pa SD Dušan 
Poženel iz Rečice s 1699 krogi. Predosljan, Simon Bučan je za
sedel 4. mesto s 564 kr., gorenjski ekipi pa sta v zadnjem kolu za
sedli 8. mesto SD Kopačevina in 9. SD Predoslje. 

Posamično je velikanski uspeh, z zmago v hudi konkurenci, do
segel strelec S D Predoslje, Simon Bučan, ki je v sedmih kolih 
pristreljal 3989 krogov, kar je 569,8 krogov v povprečju na posa
mezno kolo. Za dva kroga je zaostal Peter Tkalec, tretje mesto pa 
je zasedel, s še za krog nižjim rezultatom, Simon Veternik, oba 
iz SD D. Poženel. Rezultati kažejo, kako ogorčen je bil boj za 
najvišja mesta. Ekipno je suvereno zmagala, brez poraza skozi 
celo sezono, ekipa SD Dušan Poženel iz Rečice pri Laškem, pred 
ekipo SD Celje in ekipo S D Pohorski bataljon iz Ruš. Ekipa S D 
Predoselj, za katero so streljali. Simon Bučan, Miloš Djuran, 
Samo Kern in Franci Strniša, je zasedla 6. mesto, od 12 ekip, z 
42. točkami, kolikor j ih je dosegla tudi druga gorenjska ekipa v I. 
ligi, SD Kopačevina iz Škofje Loke, za katero so streljali, Pavle 
Jereb, Henrik Petemel, Aleš Peternel in Jenko Peter. 

V II. ligi sta obe strelski društvi, ki nastopata v I. ligi, S D Pre
doslje in SD Kopačevina imeli svoji drugi ekipi. Poleg teh dveh 
ekip pa je v II. ligi, izredno uspešno nastopila še ena gorenjska 
ekipa in sicer SD Železniki. 

Med posamezniki je bil na koncu najboljši Damjan Sajovic, S D 
Rečica, pred Mirkom Moleh in Simonom Simoničem, ki je še 
mladinec, oba pa sta iz S D Juršinci, na 4. mesto pa se je uvrstil 
najboljši Gorenjec, Darko Benedičič iz S D Železniki. 

Ekipno so zmagali S D Juršinci pred S D Rečica in SD Železni
ki, v postavi Darko Benedičič, Aleš Debeljak, Klemen Čufar. Eki
pa SD Predoslje II, je zasedla 8. mesto, zanjo so streljali, Jože 
Osterman, Maruša Strniša in Gašper Strniša. Ekipa S D Kopače
vina II, pa je zasedla 11. mesto. 

Vsekakor je potrebno omeniti tudi suvereno zmago Maruše 
Strniša iz S D Predoslje, z zračno pištolo, v ligi za mlajše mladin
ke in Darka Benedičiča, S D Železniki v kategoriji zračna pištola 
mladinci. Vse uvrstitve Gorenjskih strelcev, potrjujejo dobro delo 
po strelskih društvih v disciplini zračna pištola. • F .S. 

S T R E L S K I Š P O R T J E P O P U L A R E N 
Kranj, 4. maja - Gorenjski strelci, na najpomembnejši tekmi se

zone - državnem prvenstvu, po imenitnih uvrstitvah v ligaških 
tekmovanjih, niso uspeli upravičiti vloge favoritov. Breme je bilo, 
po naporni in dolgotrajni sezoni, preveliko. Večini, je začelo pri
manjkovati tudi motiviranosti, ki pa je v strelskem športu, pri ve
likih psihičnih obremenitvah, zelo pomembna. 

Najvidnejšo uvrstitev, med člani je dosegel Franc Peternel mL, 
S D Kranj, ki je z zračno pištolo zasedel 7. mesto. Med mladinka
mi je edini posamični naslov državnega prvaka, za Gorenjce, os
vojila Monika Žibert iz S D Železniki. V mladinski kategoriji, s 
pištolo, je Klemen Čufar, iz S D Železnikov, zasedel drugo mesto, 
ekipa S D Železniki, v postavi Klemen Čufar, Darko Benedičič in 
Boris Kejžar, je osvojila ekipni naslov državnih prvakov pri mla
dincih, v disciplini z račna pištola. Mlajša mladinka, Maruša 
Strniša, iz S D Predoslje, je zasedla zanjo skromno 6. mesto. 
Omeniti velja tudi rezultat ekipe S D Kranj, v postavi Janez Ko-
rent, Jure Frelih in David Kovic, ki je z zračno puško, zasedla 7. 
mesto. Več rezultatov si lahko ogledate tudi na internetu, na nas
lovu W W W . S D - P R E D O S U E . C O M . 

Državno prvenstvo je bilo značilno predvsem po tem, da sta 
bila oba naša najboljša strelca in olimpijca, Rajmond Debevec in 
Natalija Prednik, premagana. Pri članicah, je postala državna 
prvakinja Renata Oražem S D Kamnik, pri članih pa Damjan 
Kandare SD Brest. 

S pištolo, je v članski konkurenci zmagal, Cvetko Ljubic SD SI. 
Konjice in pri članicah, Irena Toroš S D Olimpija. Državnega 
prvenstva v streljanju z zračnim orožjem, ki je potekalo, za mla
jše kategorije v Dobroviku pri Lendavi in za starejše kategorije v 
Leskovcu pri Krškem, seje udeležilo kar veliko število gorenjskih 
strelcev, to pa pomeni, da ima ta zanimiv šport na Gorenjskem 
vse več privržencev. • F. Strniša 

http://WWW.SD-PREDOSUE.COM
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KATEGORIJE: A, B, C, D, E, H 

http://www. bb-kranj.si 

ROZMAN BVS 
Rozman, tel: 04/53-15-249 
Šenčur: 251-18-87 

METEOR, d.o.o. 
Stara c. 1, Cerklje 

H O KO - kombi prevozi 
Tel.: 04/5963-876 
Tel.: 04/5957-757 

AVTOBUSNI PREVOZI 
DR I NOVEC PAVEE 

Turistična agencija 
INTERGLOBE BEED 

Ljubljanska cesta 4. 
Trgovsko poslovni centerna Bledu 
tel.: 04/57 66 310, 57 66 410 
e-mail: interglobe@siol.net 

V O Z N I Š K I I Z P I T 
P R E D A V A N J A IZ T E O R I J E 

B&B KRANJ, tel. 202-55-22, 7. maja, ob 9.00 in 18.00 
B&B RADOVLJICA, tel. 531-49-60, 7. maja, ob 18.00 
B&B JESENICE, tel 586-33-00, 7. maja, ob 18.00 in 14. maja ob 14.00 
B&B ŠK. LOKA, tel 515-70-00, V. maja in 21. maja ob 9.00 in ob 16.00. 

Trst 15.5., Madžarske toplice od 24.5. do 27. 5., Lenti 2. 6., 
Gardaland 16. 6.,Medžugorje od 11.5. do 13. 5. 

Lenti 10. 5. in 19. 5., Trst-Eurospin 10. 5. 
Tel.: 252-62-10, 0 4 1 / 660-658 

Ugodni nakupi, Lenti vsak čet. in sob.; Trst vsako sredo; 
12. 5. Vel ika K l a d u š a . 
Ostali prevozi po dogovoru! 0 4 1 / 7 3 4 - 1 4 0 

Trst 2 .5 . , Gardaland 27.4. 
Tel.: 533-10-50 , 041 /74-41-60 

POLETJE 2001 
SUPER CENE, POPUSTI 5% 

GOTOVINSKI POPUSTI DO 10.000 SIT 
Popuste lahko koristite do 30.4.2001 
Gotovinski popust velja do 3.5.2001. 

POHITITE IN SE OGLASITE VVAŠI turistični agneciji, 
Trgovsko poslovni center na Bledu. 

G L A S O V K A Ž I P O T 

Občinska pevska revija 
Naklo-Jutri, 5. maja 2001, ob 19.30 bo 
v dvorani gasilskega doma Duplje pevska 
revija zborov iz občine Naklo. Nastopili 
bodo moški pevski zbor Triglav, ženski 
pevski zbor Dupljanke in cerkveni 
mešani pevski zbor iz Dupelj, kvintet Ved
rina, mešani pevski zbor Podbrezje, uči
teljski pevski zbor OŠ Naklo, mešani 
pevski zbor Dobrava, cerkveni mešani 
pevski zbor in mladinski pevski zbor žup
nije Naklo. 

Florijanov sejem 
Trzin - Ob OŠ Trzin bo jutri, 5. maja 
(med 9. in 22. uro), ter v nedeljo, 6. maja 
(med 9. in 18. uro) Florijanov sejem. V 
soboto bo ob 10. uri kulturni program, 
popoldan in zvečer pa glasba ansambla 
Replav. Na Florijanovo nedeljo, bo ob 
8.30 uri povorka gasilcev in narodnih 
noš, ob 9. uri sv. maša v cerkvi sv., Flori-
jana, ob 10. uri pa koncert godbe na pi
hala iz Mengša. 

6. špor tno-rekreat ivno 
s rečanje diabetikov Slovenije 
Kranj - Letos se boste srečali diabetiki iz 
vse Slovenije na 6. športno rekreativ
nem srečanju v soboto, 26. maja v Novi 
Gorici. Društvo diabetikov Kranj bo ta 
dan organiziralo izlet za svoje člane v 
Novo Gorico. Odhod avtobusa bo ob 7. 
uri iz avtobusne postaje Kranj (ob ograji 
Policijske uprave). Ob 9.30 uri bo otvori
tev v Športnem parku, ob 10. uri pa se 
bodo pričele športno - rekreativne ak
tivnosti. Ob 14. uri bo zaključek z 
družabnim srečanjem. Dodatne informa
cije in prijave, do zasedbe avtobusa, 
sprejemata Irma Zupan, (tel.: dopoldan 
233-06-85, po 16. uri na GSM 
031/343-171) in Ivan Benegalija (po 16. 
uri na tel.: 257-14-51). Poleg osebnih 
podatkov naj vsak udeleženec tudi spo
roči v kateri aktivnosti bo sodeloval. 

Ob svetovnem 
dnevu Rdečega križa 
Škofja Loka - Ob svetovnem dnevu 
Rdečega križa, 8. maju, vas Območno 
združenje Rdečega križa Škofja Loka 
vabi na obisk ob dnevu odprtih vrat, ki bo 
v torek, 8. maja. Obiščete jih lahko od 9. 
do 15. ure v prostorih na Mestnem trgu 
35. 15. maja pa vas vabita Rdeči križ in 
Davo Karničar na predavanje o poti z 
Everesta, ki bo ob 18. uri v hotelu Trans
turist. Davo Karničar bo sredstva namenil 
socialno in zdravstveno ogroženim otro
kom na škofjeloškem območju. 

Umetnost dojenja 
Škofja Loka - Mednarodna zveza za do
jenje - LLLI vabi v torek, 8. maja, ob 
16.30 uri na srečanje v prostorih Zdravs
tvenega doma Škofja Loka. Tema 
srečanja: Umetnost dojenja in premago
vanja težav. Udeležba je brezplačna. 
Vabljene vse, ki vas zanima dojenje, še 
posebej bodoče, doječe in druge 
matere. Vedno so dobrodošli tudi dojen
čki in malčki. Informacije: Irena, tel.: 
04/510 80 01. 

V e č e r z Alenko Bole - Vrabec 
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vas 
vabi na večer z mnogostransko kulturno 
delavko Alenko Bole - Vrabec. Poskušali 
boste spoznati vsaj nekatere od številnih 
dejavnosti te zanimive umetnice. Razgo
vor z njo bo vodil dr. Zdravko Kaltneker, 
in sicer v petek, 11. maja, ob 18. uri v 
dvorani, v prvem nadstropju na sedežu 
društva, Tomšičeva 4. 

Prasvetloba za vse ljudi 
Kranj - Kako razviti Prasvetlobo, to mogoč
no zdravilno moč v sebi, ki prežarja dušo in 
seva iz človeka? Kaj je obtok očiščevanja? 
Kako napraviti korak h Kristusu, v življenje? 
Odgovore lahko dobite v nedeljo, 6. maja, 
ob 10. uri v Kranju, v gradu Khislstein, 
Tomšičeva 44. Vstop je prost. 

Eurodan 
Kranj - Ob dnevu Evrope bodo na Eko
nomski šoli Kranj organizirali Eurodan. S 
sejni sobi Srednje tekstilne šole bodo 
potekale naslednje aktivnosti: ob 8.30 
uri predavanje mag. Vojke Ravbar o pre
toku blaga, oseb in storitev, ob 10. uri 
delavnica z Evropopotnico, ob 11.30 
predavanje in okrogla miza z gospodom 
Mirom Prekom o prihodnosti mladih v 
EU. Vabijo tudi, da si ogledate razstavo 
na temo Evropska unija. 

Srečanje nekdanjih 
mladinskih aktivistov 
Davča - Iniciativni odbor medvojne Zve
ze slovenske mladine ZSM za Gorenjsko 
tudi letos pripravlja srečanje nekdanjih 
mladinskih aktivistov in njihovih svojcev. 
Srečanje bo jutri, v soboto, 5. maja, ob 
11. uri pri "Šoštarju" v Davči, kjer je bila 
leta 1944 prva konferenca aktivistov mla
dinske organizacije ZSM za Gorenjsko. 

Na Goli vrh 
Radovljica - Planinsko društvo Radovlji
ca vabi jutri, v soboto, 5. maja, na pla-

Prešernovo 
gledališče 

Kranj 

Glavni trg 6, 4000 Kranj 
BLAGAJNA GLEDALIŠČA 

je odprta 
ob delavnikih od 10. do 12. 

ureob sobotah od 9. do 
10.30 ure in uro pred za

četkom predstav 
TELEFON:04/2022681 

SPLETNA STRAN: 
www.pgk-gledalisce.si 

M. Jesih: 

T R I K O 
v petek, 4 . 5., ob 2 0 . 0 0 uri za 
ABONMA PETEK 1, IZVEN in 

KONTO 

M. Jesih: 

T R I K O 
v soboto, 5. 5., ob 2 0 . 0 0 uri za 
ABONMA SOBOTA 1, IZVEN in 

KONTO 

ninski pohod na Goli vrh (1787 m), izred
no razgleden vrh na meji z Avstrijo, nad 
dolino Ravenske Kočne na Jezerskem. 
Pot je krožna, markirana, lahka, primer
na za vse planince. Informacije in prijave 
tel.: 04/531 55 44. 

Izlet po Prekmurju 
Preddvor - Društvo upokojencev Pred
dvor vabi svoje člane na zelo lep in zani
miv izlet po Prekmurju: Gornja Radgona, 
Mele, Bogojina (cerkev), Filovci (lončar
stvo), Lendava (muzej, kapela sv. Trojice, 
gorice), Velika Polana (Miško Kranjec), 
Slamnjaki... Prijave sprejemajo poverje
niki, v društveni pisarni pa v sredo, 9. 
maja, ob 9.15 uri. 

Orientacijski pohod 
Kranj - Gasilska zveza Mestne občine 
Kranj prireja jutri, 5. maja, ob 15. uri v 
Predosljah orientacijski pohod mladih 
gasilcev. Najboljše tri ekipe v posamezni 
kategoriji dobe medalje in pravico nasto
pa na tekmovanju Gorenjske, ki bo 19. 
maja na Jezerskem. 

Kolesarski izlet 
Kranj - Kolesarska sekcija pri DU Kranj 
organizira v torek, 8. maja svoj redni ko
lesarski izlet Duplje - Podbrezje. Zbor bo 
ob 8. uri pred stavbo društva, kjer bo 
start tega izleta. 

Z ladjo po 
Ljubljanskem barju 
Kranj - Društvo upokojencev Kranj orga
nizira zanimiv izlet z ladjo "Porinek" po 
Ljubljanskem barju, in sicer 15. maja, z 
odhodom izpred Globusa ob 7. uri. 
Skočili boste še do Vrhnike k Ivanu Can
karju in na kosilo. Prijave zbirajo v 
društveni pisarni, na Tomšičevi 4. 

Pohod na Begoš 
Škofja Loka - Vsakoletni pohod na Ble-
goš v spomin na dan zmage, 9. maja 
1945, ki ga organaizirata Planinski 
društvi Gorenja vas in Škofja Loka, bo v 
soboto, 12., in v nedeljo, 13. maja. Or
ganizacija Zveze borcev občine Gorenja 
vas - Poljane v sodelovanju s planinskim 
društvom, Območnim združenjem NOB 
Škofja Loka in Lovsko družino Poljane 
prirejata pri obnovljenem spomeniku na 
Kalu pod Blegošem spominsko sloves
nost. Slovesnost bo v nedeljo, 13. maja, 
ob 9. uri. 
Jesenice - Planinsko društvo Jesenice 
vabi v nedeljo, 13. maja na tradicionalni 
pohod na Blegoš. Odhod avtobusa bo 
ob 7. uri iz AP pri Čufarju. Skupne hoje je 
za 2 do 3 ure. Prijave z vplačili sprejema
jo v upravi društva do četrtka, 10. maja, 
do 12. ure. 

V Ribnico na Pohorju 
Škofja Loka - DU Škofja Loka vas vabi, 
da se udeležite izleta v Ribnico na Pohor
ju, in sicer 16. maja. Odhod izpred avto
busne postaje Škofja Loka bo ob 7. uri. 
Vpisovanje z vplačili sprejemajo od 4. 
maja dalje do zasedbe avtobusa. 

Izlet ob Kolpi v Be lo Krajino 
Žabnica - Bitnje - DU Žabnica - Bitnje 
vas vabi v sončno Belo Krajino, v prelepe 
kraje ob Kolpi in med gričevjem posuto z 
vinogradi. Avtobusni izlet bo v ponede
ljek, 7. maja, z odhodom ob 6.30 uri iz 
vseh avtobusnih postaj od Stražišča do 
Sv. Duha. Prijavite se pri svojem poverje
niku ali neposredno pri Mari Pečnik, tel.: 
231-19-32. 

Mokronog - Debenec - Mirna 
Kranj - Pohodniška sekcija pri Društvu 
upokojencev Kranj vabi ljubitelje naravnih 

lepot na pohod od Mokronoga preko 
griča Debenec do Mirne v Mirnski dolini 
na Dolenjskem. Odhod posebnega avto
busa izpred hotela Creina bo v četrtek, 
10. maja, ob 7. uri. Skupne hoje bo pri
bližno za 4 ure. Pot ni naporna in jo bos
te z zmerno hojo z lahkoto opravili. Prija
ve z vplačili sprejemajo v pisarni KUD do 
ponedeljka, 7. maja, do 12. ure. 

45. pohod okoli Ljubljane 
Kranj - DU Kranj - pohodniška sekcija 
tudi letos organizira in vodi pohod okoli 
Ljubljane. Pohod bo v soboto, 12. maja. 
Zbor udeležencev bo ob 6. uri na avto
busni postaji Kranj. Pohodniki, kateri se 
boste letos udeležili petega, desetega ali 
petnajstega pohoda, naj imajo kartončke 
s seboj zaradi evidence ob podelitvi priz
nanj. 

Po Kraškem robu 
Žirovnica - Pohodno-planinska sekcija 
pri DU Žirovnica vabi na planinski pohod 
po Kraškem robu, ki bo v torek, 8. maja. 
Odhod posebnega avtobusa bo ob 5.30 
uri iz avtobusne postaje Breg do Rodin. 
Lahke zmerne hoje bo za 4 ure. Potreb
na je planinska oprema in pohodne pa
lice. Prjave sprejema Mija Rajgelj, tel.: 
580-21-93. 

Na Sinji vrh 
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj 
vabi na izlet na Sinji vrh pri Ajdovščini. 
Nezahtevne hoje bo za 5 ur. Prijave zbi
rajo do četrteka, 10. maja oziroma do za
sedbe mest v avtobusu pri Jasni Soklič, 
Iskra ERO; tel.: 207-64-00 in v pisarni 
društva (ob sredah od 17. do 18. ure). 

Pohod na Špičasti hrib 
Besnica - Krajevna skupnost Besnica 
tudi letos organizira Tradicionalni pohod 
na Špičasti hrib. Letošnji, že 18. po vrtsi, 
bo v nedeljo, 6. maja, med 7. in 13. uro. 
Na Špičasti hrib lahko pridete iz več sme
ri: iz Čepulj (najlažja), Bukovice, sv. Još-
ta, sv. Mohorja, Sp. Besnice in Zg. 
Besnice. Pohodniki prejmejo v spomin 
na pohod posebne medalje in plakate. V 
primeru padavin bo pohod naslednjo ne
deljo 13. maja. Vse dodatne informacije 
lahko dobite na tel.: 250-30-34, zvečer. 

Pohod na Blegoš 
Gorenja vas - Planinsko društvo Gorenja 
vas vabi na 25. pohod na Blegoš, ki bo 
v nedeljo, 13. maja. Prireja ga Planinsko 
društvo Gorenja vas v sodelovanju s Pla
ninskim društvom Škofja Loka. Priložnos
tna prireditev s kulturnim programom se 
bo začela ob 11. uri pred planinsko kočo 
na Blegošu. 

V Slovenske Konjice 
Kranj - AMD Kranj vabi na izlet v mesto 
vina in cvetja - Slovenske Konjice in sicer 
12. maja z odhodom avtobusa ob 7. uri 
izpred AMD Kranj. Potovali boste po Tu
hinjski dolini do Vranskega, kjer bo pozni 
zajtrk, nadaljevali pot po Savinjski dolini 
mimo Celja, v Dolino Dravinje - Sloven
ske Konjice. Tam vas bo sprejel lokalni 
vodič in vas popeljal na ogled znameni
tosti konjiške občine. Sledilo bo kosilo z 
zabavo na turistični kmetiji Hribernik v 
Boharini nad Zrečami. Prijavite se do 4. 
maja v društveni pisarni. Če bo prijav 
manj kot petintrideset, pa bo izlet na 
žalost odpadel. 

Kranj, tel.: 04/202-18-74, kjer se lahko 
tudi prijavite. 

D r u š t v o inval idov o b v e š č a 
Kranj - Medobčinsko društvo invalidov 
Kranj obvešča člane, da že sprejemajo 
vplačila za 7-dnevno zdravljenje v Atom
skih toplicah - Podčetrtku, ki bo poteka
lo od ponedeljka, 4., do ponedeljka, 11. 
junija. Hkrati obveščajo, da že sprejema
jo prijave za enodnevni izlet v Hrastovlje -
Istarske toplice - Motovun, ki bo v petek, 
25. maja. Uradne ure društva so vsak to
rek in četrtek, od 15. do 17. ure v Kranju, 
Begunjska 10, tel.: 202-34-33. 

Mladinska posvetoval
nica v Škofji Loki 
Škofja Loka - LAS - Lokalna akcijska 
skupina za preprečevanaje zasvojenosti 
v Občini Škofja Loka organizira Mladin
sko posvetovalnico za mlade, ki bo zače
la delovati 14. maja. Namenjena je pun
cam in fantom od 12. do 18. leta, ki vas 
zanima vse mogoče, pa ne veste, na 
koga bi se z vprašanji npr. o spolnosti, o 
odnosih in podobnem obrnili. Delavnica 
bi potekala vsak drugi in četrti ponedel
jek v mesecu, razen julija in avgusta, od 
16. do 18. ure v Zadravstvenem domu 
Škofja Loka, v otroškem in šolskem dis
panzerju, mala ambulanta št. 5. Prisluh
nile vam bodo zdravnici in prishologinja 
Alenka, Mateja in Una. V času delovanja 
mladinske posvetovalnice lahko pokliče
te tudi po telefonu 04/50 200 42. 

Krvodajalska akcija 
Kamnik - Za občane Kamnika bo krvo-
dajska akcija potekala 9., 10. in 11. 
maja. 

Obratovanje planinskih 
postojank 
Jesenice - Planinsko društvo Jesenice 
obvešča vse obiskovalce gora, da je 
Koča na Golici stalno oskrbovana. Koča 
pri izviru Soče je od 26. aprila tudi stal
no oskrbovana. 

DU Naklo obvešča 
Naklo - Društvo upokojencev Naklo ob
vešča, da bo nakupovalni izlet v Italijo 10. 
maja. Pohitite s prijavami. Hkrati vabijo 
svoje člane na Dan upokojencev DU Na
klo, ki bo v petek, 11. maja, z začetkom 
ob 16. uri pri TrnoVc. 

Občni zbor PD Kranj 
Kranj - Planinsko društvo Kranj vabi svo
je člane na redni letni občni zbor, ki bo v 
sredo, 9. maja, ob 18. uri v sejni sobi št. 
14, Mestne občine Kranj. Na občnem 
zboru bodo pregledali poročila o izvede
nih programih med obema občnima zbo
roma in sprejel smernice oz. program 
dela za prihodnje obdobje. 

Obvestilo DU Preddvor 
Preddvor - Društvo upokojencev Pred
dvor vabi svoje člane na praznovanje 
Dneva upokojecev, ki bo jutri, v soboto, 
5. maja v Domu krajanov na Zgornji Beli 
s pričetkom ob 16. uri. Po kratkem kul
turnem programu bo zakuska za ude
ležence. 

Obvestilo vsem 
ljubiteljem Kališča 
Kališče - Jutri, v soboto, 5. maja se lju
bitelji Kališča (kljuke) zberejo ob 7. uri na 
parkirnem prostoru nad Mačami. Ob 12. 
uri bodo prispeli do planinske koče na 
Kališču, kjer bo slavnostna podelitev 
priznanj vsem najštevilčnejšim obiskoval
cem te postojanke. Po slovesnosti bo za
bavni program. 

Upokojenci, na tenis! 
Kranj - Teniška sekcija DU Kranj vabi vse 
upokojenke in upokojence, ki ste si ved
no želeli, pa še niste poskusili igrati teni
sa, da se jim pridružite. Organizirajo 
začetni tečaj tenisa v ponedeljek, 14. 
maja, na teniških igriščih Teniškega klu
ba Triglav Kranj, Partizanska 22, Vse do
datne informacije lahko dobite pri DU 

uri koncert Tereze Kesovije. Vstopnice 
so v prodaji v Potovalni agenciji Alpetour 
(na avtobusni postaji v Škofji Loki) in v 
trgovini Hlebček v Svetem Duhu. 

Koncert na Zlatem polju 
Kranj - KPZ Ostri Jarej vabi na koncert, 
ki bo v nedeljo, 6. maja, ob 20. uri v 
cerkvi sv. Modesta na Zlatem polju. 
Vstop je prost. 

Nastop nizozemske 
godbe na pihala 
Šenčur - Jutri, v soboto, 5. maja, bo ob 
8. uri zvečer v domu krajanov Šenčur 
nastopila nizozemska godba na pihala 
Limburgse Jagers, ki je reden gost mno
gih evropskih odrov. Predstavili bodo 
melodije nizozemske pokrajine Limburg, 
znane napeve iz filmov, popularne pesmi 
zabavne glasbe, evergreene Glena Mi-
lerja in venček uspešnic ansambla bratov 
Avsenik. V premoru bo nastopil MoPZ 
Maj iz Kranja, ki je tudi organizator kon
certa. 

I M E N I H E J 

Muzikal Brata 
Ljubljana - Muzikal Brata v izvedbi 
kranjskih gimnazijcev bo jutri, v soboto, 
5. maja, ob 20. uri v Kosovelovi dvorani 
Cankarjevega doma v Ljubljani. Vse in
formacije in rezervacije vstopnic lahko 
dobite v tajništvu Gimnazije Kranj ali na 
GSM 040 523 062 (Barbara) v dopol
danskem času. 

Predavanja 
Podvodni svet Rdečega 
morja in Jadrana 
Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta v 
Radovljici se bo v torek, 8. maja, ob 
19.30 uri začelo predavanje z diapozitivi. 
V podvodni svet Rdečega morja in Jadra
na nas bo z diapozitivi popeljal Andrej 
Čeme 

Koncert Tereze Kesovije 
Škofja Loka - Sveti Duh - V Kulturnem 
domu pri Svetem Duhu bo danes, v pe
tek, 4. in jutri, v soboto, 5. maja, ob 20. 

P o d o b e A v s e n i k o v e g l a s b e 
Begunje - Galerija Avsenik vas vabi na 
ogled prodajne razstave I. Mednarodne
ga slikarskega Ex-tempora Avsenik "Po
dobe Avsenikove glasbe" v Begunje, kjer 
si lahko ogledate del te razstave, drugi 
del pa je v Festivalni dvorani Bled. Ogle
dali si boste preko 250 slik od 196 ude
ležencev. 

Razstava Marjana Rozmana 
Radovljica - V osrednji ekspozituri Go
renjske banke, d.d. Kranj, PE Radovlji
ca, na Gorenjski c. 16 je na ogled pro
dajna razstava likovnih del Marjana Roz
mana, člana likovne sekcije Vir iz 
Radovljice. 

Mineštra 
Škofja Loka - Vabljeni ste na otvoritev in 
ogled razstave Mineštra, kjer bodo razs
tavljali mladi škofjeloški likovni ustvarjalci. 
Otvoritev razstave bo jutri, v soboto, 5. 
maja, ob 20. uri v kletnih prostorih hote
la Transturist in v sredo, 9. maja, ob 
15.30 uri v Žigonovi hiši na Mestnem 
trgu. Razstava bo na ogled do 5. junija. 

IZLETNIŠKI KAŽIPOT 

GORENJSKEGA GLASA IN RADIA GORENC 

M & ^ J G L A S 

V oddaji Izletniški kažipot na Radiu Gorenc vam vsako soboto med 17sto 
in 18sto uro predstavimo slovenske kraje in njihove turistične zanimivosti. 

V sobotni oddaji smo vam predstavili 
OBČINO ŠENTJUR PRI CELJU 

GENERALNI POKROVITELJ SOBOTNE ODDAJE 
Občina Šentjur je srednje velika občina na Kozjanskem, ki ima 18.900 pre
bivalcev in je zelo razvejana občina. Kar zadeva turizem, se lahko pobaha-

jo z zelo bogato naravno in kulturno dediščino ter z zelo bogatim 
zgodovinskim izročilom. Hrib Rifnik - arheološko najdbišče, kije poznano 
tako od kamene dobe dalje pa do rimskih časov, najbolj raziskano v sred

nji Evropi. Hrib je v neposredni bližini Šentjurja, na njem pa sta dve zgod
nje krščanski cerkvici in pa muzejsko zbirko, ki se trenutno nahaja v 

muzeju v Celju.Drugače pa ima Šentjur zelo veliko mož, ki so pomembni 
za zgodovino Slovenije: Miha Zagajšek, znani slavist konec 18. stoletja v 

začetku 19. stoletja, ki je napisal preko 70.000 gesel, odkril Kalopške 
rokopise; znani kartograh Blaž Kocen, dvorni kartograf, škof Anton Mar
tin Slomšek, eden največjih Slovencev, ki je zaslužen za to, da Slovenija 

obstaja takšna, kot sploh je, saj ohranil 300 župnij pod slovensko škofijsko 
upravo. Seveda pa je v njihovem kraju še veliko ljudi, ki so zelo pomembni 
za Slovenijo. V samem Šentjurju je zelo znana rodbina Ipavcev, ki so prišli 

v te kraje v začetku prejšnjega stoletja in bili tukaj gibalo kraja, na eni 
strani kot zdravniki na drugi kot gospodarstveniki, na tretji pa tudi kot 
glasbeniki. V samem Šentjurju so številni sakralni objekti, ki so vredni 
ogleda, od bližnje Ponikve, Sv. Rozalije, Sv. Magdalene, Sv. Štefana in 

podobno ter veliko število naravnih in kulturnih znamenitosti, ne pozabi
mo pa na umetno Slivniško jezero, ki ne daje vtisa umetnega jezera. 

Šentjur je prav gotovo kraj, ki si gaje vredno ogledati, vredno obiskati, po
leg tega pa so tu vsi tako zelo prijazni! 

SOPOKROVITELJ SOBOTNE ODDAJE 
PLANINSKO DRUŠTVO ŠENTJUR PRI CELJU 

V sodelovanju z Zvezo svobodnih sindikatov območne enote Celja in 
občine Šentjur ter krajevne skupnosti in raznih podjetij so imeli 1. maja 
srečanje delovnih ljudi na Resevni (višina 682 m) s pričetkom ob 11. uri. 
Pripravili so tudi kulturni program, veselo popoldne pa je prevzel ansam

bel Staneta Mikola. Poskrbljeno pa je bilo tudi za jedačo in pijačo 
in dobro vzdušje. 

Na izlet na Resevno pa ste vabljeni vedno, zato ne odlašajte in naredite 
tudi nekaj zase! 

SOPOKROVITELJ SOBOTNE ODDAJE 
GOSTIŠČE IN TRGOVINA JUG 

Jug Jožica s.p, Ulica Skladateljev Ipavcev 18, 3230 Šentjur pri Celju 
Vabljeni na dobro domačo hrano med prijazne ljudi! 

NA RADIO GORENC NAM LAHKO POSREDUJETE TUDI VSE AKTU 
ALNE INFORMACIJE V ZVLZI Z IZLETI, POHODI, PRIREDITVAMI 

BREZPLAČNO ZA RUBRIKO PIKA NA I TURISTIČNE NOVICE. 
Pišite na Radio Gorenc, Balos 4, Tržič ali pokličite, 

tel. 041 521 725. 04 59 25 600 

http://www
mailto:interglobe@siol.net
http://www.pgk-gledalisce.si
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g 201- 4 2 - 4 7 

g 201- 42 - 4 8 

8 201- 42 - 49 

J i P A R T M A • P R I K O L I C E 

HRVAŠKA - OTOK PAG: METAJNA; odda
jamo APARTMAJE v sezoni 4+1 in 2+1 ter 
APARTMA oz. STUDIO, primeren za mlad 
par, 50 m od plaže. Ugodne cene v pred in 
posezoni! POKLIČITE g 00-385-51-267-
713, 00-385-53-667-157 6328_ 

ODDAM APARTMA na Krku. g 2511-808 

^ A P A R A T I S T R O J I 

CISTERNE ZA OLJE proizvodnja in proda
j i 23-28-238, 041 /652-285 6849 

Prodam ŠIVALNI STROJ Bagat in dve jek-
!!!Ĵ _g_202-26-08 7ju_ 

SAMONAKLADALNO PRIKOLICO 16 m3, 
Kot nova, prodam. TET 031 /375-280 7150 

K U P I M O S T A L O 

ITD+ nepremičn ine 
Simmki trg 8,4000 Kranj 
te/yftnc2366-670, 2366-677 
GSM:041 /755-296 
f-MA/LMnepremicnme® Sfoinet 
PRI NAS SE MAKSIMALNO POTRUDIMO ZA VAS 

DELAMO ZANESUIV0, HITRO IN UGODNO. 

• • • v. • ••• « v. 

Prodam KOSILNICO BCS 110 cm, GUMI 
VOZ 3 t, cepilec drv ter frezo za zemljo. g 
533-10-09 žige 

Prodam B TV Gorenje v zelo dobrem stan
ju, daljinsko. "S 041 /525-744, 2332-289 

Prodam PUHALNIK Tajfun z elektro motor
jem, g 51-21-568 7215 

Prodam VGRADNI ŠTEDILNIK z električno 
pečico (2xplin, 2 x elek.). g 041/473-231 

Ohranjen MEŠALEC betona prodam za 
12000 SIT, g 531-8610 7230 

Prodam TROSILEC umetnega gnoja VIT-
SAN CREINA. g 2526-810 7242 
J r̂odam ŠTEDILNIK 2+2. g 041/961-317 

Prodam dvestokilsko TEHTNICO na uteži, 
Î jPimjehtnico za čebele, g 031/578-840 

Prodam BAZEN za mleko 150 I, Neros. g 
211^633 7261 

Prodam žičnato BRANO za vlačenje krom-
£!2fJgL25-31-483 7266_ 

Prodam PUHALNIK Grič, komplet. g 
031/782-207 7 2 7 3 

Hidravlična DVIGALA in CILINDRE ugodno 
prodam, g 510-76-60 7292 
Avtomatsko pripravo ŠTANCO za luknjanje in 

spenjanje usnja, prodam, g 041/503-776 
PRALNI STROJ Gorenje, star 4 leta, pro

dam, g 041/878-494 7307 

F R ^ S T d.o.o. Kranj 

v NEPREMIČNINSKA HIŠA 
P-E. ŠENČUR, Delavska 24, http://www.frast.s 

G S M : 041/734-198 
04/25-15-490 

Prodam SILOKOMBAJN SK 80 dobro 
ohranjen, g 2551-522 7 a 2 , 

Prodam zastekljeno, razsvetljeno ZAMR
ZOVALNO OMARO v dobrem stanju, g 
££[/396-940 -7323 

SAMONAKLADALKO SIP 16 m3, prodam. 
3 ^ 5 1 ^ 7340 
OrUp9A°Kdn0 p r o d a m p s BOSCH in ZO 
•J^l^Prešemova 11, Bled, 'g 5743-911 
žago d a m transportni VENTILATOR 5 KW za 
5m Čl?0 i n tiklon. Cena po dogovoru, g 
f ^ 5 Q , 031/364-914 

G A R A Ž E 

OpDAMO GARAŽO za 6 mesecev pri 
Posti, s 2023-499 /225 

, g R - M A T E R I A L 
J^aam BANKI NE in PUNTE. g 51-22-654 
Rprodam 150 kom malo rabljenih PRALNIH 
^TONSKIH PLOŠČ, g 23 56 300, 
i^V8£7-919 72M 
, prodam DESKE COLARICE primerne za 
šolanje. Korenčan, Podbrezje 54, g 
2i?i219:600 7236 
^odam smrekov OPAŽ in brune. P 5141-207 

PARKET LAMELNI od 1350-1950 SIT za 
nrl!n KLASIČNI od 1600-3900 SIT za m.2, 
^ ^ 5 1 3 1 - 6 8 4 728i_ 
DpS?,am 1',5 m3 suhih SMREKOVIH DESK 
; ^ U N E 2 CM. 58-74-261 

deske. 
7316 

^ occj11 s u r ,e hruševe ter češnjeve 
-—^^334, 041/965-112 
PoM? d n° Prodam 2300 kosov OPEKE 
_ 0 l l t- deb. 8 cm. g 041 /903-434 7318 

^ g O B R A Ž E V A N J E 

.^^ATEMATIKA, pomoč, nasveti, instrukcije 
Kli£?PrV e' P e d a9oško vodenje profesorja 

l(-lte ENAP.RA l7nnDA7n/An ur r>n,*nii. 

ODKUPUJEMO SMREKOVO HLODOVI
NO. Les prevzamemo tudi na panju, g 
04/5306-555, 041/680-925 6i33_ 

V Kranju na Kidričevi tudi v bližini kupim 
GARAŽO ali jo vzamem v najem, ali zamen
jam za garažo v Šorlijevi. g 2024-291 7116 

Kupim STREŠNO OPEKO izdelovalca Tek-
zov, Teropšič, Otočec, rdečo, 750 kom. g 
25-03-484 7216 

Kupim PREVIJALNO MIZO s predali - do
bro ohranjeno, g 041/599-143 7217 

Kupim ČELNI NAKLADAČ za traktor Štore. 
g 533-8054 723i_ 

Kupim PLATIŠČA za SUZUKI SVVIFT. g 
250-30-39 7240 

Kupim OHIŠJE "kovček" za šivalni stroj 
Danica Bagat. g 235-4931 726B 

VARILNI APARAT C02 do 300 A, brez jek
lenke, kupim, g 041/503-776 7300 

Kupim kvalitetno SENO, zaželjena dostava, 
g 255-1928 7311 

Kupim PAJKA SIP in IZRUVAČ KROMPIR
JA, g 041/970-782 7341 

ODKUPUJEM VSE STARO POHIŠTVO: 
omare, mize, postelje, skrinje itd. g 
041/745-535 7348 

L O K A L I 

KRANJ Kokrica oddamo manjši trgovski 
lokal 30 m2 na dobri lokaciji, KRANJ Labore 
oddamo večji poslovni prostor 1150 m2, 
primeren za razne dejavnosti. ŠKOFJA LOKA 
prodamo novo opremljeno pisarno cca 20 
m2 s souporabo skupnih prostorov v bližini 
avtobusne postaje. KRANJ center ugodno 
oddamo trgovski lokal, cca 50 m2+20 m2 
skladišča, 55000 SIT/mes, primeren tudi za 
pisarne. KRANJ okolica (5 km) oddamo 
opremljeno živilsko trgovino, 50 m2, 
133.000 SIT / mes, vključno s stroški ogre
vanja in elektrike. DOM NEPREMIČNINE, 
202-33-00, 2369 333, 041/333 222 1177 

V Gorenj i vasi - Poljanska 
dolina, oddamo pod ugodni
mi pogoji v najem poslovne 
prostore v velikosti 120 m2, 
manjše stanovanje v velikosti 
30 m2, z garažo in zunanjim 
pa rk i r i š čem. Prostor je pri
meren za pisarne ali lažjo 
obrt. dogovor po telefonu: 
04/51-83-100. 

KRANJSKA GORA-RAZOR prodamo 
opremljena, takoj vseljiva poslovna prostora 
v pritličju: 30,20 m2, za 253.000 SIT/m2 in 
63,39 m2, za 286.000 SIT/m2.Poslovna 
prostora sta popolnoma ločena s samostojn
im vhodom, trenutno sta opremljena kot 
apartma. Agent Kranj, tel. 04-2365- 360 
04-2365-361 
KRANJ-LABORE prodamo takoj vseljiva, 

poslovna prostora: v pritličju, 168 m2 in v I. 
nadstropju 440 m2, živilska in gostinska de
javnost sta isključeni, cena po dogovoru. 
Agent Kranj, tel. 04-2365-360, 04-2365-
361 
KRANJ-CENTER prodamo poslovni prostor, 

primeren za neživilsko trgovino, cca. 80 m2, 
pritličje, vhod z ulice, izložba, prevzem 
možen takoj, za 22.200.000 SIT. Agent 
Kranj, tel. 04-2365-360, 04-2365-361 
POSEBNA PONUDBA - Na Bledu pro-

damo poslovno proizvodne prostore stare 5. 
let, z skupaj 1.100 m2 poslovnih površin-
proizvodnih prostorov z višino preko 6 m, 
poslovnih in skladiščnih prostorov, na 
zemljišču v izmeri 2.250 m2, v obrtno in
dustrijski coni. CENA IN POGOJI v naši pis
arni, informacije MAKLER BLED d.o.o., tel. 
04 576 76 00 ali 041 647 974 
Na Bledu prodamo novejši gostinski lokal, 

popolnoma opremljen in pripravljen za 
obratovanje, lokal se nahaja v pritličju 
poslovne stavbe v obrtno industrijski coni. 
Cena 50 mio SIT, informacije MAKLER 
BLED d.o.o., tel. 064 57 42 333 ali 041 
647 974 

N E P R E M I Č N I N E 
1T5745-444, KIJU) PKKŠKHNOVA 50 

V LESCAH oddam meseca oktobra 2001 
DELAVNICO - 100 m2 z veliko zunanjega 
prostora (elektrika, voda, telefon, SATV). g 
031/658-154 6739 

ODDAMO v najem POSLOVNI PROSTOR v 
izmeri 46 m2, Kranj - Planina za Cesto tal
cev, g 2330-367 ali 040/540-281 7193 

Na Planini prodam poslovni prostor, 50 
m2, pritličje, vsi priključki, g 041/647-566 

Opremljeno gostišče v Bohinju oddam v 
najem. Inf. na g 01 /427-50-87 7333 

KRANJ center prodamo trinadstropno, ob
novljeno posl. stavbo na parceli 1184m2, 
1442 m2 uporabnih površin, 1900 SIT/m2, 
KRANJ Planina I ugodna oddamo lokal 1600 
SIT/m2+DDV, cca 60 m2 +130 m2kleti, 
KRANJ Center poslovno stan. hiša 540 m2 
uporabne površine + parkirišča ugodno pro
damo, ŠKOFJA LOKA oddamo dve pisarni, 
76,65 m2, 1.250 SIT/m2, PODKOREN pro
damo manjši gostinski lokal-brunarico ob 
smučišču, DOM NEPREMIČNINE, 202 
3300, 2369 333, 041 /333 222 22241 

ENAČBA, IZOBRAŽEVANJE, Resnik! M O T O R N A K O L E S A 
253-i? i l i e 6 7 ' V i s o k o > 041/564-991 oz. 
^ " 1 4 5 54/7 

K O L E S A 

zaP

s

r,°,d a m O T R °ŠKO KOLO na 18 prestav, 
starost 10 let. g 232-46-16 7214 

Prodam MOPED APN 6. g 031/578-843 

O B L A Č I L A 

VERITAS velika izbira poročnih in obhajilnih 
oblek v centru Kranja, g 202-41-58 /203 

LESTVE iz lesa VSEH VRST in DOLŽIN do
bite. Zbilje 22, 01/3611-078 4044 

Prodam PLINSKO JEKLENKO 10 kg za 
5000 SIT, g 2332-265 7£t_ 

Prodam restavrirano SKRINJO, g 5318-
925 7275 

LJUBO RAVNIKAR - AKVARELA, KRANJS
KI MOTIVI, 1.63 in 69, naprodaj, g 
041/957-768 7339 

P R I D E L K I 

Prodam JABOLKA ajdared od 50-80 
SIT/kg. Zupan, Smokuč 34, 5802-706, 
Radovljica 5314-106 6591 

Prodam JABOLKA, drobni KROMPIR de-
sire, carlingford, lanski uvoz. Jerala, Pod
brezje 218, 530-66-44 7026 

PRODAM krompir primeren za seme, frizija 
in desire, lanski uvoz. g 252-21-71 7199 

Ugodno prodam lepe bršljanke, pelargonije, 
surfinije. Bašelj, 25 51-532 ali 041/967-960 

Prodam domač jagolčni KIS iz neškro-
pljenih jabolk, g 25-06-410, 050/657-177 

Prodam DOMAČE ŽGANJE, g 23123-98 
Prodam BRŠLINJKE enojne ih dvojne in 

pelargonije kos 140 ŠIT g 23-23-435 7279 
Prodam KROMPIR za krmo. Šenčur, 25-

11-044 7293 
Prodam SADIKE PARADIŽNIKA, PAPRIKE, 

ZELJA, CVETAČE, kvalitetnih HOLANDSKIH 
HIBRIDOV. g 255-15-32 7325 

KROMPIR kondor,frizija, jedilni, krrrTilni, 
del. 35-45 mm, lanski uvoz, prodam, g 
041/378-913 7345 

Prodam semenski KROMPIR adora, zgod
nje sorte, g 031/789-192, 253-12-31 

P O S E S T I 

PARCELE PRODAMO BRNIK lepo zazidlji
vo PARCELO 700 m2, elektrika, voda na 
parceli, greznica. KRANJ okolica (8 km) pro
damo večjo zaz.parcelo 1600 m2 za gradnjo 
stan. ali poslovno stan. hiše (mizarstvo, 
kleparstvo), BEGUNJE okolica pod Dobrčo 
prodamo dve sončni, zazidljivi parceli z lepim 
razgledom (cca 2x900 m2), voda, elektrika v 
bližini, 8.250 SIT/m2, Orehovlje prodamo 
ravno, sončno zazidljivo parcelo, 1023 
m2 DOM NEPREMIČNINE, 202-33-00, 
2369 333,041/333 222 izeo 

KMETIJSKO ZEMLJIŠČE ali KMETIJO, 
kupim, g 04/236-80-01 2634 

N E P R E M I Č N I N E 

tel.: 04-2361-880 
Stritarjeva ulica 5 fax.: 04-2361-881 
4000 Kranj GSM: 041-331-886 

PRODAMO DRAGOČAJNA več lepih, 
ravnih, sončnih zazidljivih PARCEL, ki bodo 
komunalno opremljene (zazidlani načrt), rez-
ervarije sprejemamo. DOM NEPREMIČ
NINE, 202-33-00, 2369-333, 041/333-
222 3457 
BLED - odlična ponudba - zazidliva parcela 

v izmeri 958 m2 na zelo sončni lokaciji, v 
miru na robu naselja, UREJENO LOKACI
JSKO DOVOLJENJE, izdelana vsa komunal
na oprema in priključki, cena zemljišča 15,9 
mio SIT (143.700 DEM) 
Radovljica, prodamo dve parceli za grad

njo, vsaka v izmeri 1.100 m2 ali pa skupaj v 
izmeri 2.200 m2. Cena zemljišča z urejenim 
lokacijskim dovoljenjem za gradnjo znaša 
11.000 SIT / m2. informacije MAKLER BLED 
d.o.o., tel. 064 57 42 333 ali 041 647 974 
Bohinjska Bela, prodamo ? zazidljivo 

zemljišče z izdanim lokacijskim dovoljenjem 
za gradnjo, parcela meri 720 m2, cena 
5,8 mio SIT (52.000 DEM), informacije 
MAKLER BLED d.o.o., tel. 064 57 42 333 
ali 041 647 974 
Pod Dobrčo, na izredno sončni in razgled

ni legi nad vasjo, prodamo dve zazidljivi 
parceli, vsaka meri okrog 1000 m2, cena 
vsake pa znaša 8,3 mio SIT informacije 
MAKLER BLED d.o.o., tel. 064 57 42 333 
ali 041 647 974 

PARCELE ŠKOFJA LOKA Stari vrh Podvrh 
manjšo, sončno, zazidljivo vikend parcelo, 
176 m2, 7.260 SIT/m2, HIŠE PRODAMO 
KRANJ Primskovo vis.pritlično hišo v mirnem 
okolju, 9x9,22 m, (30 I.)7 manjšo delavnico 
32m2 na parceli 850m2, Čirče prodamo del 
dvojčka, vis.priti.hiša, 13,5x6,6m (23 I.), 89 
m2 v etaži x3, parcela 540 m2, PREDDVOR 
center prodamo etažo hiše s podstreho 
(potrebno obnove),2x90 m2 z dvoriščem in 
lastnim vhodom. DOM NEPREMIČNINE, 
202 33 00, 2369 333, 041/333 222 3799 

Stanovanjske hiše KOKRICA-KRANJ 

Novogradnja, IV gr. faza, Revok Trade, d.o.o. 

Tel.: 04/201 -23-67, 040/413-281 

Prodamo dve novi, vrstni komfortni 
stanovanjski HIŠI na Drulovki pri Kranju. GP 
GRADING d.o.o., Gregoričeva 19, Kranj g 
041/620-393 6822 

HIŠE PRODAMO KRIŽE ugodnoprodamo 
starejšo, delno obnovljeno hišo z manjšim 
gosp.poslopjem, uporabne površine 
180m2+90 m2, na parceli 260 m2, 15,4 
mio SIT, KRANJ PRIMSKOVO zelo ugodno 
prodamo samostojno obnovljeno HIŠO 37 I. 
na parceli 1100 m2, 128 m2 uporabne 
površine, CK olje, 27,5 mio SIT, primerna za 
poslovno dejavnost. DOM NEPREMIČNINE, 
202-33-00, 2369-333, 04.1/333 222 6929 

BRIT0F-V0GE kupim zazidljivo parcelo z 
dostopom, velikosti 600-1000 m2. S 041/664-
919 

Mlada družina najame T/2 hiše ali večje 
stanovanje v okolici Kranj-Medvode. "S 
031/369-569 

TRŽIČ - BEGUNJSKA: v pritličju hiše z 
izrednim razgledom, Jastnim vhodom in CK 
na olje, povsem obnovljeno dvo in pol sobno 
STANOVANJE, 76 m2, vrt, klet... g 
031/714-036 _ 7250 

PODUUBEU prodamo stanovanjsko hišo 
podkleteno 180 m2 bivalne površine+klet, 
vsi priključki. ŠKOVJA LOKA prodamo stare
jšo stanovanjsko hišo, delno obnovljeno, z 
lepo parcelo 560 m2, mirna lokacija. PIA 
nepremičnine, 50-60-300 7263 

Prodam VIKEND NA ŠENTURŠKI GORI. 
Cena 15.000.000 SIT. g 25-22-755 7270 

Dvostanovanjsko HIŠO z vrtom, parcela 
515 m2, južna lega, z možnostjo lokala v 
pritličju, na lepi lokaciji v bližini bolnice Je
senice, prodam, g 041/715-505 7277 

Lesce - oddam stanovanjsko HIŠO, 100 m2, 
CK, KTV, za 77 000 SIT/mes. H 041/743-026 

BLED - bližnja okolica prodam prijetno 
hišo, v račun vzamem 3 ss na Bledu, g 
041/512-518 7365 

HIŠE PRODAMO Stražišče prodamo ob
novljeno dvostanovanjsko hišo s poslovnim 
prostorom v PR, na parceli cca 580 m2, 
10,5x9,5 m, možna prodaja po delih, 39,9 
mio SIT, CERKLJE ugodno prodamo nove
jšo vis.priti, hišo (121) na parceli 500 m2, 
9x11 m, vsa podkletena, lahko dvostanovan-
jska, 35,6 mio SIT, NAKLO prodamo posl. 
stanovanjsko hišo z delavnico in poslovno 
stanovanjsko zgradbo z garažami na parceli 
1790 m2, 463 m2 uporabnih površin. DOM 
NEPREMIČNINE, 202 33 00, 2369 333, 
041/333 222 22231 

N E P R E M I O N I N E 

POSLOVNI 
INŽENIRING d.0.0 Kraiij, PošlUH.-i. t«>i . :202-4H0 

KRANJ Drulovka prodamo novejšo hišo 
dvojček primerno tudi za poslovno de
javnost, 17,5 x6 m, K+P+M, mansarda del
no izdelana, BRITOF prodamo enonadstrop-
no hišo s poslovnim prostorom, vrtom in 2 
garažama na parceli 1000 m2, 450 m2 
uporabnih površin, možen nakup polovice 
hiše in vrta, BREG ob Savi, prodamo stare
jšo hišo potrebno obnove in novejšo garažo 
na parceli 550 m2 13,8 mio SIT. KRANJ 
Kokrica ugodno prodamo manjšo hišo 
potrebno obnove na sončni parceli 763 m2, 
cca 120 m2 uporabne površine, 19 mio SIT. 
DOM NEPREMIČNINE, 202 33 00, 2369 
333,041/333 222 22232 

P I A n e p r e m i č n i n e 
podružnico Šk Loka, Kapucinski trg 13 

tel.: 5 0 6 0 - 3 0 0 

RE. KRANJ, Zoisova 1, tel.: 201-27-19 
wvm.pia-nepremitniiK.si/ 

PODKOREN prodamo hišo z apartmaji, 
gospodarskim poslopjem, vrtom in sadovn
jakom, primerno za turistično dejavnost, 
KRANJ Center prodamo novejšo kvalitetno 
grajeno posl.stan. hišo z vrtom, uporabne 
površine 550 m2, KRANJ Center prodamo 
starejšo hišo z manjšim poslov, prostorom in 
garažo na parceli 262 m2, 124 m2 koristne 
površine, 17,5 mio SIT. RADOVLJICA Nova 
vas prodamo sončno, zazidljivo parcelo ob 
zelenem pasu, 1046 m2 .BASEU, prodamo 
zazidljivo PARCELO, 647 m2, elek. voda, 
tel., CTV na parceli. DOM NEPREMIČNINE, 
202 33 00, 2369 333, 041/333 222 

KRANJ Center prodamo posl.stan. hišo, 
540 m2 uporabne površine z lastnim parkir
iščem za 10 vozil in garažo, SENIČNO v 
mirnem zelenem okolju prodamo novejšo 
pritlično stan. hišo na parceli 402 m2, 
uporabne površine 212 m2+100 m2 gospo
darskih površin, 33 mio SIT, SEBENJE pro
damo obnovljeno vis. priti, hišo, 150 m2 
uporabne površine, 320 m2 lastne parcele, 
MEDVODE ugodno prodamo novejšo (15 
let) in starejšo, obnovljeno (60 let) hišo na 
parceli 555 m2, CK olje, cena 33 mio SIT za 
obe hiši. DOM NEPREMIČNINE, 202 33 
00,2369 333,041/333 222 22234. 

VRBA DOSLOVCE prodamo lepo hišo na 
parceli 1000 m2, mansarda nedokončana, 
CK olje, cena po dogovoru, KRANJ CEN
TER ugodno prodamo večjo poslovno 
stanovanjsko hišo na parceli 1800 m2, 
ŠENČUR CENTER ugodno prodamo 
posl.stanovanjsko hišo, 286 m2 uporabne 
površine, parcela 210 m2, KRANJ prodamo 
več komunalno urejenih parcel v novi indus
trijski komunalni coni, LJUBLJANA z okolico 
prodamo več zazidljivih parcel za gradnjo 
posl.stanovanjskih objektov ali individualnih 
hiš. DOM NEPREMIČNINE, 202 33 00, 
2369 333, 041 /333 222 22235 

HIŠE KUPIMO GORENJSKA kupimo en
odružinsko hišo z malo vrta za znanega kup
ca, KRANJ kupimo vrstno hišo na manjši 
parceli, lahko tudi nadomestno gradnjo. 
DOM NEPREMIČNINE 202 33 00, 2369 
333,041/333 222 22236 

PARCELE PRODAMO BOHINJ STFUŽINA 
prodamo lepo, sončno zazidljivo parcelo s 
pogledom na Vogel, 647 m2, MOŠNJE 
PODVIN prodamo lepo zaz. parcelo ob as
faltu, elek , voda ob parceli, ZALOG pro
damo dve sončni parceli cca 500 in 600 m2 
ter del poti, ŠENTURŠKA GORA prodamo 
lepo zazidljivo parcelo (nadomestno gradnjo) 
cca 600 m2. DOM NEPREMIČNINE 202 
33 00,2369 333,041/333 222 22237 

KRANJ prodamo cca 2000 m2 za 
posl.stan. gradnjo (nadomestna gradnja), 
PODUUBEU ugodno prodamo zaz. parce
lo z grad. dokumentacijo, 696 m2 ali več, 
voda na parceli, elektrika v bližini, plačana 
sprememeba namembnosti, SEBENJE 
ugodno prodamo več zazidljivih parcel po 
cca 600 m2, HOTEMAŽE prodamo večjo 
zaz. parcelo ob robu naselja, 2000 m2. 
DOM NEPREMIČNINE, 202 33 00, 2369 
333,041/333 222 22238 

PARCELE KUPIMO GORENJSKA zaz. 
parcele za gradnjo hiš ali vikendov. DOM 
NEPREMIČNINE, 202 33 00, 2369 333, 
041 /333 222 22240 
SLOVENSKI JAVORNIK, manjša stanovan

jska hiša, stanovanjski prostori merijo 60 
m2, neizdelana mansarda preko 80 m2, 
zemljišče meri 500 m2, cena objekta znaša 
12,7 mio SIT (115.000 DEM) DOM 
NEPREMIČNINE 202 33 00, 2369 333, 
041/333 222 
KOROŠKA BELA, poslovno stanovanjski 

objekt gostinski lokal v izmeri 30 m2, 
pomožni prostori v izmeri preko 50 m2, 
gostinska terasa v izmeri 90 m2, stanovanjs
ki prostori v izmeri preko 120 m2, zemljišče 
pa meri preko 733 m2, cena ponudbe je 
18,3 mio SIT (165.000 DEM) DOM 
NEPREMIČNINE 202 33 00, 2369 333, 
041/333 222 

P O S L O V N I S T I K I 

Svetovanje za bodoče podjetnike, s.p. 
preko tel. 041/512-231 Ivan Debelak.s.p., 
Tavčarjeva 10, Jesenice 7238 

R A Z N O P R O D A M 

DRVA meterska razžagana, OKNA lesena, 
plastična, dostavljeno, OKVIRJI slik, ogledal 
LESMARK, prodam, HLODOVINO, kupim, 
g 5124-223 4726 

SUHA, RAZŽAGANA DRVA- bukova in 
kostanjeva, prodam, g 255 12 91 6945 

Ugodno prodam SPALNO VREČO, leseno 
vrtno MIZO in 2 KLOPI, g 204-20-65 7222 

Prodam skladiščni KONTEJNER 6x2,5x25 
m (cinkani), 220 kosov strešnik Ukozar (ner
abljen), g 2045-492 7243 

Prodam pristni BRINJEVEC in VEJALNIK 
(pajkel). g 51220-33 7289 

Prodam suha bukova nažagana DRVA. g 
031/561-707 7305 

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, prodam, g 041/718-019 7327 
Prodam SLAMOREZNICO z motorjem, DILCE 

za opaž, 200 I SKRINJO, vse orodje za konja, 
kletko za 20 kokoši, erklje, g 252-11-17 

S T A N . O P R E M A 

Ugodno prodam NOVE KUHINJSKE 
OMARICE, g 031 /751 -474 4700 

Prodam dvodelno POMIVALNO KORITO, 
g 031 /820-695 72/4 

Š P O R T 

Prodam novORBITREK, cena 30.000 SIT. 
g 041 /796-657 

Prodam ROLERJE št. 34/35 in kupim št. 
40. g 041/608-228 

S T O R I T V E 

SENČILA ASTERIKS, Senično 7, Križe, g 
5955-170, 041/733-709 - ŽALUZIJE, RO
LETE, LAMELNE ZAVESE, PUSE ZAVESE, 
KOMARNIKI, ROLOJI, PVC KARNISE, 
TENDEI Sestavni in nadomestni deli za rolete 
in žaluzije. Izdelovanje, svetovanje, montaža in 
servis. Dobava in montaža v najkrajšem času. 

ELEKTRO M R A M O R , 
Frankovo n. 163, Škofja Loka 
- SERVIS GOSPODINJSKIH 
STROJEV, NAPELJAVA EL. IN
STALACIJ, ADAPTACIJE, PRE-
VITJA EL MOTORJEV. 
Tel. in lax: 04/5134 754, 
GSM: 041/247-630 

SERVIS PEN - PRIDEMO TAKOJ! Popravila 
pralnih, pomivalnih, sušilnih strojev, štedil
nikov, bojlerjev. g 2042-037, 041/691-221, 
Rogelj Matjaž, s.p., Krašnova ul. 13, Kranj 

S T R O J N I E S T R I H I 

Sr. vas 107, Šenčur 
Tel.: 04/25-11-605 

041/653-780 
ELEKTROINSTALACIJE, TELEKOMU

NIKACIJE, ADAPTACIJE, hitro in ugodno, g 
041/865-112, PUHEK, d.o.o., Podbrezje 
177, Naklo 250 

STROJNO 

IZDELOVANJE 

e s t r i h o v 

Klemene 
tel.: 04/25 718-13 

041/632-047 

Z A V O D R E P U B L I K E S L O V E N I J E Z A Z A P O S L O V A N J E 

PROSTA DELOVNA MESTA NA GORENJSKEM 

POMOŽNI DEIAVEC 
MONTAŽA ROLET IN OKEN (DELO JE V PE KRANJ, SAVSKA 
34); d.č. 6 mes.; B kat.; do 04.05.01; 3M8A D.O.O. 
JESENICE, C. BORISA KIDRIČA 41, JESENICE 
POMOŽNA DELA NA STROJU ZA PREDELAVO PLASTIKE; 6 mes.; 
do 10.05.01; NOVAK FRANC S.P., KIDRIČEVA 26, ŠKOFJA LOKA 
DELA V KAMNOSEŠKI DELAVNICI IN NA TERENU; d.č. 6 mes.; 1 
I, del. izk.; do 04.05.01; FURLAN JOŽE S.P., KAMN0SEŠTV0, 
KIDRIČEVA C. 87, ŠKOFJA LOKA 
PLESKAR 
PRIUČEN PLESKAR; d.č. 3 mes.; do 10.05.01; KALAN PETER 
S.P., PLESKARSTVO, BERTONCLJEVA UL. 36, KRANJ 
OBLIKOVALEC KOVIN 
VSA LIVARSKA IN DRUGA POMOŽNA DELA; d.č. 6 mes.; 21, 
del. izk.; slo. j. - govorno in pisno; ostala znanja: Tečaj iz 
varstva pri delu, Tečaj za voznike viličarjev; do 24.05.01; 
BERČIČ LEON S.P., TLAČNO LIVAR., 0R0DJARSTV0, KOV, 
GALAN. ŠK. LOKA, K0PAUŠKA UL. 15A, ŠKOFJA LOKA 

STRUGAR; ndč.; 3 I. del. izk.; B kat; do 29.05.01; LOGAR 
TRADE D.0.0., ZUPANOVA UL. 1, ŠENČUR 
MONTER VODOVODNIH NAPRAV 
M0NTAA VOD. DEL V PLOVILIH IN DRUGIH NAPELJAV; ndč; 
2 I. del. izk.; do 07.05.01; ELAN UNE D.0.0., LJUBLJANA 
PROIZVODNJA PLOVIL. BEGUNJE NA GORENJSKEM 1 
BEGUNJE NA GORENJSKEM 
STROJNI MEHANIK 
STROJNI KLJUČAVNIČAR - STROJNI MEHANIK: d.č. 3 mes. B 
kat; do 11.05.01; GOGALA MATIJA S.P., ŽABNICA 12, ŽABNICA 
AVTOMEHANIK 
MONTAŽA MOTORJEV V JADRNICAH IN DRUGIH PLOVILIH; ndč.; 21, 
del. izk.; do 07.05.01; ELAN UNE D.0.0,, LJUBLJANA PROIZVODNJA 
PLOVIL BEGUNJE NA GORENJSKEM 1, BEGUNJE NA GORENJSKEM 
SIJ KO PLES KAR 
SLIK0PLESKAR; d.č. 3 mes.; do 10.05.01; KALAN PETER 
S.P., PLESKARSTVO, BERTONCLJEVA UL. 36, KRANJ 
VOZNIK AVTOMEHANIK 
VOZNIK V MEDNARODNI ŠPEDICIJI; ndč.; 21, del. izk.; C, E kat • do 
10.05.01; BENIGAR D.O.O. KRANJ, SMLEDNIŠKAC. 18, KRANJ ' 
NATAKAR 
NATAKAR (LAHKO PRIPRAVNIK); d.č. 6 mes.; nem. j. -
govorno, ang. j. - govorno; znanje prpgr. orodij: Delo z bazami 
podatkov - osnovno; do 07.05.01; KOMPAS MTS LJUBLJANA 
KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS, PE HRUŠICA 
JESENICE; št. del. mest: 2 

NATAKARICA; d.č. 4 mes.; do 10 05.01; M LINO D 0 0 SP 
GORJE 50A, ZG. GORJE 
STROJNI TEHNIK 
STROJNI TEHNIK; ndč.; 3 I. del. izk.; B kat; do 29.05.01; 
LOGAR TRADE D.0.0., ZUPANOVA UL. 1, ŠENČUR 
RAČUNALNIŠKI TEHNIK 
TEHNIČNA POMOČ IN SERVIS RAČUNAL. OPREME; d.č. 12 mes.; 21. 
del. izk.: B kal.; ostali pogoji: POZNAVANJE AVTODESKA IN 
MIKROSOFTA do 19.05.01; BASING D.0.0., ŽELEŠKAC. 11A, BLED 
GEODETSKI TEHNIK 
SODELAVEC L; ndč.; 21. del. izk.; slo, j. - govorno in pisno; 
znanje progr. orodij: Urejevalnik besedil - zahtevno, 
Delo s preglednicami - osnovno; B kat.; do 07.05.01; 
GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENI. OBMOČNA 
GEODETSKA UPRAVA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ 
EKONOMSKI TEHNIK 
ZAVAROVALNI ZASTOPNIK; d.č. 12 mes.; 21, del. izk.; B kat.; do 
05.05.01; ADRIATIC - ZAVAROVALNA DRUŽBA KOPER POSLOVNI 
ENOTA KIDRIČEVA 2, KRANJ 
SAMOSTOJNI KNJIGOVODJA; ndč.; 3 I. del. izk.; jeziki: ang. j. -
govorno, nem. j. - govorno; znanje progr. orodij: Urejevalnik besedil -
osnovno, Delo s preglednicami - osnovno; B kat.; do 1005 01 
VENCEU D.O.O., PREDDVOR 62, PREDDVOR 
KORESPONDENT ZA ZUNANJI TRG; d.č. 6 mes; 31. del. izk.; slo. j. -
govorno in pisno, ang. j. - govorno; znanje 
Progr. orodij: Urejevalnik besedil - osnovno, Delo s preglednicami -
osnovno; do 1705,01; KLADIVAR ŽIRI 3.D, INDUSTRIJSKA UL. 2, ŽIRI 
DISPONENT [IZDAJA VOZIL RENTA CAR) V PORTOROŽU; d.č. 6 mes.; 
11, del. izk.; ang. j, - govorno in pisno, nem. j. • govorno in pisno; B kat.; 
do 12.05.01; IGMACAR D.O.O. KRANJ, MLAKARJEVA 13, KRANJ 
POSLOVNI SEKRETAR 
POSLOVNI SEKRETAR; d.č. 12 mes.; 36 mes. del. izk.; ang. 
j. - govorno in pisno; znanje progr, orodij: Urejevalnik 
besedil-zahtevno, Uporaba interneta - zahtevno; do 10.05.01; 
PLANIKA D.D., SAVSKA LOKA 21, KRANJ 
INŽENIR STROJNIŠTVA 
TEHNOLOG NA PODROČJU STROJNIH INŠTALACIJ; ndč,; 2 
I. del. izk.; ang. j, - govorno in pisno. nem. j. - govorno in pisno; 
znanje progr. orodij; Urejevalnik besedil - osnovno, Delo s 
preglednicami - zahtevno: do 12.05.01; ELEKTROTEHNIŠKO 
PODJETJE KRANJ, MIRKA VADNOVA 11, KRANJ 
INŽENIR ELEKTROTEHNIKE 
TEHNOLOG NA PODROČJU ELEKTRO INŠTALACIJ; ndč.; 2 
I. del. izk.; ang. j. - govorno in pisno, nem. j. - govorno in pisno, 
znanje progr. orodij: Urejevalnik besedil - osnovno, Delo s 
preglednicami-zahtevno: do 12,05.01; ELEKTROTEHNIŠKO 
PODJETJE KRANJ, MIRKA VADNOVA 11, KRANJ 

INŽENIR RAČUNALNIŠTVA 
PROGRAMER d.č. 12 mes : 21 dekizk.: ang. |, • govorno in 
pisno; znanje progr. orodij: Programiranje - zahtevno; 
B kat.; ostali pogoji: POZNAVANJE PROGR.JEZIKOV: C++ VB 
PERL, PHP, do 19.05.01; BASING D.O.O,, ŽELEŠKA C 11A 
BLED 
VIŠJI KNJIŽNIČAR 
KNJIŽNIČAR; d.č. 12 mes.; 51, del. izk.; slo. j. - govorno in 
pisno; znanje progr. orodij: Delo z bazami podatkov -
osnovno; do 17.05.01; OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA 
UL TONČKA DEŽMANA1, KRANJ 
UNIV. DIPL. INŽ. STROJNIŠTVA 
VODJA PROJEKTOV NA PODROČJU STROJNIH 
INŠTALACIJ; ndč.; 21. del. izk.; ang. j. - govorno in pisno, 
nem. j. - govorno in pisno; znanje progr. orodij: Urejevalnik 
besedil - osnovno, Delo s preglednicami - zahtevno; do 
12.05.01; ELEKTROTEHNIŠKO PODJETJE KRANJ, 
MIRKA VADNOVA 11, KRANJ 
UNIV. DIPL INŽ. ELEKTROTEHNIKE 
VODJA PROJEKTOV NA PODROČJU ELEKTRO INŠTALACIJ, 
ndč.; 21, del. izk.; ang, j, - govorno in pisno, nem, j. - govorno in 
pisno; znanje progr. orodij: Urejevalnik besedil - osnovno, De'o s 
preglednicami - zahtevno; do 12.05.01; ELEKTROTEHNIŠKO 
PODJETJE KRANJ, MIRKA VADNOVA 11, KRANJ 
UNIV. DIPLOMIRANI PRAVNIK 
STROKOVNI SODELAVEC; ndč.; 21, del. izk.; slo. j. - govorno 
in pisno; znanje progr. orodij: Urejevalnik besedil-osnovno; do 
09.05.01; RS OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU OKRAJNO 
SODIŠČE, C MARŠALA TITA 37, JESENICE 
PROFESOR RAZREDNEGA POUKA 
UČITELJ RAZREDNEGA POUKA; d.č. 1 mes.; 11. del. izk.; 
slo. j. - govorno in pisno; znanje progr, orodij: Urejevalnik 
besedil - osnovno; B kat.; do 10.05.01; OSNOVNA ŠOLA 
ANTONA TOMAŽA LINHARTA. RADOVUICA. KRANJSKA C 
27, RADOVUICA 
DOKTOR MEDICINE 
ZDRAVNIK SPLOŠNE MEDICINE; ndč.; slo. j, - govorno in 
pisno; znanje progr. orodij Deln z bazami podatkov - osnovno; 
B kat; do 10.05.01; OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE 
KRANJ ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA, STARA C. 10 
ŠKOFJA LOKA 
DOKTOR STOMA TOLOGIJE 
ZOBOZDRAVNIK; d.č. 12 mes.; ostali pogoji: 
STROKOVNI IZPITVEUAVNA LICENCA ZDRAVNIŠKE 
ZBORNICE SLOVENIJE; do 09.05.01; HOČEVAR 
GREGOR - ZOBNA ORDINACIJA, STARA C. 10, ŠKOFJA 
LOKA 

http://www.frast.s
http://wvm.pia-nepremitniiK.si/


M A L I O G L A S I 

KITANJE IN BELJENJE, HITRO IN 
KVALITETNOJ "B 031/508-168, Nahtigal 
Roman,s.p., Šorlijeva 19, Kranj 3739 

KOVINSKI IZDELKI (umetno kovaštvo), 
OGRAJE, ZAŠČITA OKEN in VRAT - pro-
tivlomno, zaščita cvetličnih lončkov na oken
skih policah in drugi kovinski izdelki (svečni
ki, cvetlični podstavki...). Možen reklamni 
prospekt! S 041 /825-239 Bitežnik Srečko 
s.p., Za jezom 14, Tržič 5437 

t T A N j ~ 
STRIH J 

TfL: 04/233-OH2,6SM: 041/688-244 
DJAKOVIČ STANKO s.p., J. Platiše 

ASFALTIRANJE, TLAKOVANJE dvorišč, 
cest, dovoznih poti, strojni izkopi in odvozi, 
prevzem komplet zidarskih del, novogradnje 
in adaptacije, pleskarska, keramična dela in 
fasade. "B 031/369-520, 031/803-144, 
Gradbeni inženiring d.o.o., Trg talcev 8, 
Kamnik sen 

Tlakovanje dvorišč, polaganje robnikov in 
pralnih plošč, izkopi ter odvoz materiala na 
deponijo. "B 2326-819, 041/711-842 Bi-
jelič Milutin s.p., Velesovo 82, Cerklje 563o 

Opravljamo kompletne SELITVE POHIŠT
VA, OPREME in KOMBI PREVOZE, C 
041/686-978, Čeh Željko s.p., A.Bitenca 
114, Ljubljana 5792 

ctlpdom 

[ N E P R E M I Č N I N S K O 
P O S L O V A N J E 

PROTIVLOMNE kovinske MREŽE za okna, 
STOPNICE-notranje, zunanje, pohodne 
REŠETKE in NADSTREŠKI za vhodna vrata. 
GELD.d.o.o., Jesenice, 04/580-60-26 si36 

J V «3» 0 4 / 2 3 1 6 - 8 0 0 

0 4 1 / 3 2 3 - 8 2 3 

D O IVI 000 , Šulna 93, Žabnica 

S f B O J N I E S T R I H I , 
P O I A O A H J I P A R K E T A 

I N P V C T L A K O V 

DIMNIKI iz nerjaveče pločevine nemškega 
podjetja RAAB za sanacijo in novogradnjo. 
Dimnike pocvrtamo, pozidamo, obnovimo, 
po izračunu določimo premer potrebne tul
jave. Pridobimo dimnikarsko soglasje. Pok
ličite! Ogled in svetovanje je brezplačno! "S 
515-44-90, 041/634-656, FLAMME d.0.0., 
Potočnikova 11, Šk. Loka omi 

IZVAJAMO VSA GRADBENA DELA, NO
TRANJI ZUNANJI OMETI, FASADE, 
ŠKARPE, STREHE, PLESKARSKA DELA. 
•D 041/961-004, Baša&Co., Struževo 3 a, 
Kranj 6456 

"I . ' I ! i 
I 1 ! ' i 

i ;0,/v: • A , \;\ V: . - . 
DIMNIKOV 12 "II ! IAVEĆI 1 1 <CLVINL 

Tel.: 03/705-50-90, 041/611-444 
DIMNIKI za plin, olje, trda goriva - OPRAV

IMO VAM RUŠENJE STAREGA IN ZIDAVO 
NOVEGA PO POTREBI DIMNIK POVRTA-
MO DO PREMERA 22 cm. "B 041/807-
273, Baša&Co,.Struževo 3a, Kranj 6457 

Oljne gorilnike, avtomatiko, sončne bojler-
je dobavljamo in montiramo z garancijo, se-
visiramo ter izmerimo izkoristek peči. Beta-
s.d.o.o., Kočna 10 b, BI. Dobrava, 587-40-
59,041/704-851 6597 

ČIŠĆENJE SEDEŽNIH GARNITUR, VSEH 
VRST TALNIH OBLOG Z OBNOVO PREMA
ZOV. LESKET, Zoisova 9, Kranj "B 201-13-
38,041/503-158 6623 

GRADBENIK REXHO,d.n.o., Adergas 13, 
Cerklje vam ponuja obseg dela z vašim ali 
našim materialom izvajamo vse od temljev do 
strehe, vse vrste fasad, notranji ometi, pre
delne stene, kamnite škarpe, urejenje in 
talkovanje dvorišč. "S 041/414-218, 
041/589-996 6904 

NAČRTOVANJE in ZASADITEV VRTOV, 
GROBOV in ostalih zelenih površin, sveto
vanje. "B 231-2722, Larix, Lazič Anjuta.s.p., 
Matajčeva ul. 1, Kranj 7019 

STROJNI OMETI notranjih sten in stropov -
hitro in po ugodni ceni. "B 041/642-097, 
01/832-71-90, Urmar.d.o.o., Zakal 15, 
Stanovica 7103 

MONTAŽA SPUŠČENIH STROPOV, PRE
DELNIH STEN, OBLOGA ZIDOV, PREDELA
VA MANSARD, ARMSTRONG, KNAUF, 
RIGIPS. Kvalitetno in po ugodnih cenah. "B 
233-15-19, 040/236-078 7171 

Nudimo vsa zidarska in gradbena dela z 
vašim ali našim materialom. "B 0 3 1 / 7 5 1 -
402 ali 041/246-865, Kolgeci Nuha s.p., 
Galetova 3, Kranj 7219 

Prevzamemo VSA ZIDARSKA DELA, tudi 
fasade. Delamo z vašim ali našim materi
alom. Hitro in poceni. B 041/593-492, BY-
TYQI d n o . , Cegelnica 48 b, Naklo 7247 

S T A N O V A N J A 

STANOVANJA PRODAMO KRANJ Planina I 3 
ss, 84 m2/X, vsi priključki, 2 balkona, WC 
ločen od kopalnice, KRANJ Planina I ohran
jeno 1 ss, .44 m2/X, vsi priključki, balkon, 
TRŽIČ center 3 ss, 81 m2/ l . , obnovljeno, 
etažna CK-olje, nizek blok.KRANJ Valjavčeva 
ul. 2 ss popolnoma obnovljeno, 54j7_m2/V, 
pr, 14,3 mio SIT (kuhinja v ceni), TRŽIČ 3 ss v 
hiši, 74 m2/l+neizdelana mansarda, popolno
ma obnovljeno, CK olje, 9,5 mio SIT, selitev 
novembra, CERKLJE 2 ss mansardno 62,5 
m2, 7,7 mio SIT. DOM NEPREMIČNINE, 202 
33 00, 2369 333, 041/333 222 

tirnim, 
2 0 2 6 - 1 7 2 
ČEŠNJEVEK prodamo nezazidano stavbno 

zemljišče, v izmeri 2014 m2. Cena po do
govoru. Agent Kranj, tel. 04-2365-360, 04-
2365-361 

V OKOLICI KRANJA, CERKELJ, PRED
DVORA, TUPALIČ,... kupimo kmetijo z 
možnostjo dovoza s kamionom! Cena do 
50.000.000 SIT. Agent Kranj, tel. 04-2365-
360, 04- 2365-361 

KRANJ - ZG. BESNICA ugodno prodamo 
20 let staro polovico hiše cca. 80 m2 
stanovanjske površine, ločen vhod, CK -
skupna, cena po dogovoru. Agent Kranj, tel. 
04-2365-360, 04-2365-361 

TRŽIČ - OKOLICA prodamo starejšo dvo-
družinsko hišo z garažo, na 200 m2 
zemljišča, notranjost adaptirana, CK na olje, 
vseljivost in cena po dogovoru. Agent Kranj, 
tel. 04- 2365-360, 04-2365-361 

KRANJ- OKOLICA prodamo dvostanovan
jsko vilo z bazenom, »a parceli cca 1500 
m2, z vsemi priključki, v celoti izdelana. 
Vseljivost in cena po dogovoru. Agent Kranj, 
tel. 04-2365-360, 04-2365-361 

G S 5 

* * * 

GS 5 STANIČ, k.d 
družba za promet z 

nepremičninami 
Linhartov ttg 20, 
4240 Radovljica 

td./fax: 53-03-320.53-03-3 
mob.:0609/653-790 

V okolici Kranja, Golnika, Tenetiš, Bitnje, 
Preddvor... iščemo starejšo vseljivo hišo z 
vsaj nekaj pripadajočega zemljišča za 
znanega kupca do 20 mio sit. Agent Kranj, 
tel. 04-2365-360, 04-2365-361 

V Kranju kupimo samostojno hišo lahko 
starejšo potrebno prenove na vsaj 1000 m2 
zemljišča za znanega interesenta. Agent 
Kranj, tel. 04-2365-360, 04-2365-361 

BLED - prodamo starejšo vilo, komplet adap
tirano z vsemi priključki, bivalne površine cca 
360 m2 na cca 2400 m2 zemljišča, vseljivost 
in cena po dogovoru. Agent Kranj, tel. 04-
2365- 360, 04-2365-361 

KRANJ - KOKRICA na ravni, sončni parceli 
720 m2, prodamo starejšo, manjšo hišo, 
potrebno prenove ali za nadomestno grad
njo, za 19.355.000 SIT. Agent Kranj, tel. 
04-2365-360, 04-2365-361 

V STRAŽIŠČU v urejenem okolju prodamo, 
novejšo, kvalitetno izdelano, dvodružinsko 
hišo, na parceli 636 m2, z vsemi priključki. 
Cena po dogovoru. Agent Kranj, tel. 04-
2365-360, 04-2365-361 

KRANJ - DRU LOVKA prodamo končni dvo
jček, v IV gradbeni fazi, na parceli 357 m2, 
prevzem možen takoj, cena pc dogovoru. 
Agent Kranj, tel. 04-2365-360, 04-2365-361 

GOLNIK-OKOLICA novejšo podkleteno 3-
družinsko hišo, 4 x 140 m2, na parceli cca 
700 m2, prodamo v celoti ali po etažah. Agent 
Kranj, tel. 04-2365-360, 04-2365-361 

Radovljica, na lepih lokacijah prodamo več 
stanovanjskih hiš različnih cenovnih razre-
dov J&T, 04-531 44 24, 031-322 246. 

Radovljica, prodamo 4ss,3ss, in 2 1/2ss, 
takoj vseljivo, cena po dogovoru. J&T, 04-
531 44 24,031-322 246. 

Jesenice, Titova in Koroška Bela ugodno 
prodamo 2SS.J&T04-531 44 24, 031 - 322 
246. Begunje, prodamo 2ss.J&T, 04-531 
44 24, 031-322 246. 

Bled, alpski bioki prodamo garsonjero,1ss, 
2ss in 3ss, takoj vseljiva, cene po dogovoru. 
J&T, 04-531 44 24, 031-322 246. 

BOHINJ, Stara Fužina, prodamo starejšo 
hišo. z gospodarskim poslopjem na 400 m2 
za nadomestno gradnjo. J&T, 04-531 44 24, 
031-322 246. 

Kranj, okolica, prodamo gostilno v obrato
vanju. J&T, 04-531 44 24, 031-322 246. 

Lesce, poslovne prostore in pisarne ra
zličnih velikosti ugodno prodamo ali odd
amo. J&T, 04-531 44 24, 031-322 24 

Jesenice, prodamo zazidljivo parcelo v ve
likosti 1000m2, za stanovanjsko ali poslovno 
namembnost. Cena 3,6 mio SIT.J&T, 04-
531 44 24, 031-322 246. 

Hraše, prodamo zazidljivo parcelo z vso doku
mentacijo v velikosti 588m2. Cena zelo ugod
na. J&T, 04- 531 44 24, 031 -322 246. 

Bled, oddamo v najem gostinski lokal v 
obratovanju, brez odkupa inventarja. J&T, 
04-531 44 24, 031-322 246. 

Kranj, okolica, prodamo lepo 3ss v novi več 
stanovanjski hiši, Cena po dogovoru. J&T, 
04-531 44 24, 031-322 246. 

Lesce, ugodno prodamo 1000m2 stavbne
ga zemljišča.Odlična naložba. J&T, 04-531 
44 24, 031-322 246. 

Hlebce, prodamo na parceli 880m2 z 
lokacijski dovoljenjem za novogradnjo in do 
3. faze zgrajen stanovanjski objekt. Cena 
ugodna. J&T, 04- 531 44 24, 031 -322 246. 

BOHINJ, Stara Fužina, prodamo 400 m2 
stavbnega zemljišča. Ugodno.J&T, 04-531 
44 24, 031-322 246. 

KOKRICA prodamo manjšo starejšo hišo na 
sončni, mirni parc.780m2. STANING 0 4 / 
20 42 754 

KRANJ- OKOLICA prodamo NOVO nad-
standardno hišo 430m2 upor. površine, v 
mirni in zeleni okolici, parcela 584m2. 
STANING 0 4 / 20 42 754 

KRANJ ĆIRČE prodamo pol novejšega 
dvojčka 180m2 stan. povr. na parceli 
540m2. STANING 0 4 / 20 42 754 

KRANJ-STRAŽIŠČE prodamo NOVEJŠO 
lepo urejeno enonadstropno hišo (dva tro 
sobna stanovanja), vsi priključki na parceli 
636m2 .STANING 0 4 / 20 42 754 

BAŠELJ prodamo nedokončano visoko-
pritljično hišo v III. gr. fazi na parceli 850m2 za 
14.850 000SIT.STANING 04/ 20 42 754 

Trg Svobode 6, 4290 Tržič, Slovenija 
tel.: 5964-550, 5924-300 

primm.trzic@stof.net, http://aaencija-primc 

BLED, DOBE, stanovanjska hiša v dvojčku, 
NA IZREDNO SONČNI IN MIRNI LEGI, 190 
m2 stanovanjske površine, 387 m2 
zemljišča. V račun vzamemo stanovanje z 
garažo in vrtom, Cena po dogovoru, infor
macije MAKLER BLED d.o.o., tel. 04 576 
76 00 ali 041 647 974 

R A D E a 
NEPREMIČNINE Z LICENCO 

www.gradex-ge.si 
Tel: 0 4 / 23 62 681 
gsm: 041-758-755 

BLED, CENTER, starejša vila na odlični 
legi, objekt je bil zgrajen pred 45 leti, ob
sega 170 m2 stanovanjske površine, stoji 
pa na 470 m2 zemljišča. Cena znaša 37,7 
mio SIT (340.000 DEM) informacije MAK
LER BLED d.o.o., tel. 04 576 76 00 ali 041 
647 974 

BLED, JARŠE, novejša hiša na izredno 
sončni legi, obsega 240 m2 stanovanjske 
površine, stoji pa na 1162 m2 zemljišča. 
Cena znaša 47 mio SIT (430.000 DEM) in
formacije MAKLER BLED d.o.o., tel. 04 
576 76 00 ali 041 647 974 

BLED, RIBNO, manjša moderna - enopros-
torska počitniško-stanovanjska hiša, 80 m2 
stanovanjske površine na zemljišču v izmeri 
150 m2 (dovolj za parkiranje in vrt). Hiše je 
izdelana do 80 %. Cena je sedaj zelo ugod
na znaša 15,1 mio SIT (138.000,00 DEM) in
formacije MAKLER BLED d.o.o., tel. 04 576 
76 00 ali 041 647 974 

RADOVLJICA, novejša stanovanjska hiša z 
388 m2 stanovanjske površine in 530 m2 
zemljišča. Objekt je primeren za stanovanje 
dveh , celo treh družin. Cena objekta 41 mio 
SIT (370.000 DEM), informacije MAKLER 
BLED d.o.o., tel. 04 576 76 00 ali 041 647 
974 

KERN 
N E P R E M I Č N I N E 

re!.2021-353 Maistrov trg 12 
ax:2022566 MMlsrMv 

S S P E K T E R 
KRANJ D.0.0 

DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, STORITVE IN 
PROMET Z NEPREMIČNINAMI 

SP. UPNICA, 4 km iz Radovljice, novejša 
dvodružinska stanovanjska hiša, zelo kvalitetno 
izdelana, obsega 270 m2 stanovanjske 
površine, zemljišče meri 560 m2. Zamenjava 
za dve stanovanji v Radovljici ali Lescah. Cena 
hiše je 34,3 mio SIT, informacije MAKLER 
BLED d.o.o., tel. 04 576 76 00 ali 041 
647974 

NOVOGRADNJA! NOVA STANOVANJA NA 
MLAKI PRI KRANJU! KUPUJETE NOVO 
STANOVANJE? NA OBROBJU KRANJA, 
GRADIMO NOVI VEČSTANOVANJSKI OB
JEKT, VSELJIV SEPTEMBRA 2001. NA 
RAZPOLAGO JE ŠE NEKAJ STANOVANJ, 
OD 54 m2, PA VSE DO 101 m2. CENA Z 
DDV-jem JE 255.000 SIT/m2, V RAČUN PA 
VZAMEMO VAŠE STARO STANOVANJE ALI 
DRUGO NEPREMIČNINO. GLEDE NA 
PLAČILNE POGOJE SI LAHKO ZAGO
TOVITE POPUST PRI PLAČILU KUPNINE. 
NE ZAMUDITE PRILOŽNOSTI PRI NAKUPU 
NOVEGA STANOVANJA, ŠTEVILO 
STANOVANJ JE OMEJENO, ZATO POK
LIČITE ŠE DANES. Agent Kranj, tel. 04-
2365-360, 04-2365-361 

KRANJ-CENTER v popolnoma obnovljeni 
staromeščanski hiši prodamo: v pritličju, 
poslovni prostor, 64,25 m2 in enosobno 
stanovanje, 40,65 m2; v I. nadstr., dvosob
no stanovanje, cca. 65 m2; v mansardi; gar
sonjero, 28,30 m2 in enosobno stanovanje 
55,60 m2; Agent Kranj, tel. 04- 2365-360, 
04-2365-361 

KRANJ - CENTER Vstaromeščanski hiši 
prodamo garsonjero, 21 m2, kopalnica v 
kompletu adaptirana, vseljiva takoj, za 
4.840.000 sit. Agent Kranj, tel. 04-2365-
360, 04-2365-361 

ŠKOFJA LOKA nujno kupimo eno, dvo in 
trosobno stanovanje, za znane stranke. 
Agent Kranj, tel. 04-2365-360, 04-2365-
361 

TRŽIČ-RAVNE prodamo enosobno 
stanovanje, 36 m2, I. nadstropje, vsi 
priključki, vseljivo v enem mesecu. Cena 
6.660.000 SIT. Agent Kranj, tel. 04-2365-
360, 04-2365-361 

KRANJ-PLANINA I v nizkem bloku, pro
damo takoj vseljivo, atrijsko, dvosobno 
stanovanje, 65,90 m2. Cena 14.430.000 
SIT. Agent Kranj, tel. 04-2365-360, 04-
2365-361 

KRANJ VREČKOVA prodamo ohranjeno, 
dvosobno stanovanje z balkonom, 58,50 
m2, vsi priključki, IV. nadstr, vseljivo okto
bra, cena po dogovoru. Agent Kranj, tel. 04-
2365-360, 04-2365-361 

TRŽIČ - DETELJICA prodamo dvosobno 
.stanovanje s kabinetom, 54,67 m2, z 
balkonom, vsemi priključki, 2. nadstropje, 
vseljivost in cena po dogovoru. Agent Kranj, 
tel. 04-2365-360, 04-2365-361 

KRANJ - VALJAVČEVA prodamo lepo 
dvosobno stanovanje, v visokem pritličju, 54 
m2, z etažno CK, vseljivo najkasneje v treh 
mesecih. Cena 14.430.000 SIT. Agent 
Kranj, tel. 04- 2365-360, 04-2365-361 

KRANJ - PLANINA III, prodamo dvosobno 
stanovanje s kabinetom, 75,70 m2, pregra-
jeno v 2+2, zaprti balkon, v tretjem nad
stropju od sedmih, vsi priključki vseljivo po 
dogovoru cena 16.5 mio SIT. Agent Kranj, 
tel. 04-2365-360, 04-2365-361 

ŽELEZNIKI - prodamo novo mansardno, 
trosobno stanovanje, 70 m2, v II. nadstropju 
hiše, vseljivo v dveh mesecih, za 9.440.000 
SIT. Agent Kranj, tel. 04-2365-360, 04-
2365-361 

ŠKOFJA LOKA FRANKOVO prodamo nove
jše, trisobno stanovanje, 61,80 m2, vsi 
priključki, takoj vseljivo. Cena po dogovoru. 
Agent Kranj, tel. 04-2365-360, 04-2365-361 

KRANJ - Planina I prodamo lepo štirisobno 
stanovanje ( 2+2), v prvem nadstropju, 89 
m2, 2 x zastekljen balkon, vsi priključki, 
vseljiv takoj, cena 17.600.000 SIT. Agent 
Kranj, tel. 04-2365-360, 04- 2365-361 

PLANINA I prodamo 1 sobno stanovanje 
44m2. STANING 0 4 / 20 42 754 754 

RADOVLJICA, stanovanjska hiša, ki obsega 
210 m2 stanovanjske površine, garažo v 
izmeri 33 m2 in zemljišče v izmeri 782 m2, 
objekt je dobro vzdrževan in takoj vseljiv, cena 
znaša 38,7 mio SIT, informacije MAKLER 
BLED d.o.o., tel. 04 576 76 00 ali 041 647 
974 

ŽIROVNICA, 25. let stara dvodružinska 
stanovanjska hiša, z 191 m2 stanovanjske 
površine na zemljišču v izmeri 800 m2, hiša 
je vzdrževana, opremljena z vsemi priključki, 
cena znaša 30 mio SIT. V račun stanovanje v 
Radovljici ali Lescah, informacije MAKLER 
BLED d.o.o., tel. 04 576 76 00 ali 041 
647974 

Jk 
NEPREMIČNINE {f^) 

B O I U // F II ji 

Stritarjeva 5, 4000 KRANJ 
tei./fax.: 04/2362-995 

BOH. BISTRICA, večje trisobno stanovanje v 
izmeri 90 m2 v I. nadstropju enonadstropne-
ga bloka, CK, balkon, sončna lega, cena 
17,6 mio SIT informacije MAKLER BLED 
d.o.o., tel. 04 576 76 00 ali 041 647 974 

BOHINJSKA BISTRICA, ZOISOVA PLANA 
počitniško stanovanje 33, 4 m2, v I. nad
stropju, z balkonom, takoj vseljivo, cena 9 
mio SIT informacije MAKLER BLED d.o.o., 
tel. 04 576 76 00 ali 041 647 974 

T O K - Telefon Odvisnosti Kroni 
0 4 / 2 3 - 2 6 - 9 2 8 

Vsako sredo od 17.00-19.00 

RADOVLJICA - na cesti Staneta Žagarja 
trisobno stanovanje 74,33 m2, v I. nad
stropju z večjim sončnim balkonom, cena 
15,2 mio SIT informacije MAKLER BLED 
d.o.o., tel. 04 576 76 00 ali 041 647 974 

LESCE, večje enosobno stanovanje v II. 
nadstropju alpskega bloka v izmeri 52,93 
m2, z balkonom, CK, telefon, možnost 
nakupa nadstrešnice za avto, cena znaša 
10,8 mio SIT, informacije MAKLER BLED 
d.o.o., tel. 04 576 76 00 ali 041 647 974 

MOJSTRANA, večje dvosobno stanovanje v 
visokem pritličju, v izmeri 59 m2, z vsemi 
priključki, ter zidano garažo, ponudba je zelo 
zanimiva, cena za stanovanje in garažo znaša 
11,5 mio SIT. informacije MAKLER BLED 
d.o.o., tel. 04 576 76 00 ali 041 647 974 

JESENICE, mansardno stanovanje v izmeri 
73,61 m2, ogrevano s CK, cena znaša 7,4 
mio SIT, stanovanje je prazno in takoj vselji
vo informacije MAKLER BLED d.o.o., tel. 
04 576 76 00 ali 041 647 974 

n e p r e m i č n i n e 

• > O I V I 
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JESENICE, enosobno stanovanje v izmeri 
43 m2 v II. nadstropju 4 - nadstropnega blo
ka, gre za stanovanje v odličnem stanju, z 
vsemi priključki in balkonom, cena znaša 
6,6 mio SIT. informacije MAKLER BLED 
d.o.o., tel. 04 576 76 00 ali 041 647 974 

KOROŠKA BELA, TRIINPOLSOBNO stanovanje 
v izmeri 80,3 m2 v II. nadstropju, zelo dobro 
vzdrževano, vsi priključki, dva balkona, cena 
11,6 mio SIT informacije MAKLER BLED d.o.o., 
tel. 04 576 76 00 ali 041 647 974 

STANOVANJA PRODAMO Kranj Planina III, 
2 ss+k, 76m2/il l , vsi priključki, JV, 18,3 mio 
SIT. TRŽIČ Cankarjeva ul. nova garsonjera, 
17m2/!V., 5 mio SIT, KRANJ Planina I 2 ss, 
59,20 m2/VII., vsi priključki, balkon, 13,7 
mio SIT, KRANJ Planina I 2 ss z atrijem, 
65,90 m2, nizek blok, 14,3 mio SIT, TRŽIČ 
RAVNE 2 ss, 62 m2/L, vsi priklj. balkon, 9,4 
mio SIT, KRANJ Zl. polje 2 33, 48 m2/l l l , 
etažna CK el., balkon, 11,5 mio SIT. DOM 
NEPREMIČNINE, 202 33 00, 2369 333, 
041/333-222 2842 

PLANINA III prodamo 1 sobno stanovanje 
43m2 Ok . , I.nads. za 10.450.000SIT. 
STANING 0 4 / 20 42 754 

KRANJ- ZLATO POLJE prodamo dva pren
ovljena 2 sobna stanovanja C.k.,Tel. STAN-
ING 0 4 / 20 42 754 

PLANINA III prodamo 2,5 sobno stanovanje 
75,7m2 J stran, C.k. STANING 04/ 20 42 754 

PLANINA I prodamo 3 sobno stanovanje 84m2 
za 17.000.000SIT. STANING 04/ 20 42 754 

ODDAMO- PLANINA I OPREMLJENO 
GARSONJERO 30m2 C.K.STANING 04 20 
42 754 

ODDAMO- PLANINA I - 2 SOBNO 
OPREMLJENO STAN. ZA 55.000SIT/mes. 
STANING 04 / 20 42 754 

ODDAMO- NOVEJŠO HIŠO 240 M2 
C.K.,TEL.,ALARM, VRT. STANING 04/ 20 42 754 

BLED, Alpska cesta, GARSONJERA v 
izmeri 19 m2 z dodatnimi bivalnimi prostori v 
izmeri 10 m2, balkon s pogledom na Triglav, 
blejski grad, kvalitetno izdelana in opremlje
na, takoj vseljiva, cena 8,3 mio SIT informa
cije MAKLER BLED d.o.o., tel. 04 576 76 
00 ali 041 647 974 

BLED, novejše enoinpolsobno stanovanje 
v večstanovanjski hiši v centru Bleda, CK, 
balkon, v izmeri 48 m2, CATV, prodamo 
za 10,45 mio SIT, informacije MAKLER 
BLED d.o.o., tel. 04 576 76 00 ali 041 647 
974 

STANOVANJA ODDAMO NAKLO oddamo 
3 ss v hiši s posebnim vhodom, cca 70 m2, 
44000 SIT/mes, letno predplačilo. DOM 
NEPREMIČNINE, 202 33 00, 2369 333, 
041/333 222 ' 3424 

STANOVANJA PRODAMO KRANJ Center 
1 ss v večstanovanjski hiši, 34 m2/l l , brez 
CK, 6,6 mio SIT, KRANJ Zlato polje popol
noma obnovljeno 2 ss 45 m2/ l . , CK plin, 12 
mio SIT, ŠKOFJA LOKA Frank.nas. novejše 
2 ss 66 m2/l l , vsi priključki, 14,3 mio SIT,' 
KRANJ Planina III, 2 ss+k (preurejeno v 
2ss+2k), 76 m2/ll l , zast. balkon, 16,5 mio 
SIT. DOM NEPREMIČNINE, 202 33 00, 
2369 333 ,041 /333 222 3798 

STANOVANJA ODDAMO KRANJ lepo 2,5 
ss v hiši z lastnim vhodom in možnostjo 
uporabe vrta, 84 m2, opremljeno, CK olje, 
66000 SIT/mes. DOM NEPREMIČNINE, 
202-33-00, 2369-333, 041/333-222 sne 

Stanin a 
Tekstilna 7, tel: 04/ 2042 - 754 

STANOVANJA ODDAMO KRANJ oddamo 
cca 150 m2 v meščanski hiši s posebnim 
vhodom in vrtom, lahko opremljeno, lastna CK, 
110.000 SIT/mes. DOM NEPREMIČNINE, 
202-33-00, 2369-333, 041/333-222 

STANOVANJA PRODAMO RADOVLJICA 1 
ss 37 m2/PR, ogrevanje klasično, plin do vrat, 
7,3 mio SIT, ŠKOFJA LOKA novejše 2 ss 
mansardno, 49 m2/ll, etažna CK na drva, 9,9 
mio SIT, TRŽIČ center 2 ss+k, 56,85 m2/l., 
CK etažna balkon, 8,3 mio SIT, TRŽIČ Ravne 
2 ss, 46 m2/l, plin do vrat, 7,7 mio SIT, TRŽIČ 
center ugodno 3 ss obnovljeno v meščanski 
hiši, 74 m2+neizdelana mansarda, velika 
terasa 40 m2, CK olje, nov kritina, 9,5 mio SIT. 
TRŽIČ Ravne 1 ss, 35,60 m2/ll, 6,8 mio SIT. 
DOM NEPREMIČNINE, 202 33 00, 2369-
333, 041/333 222 

RADOVLJICA (okolica) ZAMENJAVA HIŠA-
STANOVANJE. Prodam visokopritlično hišo na 
mirni in sončni lokaciji v okolici Radovljice, 610 
m2 zemlje oz. zamenjam za 2 ss, v Radovljici, 
z doplačilom. TS 533-32-65 

KR Dru lovka oddam opremljeno GARSON
JERO mlademu paru. B 041/55-88-97 

Prodam PLANINA I, 2 ss, 65.90 m2, v 
pritličju z atrijem, nizek blok, vsi priključki. "B 
031/714-036 7249 

ŠKOFJA LOKA PODLUBNIK, prodamo 
dvosobno stanovanje 60 m2, I. nads., vsi 
priključki, lepo ohranjeno, ŠKOFJA LOKA 
FRANKOVO NAS., prodamo 3 sobno 
stanovanje 62 m2,1, nadstropje, vsi priključ
ki, v celoti obnovljeno. ŽELEZNIKI prodamo 
dvosobno stanovanje 58 m2, II. nadstropje, 
vsi priključki, nizki blok. PIA nepremičnine, 
50-60-300 7 2 0 4 

SKOFJA 
nadstrop 
Cena: 1C 

9obno, 2 
na plin. 

tJN-KR 

KRANJ • Planina; 72 m2, ti 
nizek blok, ohranjeno, parke 

ladstropje, vsi priključki. 
DEM). PS00513MA-KF 

KRANJ - Pl; 
sobno, pritlii 

KRAl 
strop 

KRANJ - Planina II; 40 m2, enos 
v dvosobno, 2. nadstropje, le| 
10,7 mio SIT (96.000 DEM). PS 

KRANJ - Planina II; 64 m2, ureje 
nadstropje, nizek blok, sončna l< 
vseljivo 8/ 01. Cena: 14,9 m 
DEM). PS06506MA-KR 

KRANJ - Planina II; 67 m2, 2,5-s 
stropje visokega bloka, balkon, čuc 
na lega, vsi priključki, takoj vselil 
12,9 mio SIT (116.000 DEM), PSC 

KRANJ - Planina II; 66 m2, ohra 
6. nadstropje, velik balkon, V le< 
SIT (135.000 DEM). PS00509K 

mično; 2.270 m2. zazidljiva parcela. 

M m2, zazidljiva, komunaL 
v hribu, naselje luksuznih 

dovoljenjem za I 
i stoji gradbena 
10 DEM). PZ005 

ou m2, sončna, plačana sprememba 
mirna lega, zeleni pas, vsi-prikljucki. 

i SIT (33.000 DEM). PZ00351MA-KR 

U - Center; 200 m2. trgovska hiša. 1. nad-

KRANJ - Vc 
nadstropje, 
vseljivo koni 
DEM). PSOI 

K U P I M O 

KRANJ, ŠKOFJA LOKA, RADOVLJICA, TRŽIČ; 
kupimo garsonjero aH enosobno stanovanje, 
novejše ali starejše, potrebno adaptacije, 
lahko kasneje vseljivo, za našo stranko. 

MALE OGLASE za Gorenjski 
glas lahko naročite po tele
fonu Š t : 201-42-47, 2 0 1 -

42-48, 201-42-49 vsak 
dan, vključno sobote in 

nedelje od 00.00 - 24.00 
u|e; lahko pa nam svoja 

naročila pošljete po faxu: 
201-42-13 a l i po 

e-mai lu: info(a)q-qtas.si 
Seveda pa oglase lahko od
date tudi osebno na Zoisovi 
1 vsak delavnik od 7. do 15. 

ure, ob sredah pa do 17. ure 

mailto:primm.trzic@stof.net
http://aaencija-primc
http://www.gradex-ge.si
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(2.858.900 5 1 1} 

$ SUZUKI O d a r Jona Husa l a , 1000 Ljubljana, 
Tel : ( 0 1 ) 5 8 - 4 2 - 8 0 1 

ZIRI ali GORENJA VAS za znanega kupca 
kupimo 1 sobno stanovanje, ŠKOFJA LOKA 
z a znanega kupca kupimo eno in pol sobno 
R o v a n j e , PIA nepremičnine, 50-60-300 

ODDAM SOBO samski osebi z souporabo 
kopalnice in kuhinje. Mesečno predplačilo. 
Cena po dogovoru. g 204-20-62, 
041/247-862 7267 

TRŽIČ oddam 2,5 ss delno opremljeno, 
vseljivo s 1.7.01. g 031/210-510 7280 

Ugodno prodam 1 sobno STANOVANJE na Sp. 
jezerskem v izmeri 44 m2. B 040/286-354 

Najamem STANOVANJE v Kranju ali okoli
c a štiri mesece, g 040/325-107 7319 

Iščem stanovanje oz. garsonjero na relaciji 
Bled - Črnivec z okolico. Možnost pomoči 
starejši ženski osebi. Šifra: POŠTENA 7336 

N E P R E M I Č N I N E 

AGENT - Kranj 
TEL.; 2 3 6 & 3 6 0 , 2 3 6 5 - 3 6 1 

STANOVANJA PRODAMO KRANJ center 
prodamo novejše 1 ss, 45 m2/l l . , CK olje, 
10,2 mio SIT, KRANJ Stražišče prodamo 
lepo 3 ss v obnovljeni večstanovanjski hiši, 
cca 95 m2/ l . , vsi priključki, CK olje, 2 
balkona, del vrt. Kranj Zlato polje 3 ss 81 
m2/l l , plin do vrat, vseljivo julija 2001. DOM 
NEPREMIČNINE, 202-33-00, 2369-333, 
041/333-222 22226 

MAKLER 
BLED d.0.0. 

P R O D A J A NEPREMIČNIN 
1-200 Med, ljubljanska cesta 5. 

t e l : 5742-333,041/647-974 

Oddam v najem 1 ss na Ravnah pri Tržiču. 
^ 3 1 / 3 0 1 - 9 7 4 7368 

STANOVANJA KUPIMO: KRANJ, ŠKOFJA 
LOKA TRZIC, RADOVLJICA, LESCE, 
kim^ kupimo več stanovanj za znane 
9qVt?' D ° m NEPREMIČNINE, 202 33 00, 
£ £ ^ 3 3 3 , 041/333 222 22229 

STANOVANJA NAJAMEMO KRANJ z okoli
co najamemo 1 ss za mlado družino. DOM 
NEPREMIČNINE 202 33 00, 2369 333, 
041/333 222 22230 

STANOVANJA KUPIMO: KRANJ, ŠK.LOKA.ŠENČUR 
takoj kupimo 1 ss ali manjše 2 ss, lahko starejše in brez 
CK. DOM NEPREMIČNINE, 202 33 00, 2369 333, 
041/333 222 22679 

KRANJ Planina II prodamo 2 ss ali men
jamo za 1 ssz doplačilom, 68 m2/VII,JV, 13 
mio SIT, Kranj Planina II prodamo 3 ss, 88 
m2/VII, 16,3 mio SIT, KRANJ Planina I 2 
ss+2k, 89,90 m2/PR+atrij, vsi priključki, 16 
mio SIT. CERKLJE prodamo novo 1 ss v 
večstanovanjski hiši, 41,2 m2/PR in 10 m2 
kleti in 2ss+k, 47,2 m2/PR in cca 10 m2 
kleti. KRANJ Planina I prodamo lepo, obnovl
jeno 3 ss nizkem bloku,. 72,40 m2/ l . , 16,5 
mio SIT. KRANJ Planina II, 1 ss, 39,30 
m2/VII, vsi priključki, balkon, zast., SV, 9,9 
mio SIT. KRANJ Kokrica ugodno prodamo 
manjšo hišo potrebno obnove na sončni 
parceli 763 m2, cca 120 m2 uporabne 
površine, 19 mio SIT.DOM NEPREMIČ
NINE, 202-33-00, 2369 333, 041 /333-
2 2 2 22227 

V O Z I L A D E L I 

Prodam novi komplet zadnji odbijač za Z 
101 Jugo Skala 55. g 252-56-70 7254 

E x c l u s i v e p o n u d b a 

rti" \ 

1 M P R E Z A r t 

1.6 Compact wagon 

F O R E S T E R 
Exclusive oprema 

2.0,4WD, klano, ABS, 4x oirbag, 
hillholder, elektro paket 

i o . fO I * IH< lc i i t * * OUMttAfHJ Avtnnuttiv Rudo tto.i 
J 

( 0 1 ) 5 8 - 4 2 - 9 0 1 HM«) Ljubljana 

ŽELITE PRODATI ALI KUPITI RABLJEN AVTO? 
O g l a s i t e se a l i p o k l i č i t e 

T A L N 

P E Z g . B i t n j e 3 2 , T E L : 0 4 / 2 3 - 1 6 - 1 8 0 , 

U r e d i l i v a m b o m o tudi p renos l a s tn i š tva z a 

v a š e g a j e k l e n e g a k o n j i č k a . 

TUDI RABLJEN AVTO JE DOBER AVTO 

V O Z I L O K U P I M 

ODKUP IN POPRAVILO KARAMBOLI-
RANIH VOZIL - prepis, prevoz na naše 
stroške. AVTO JAKŠA, Orehovlje 15A, Kranj, 
2041-168, 041/730-939 4 

Kupim KARAMBOLIRANO VOZILO od I. 90 
dalje, g 041/743-866 6743 

ODVOZ TER ODKUP STARIH ZA
PUŠČENIH OSEBNIH IN TOVORNIH VOZIL, 
g 041/651-818 Margos d.o.o., Smledniška 
32, Kranj 7151 

V O Z I L A 

Prodam GOLF letnik 86 ter KOZOLEC, g 
204-54-87, 041/790-312 7248 

Prodam HONDO CMC 1.4 i, 5 vrat, letnik 
1996/marec, zelena, 78000 km, ohranjena, 
13200 DEM, g 041/607-486, 2561-813 

Prodam VVARTBURG 1.3, I, 89, prvi last-
nk, cena po dogovoru, g 20-11-348 726S 

Prodam PASSAT 2.0 16 V, letnik 90, meta-
lik zelene barve, cena po dogovoru, g 
031/521-535,041/860-154 7272 

FIAT PUNTO 75 SX, I. 97, 3 vrata, reg. 
7 / 0 1 , elektro paketi in SUZUKI BALENO 
VVAGON 1.6 GLX 4 WD I. 2000, reg. 
10/2001, 2 x zračna vreča, servo volan, kli
ma, sončna streha, elektro paket, prodamo. 
AVTOMEHANIKA LUŠINA Franc, s.p., 
Gosteče 8, Škofja Loka, g 502-2000 7282 

NISSAN SUNNY 1.4 SLX, I. 94, prodam. 
g 204-22-77 7283 

OPEL ASTRA TEAM 1.6,1. 96, prodam, g 
204-22-77 7284_ 

MAZDA 626 2.0 4x4, I. 92, prodam, g 
204-22-77 7285 

RENAULT MEGANE RT 1.6,1. 97, prodam. 
g 204-22-77 7286 

RENAULT CLIO 1.4 S, I. 93, prodamo, g 
"204-22-77 7287 

NISSAN PRIMERA 1.8 comfort, I. 2000, 
prodam, g 204-22-77 !2sa_ 

Prodam CITROEN CX diesel. I. 92, reg. do 
2/02, vozen, ohranjen, g 53381-86 /294 

Prodam ŠKODO FAVORIT GLX I. 93. g 
51-97-061 7303 

IH Bratov Praprotnic 10, NAKLO 
• k — J Td/fax; 04/25-/1-035 
PRODAJA IN 
MONTAŽA IZPUŠNIH -
SISTEMOV TER ^<^^J*&^' 
AVTOMOBILSKIH 
B L A Ž I L C E V ¥ M O M R O E F 

ODKUP, PRODAJA, MOŽNA MENJAVA 
staro za staro in prenos lastništva. MARK 
MOBIL.d.o.o., Šuceva 17, Kranj, g 20426-
00,041/668-288 5 

HYUNDAI ACCENT 1.5 LS prvi lastnik, I. 
96, reg. do 4/02, kovinsko srebrne barve, 
redno servisiran, ser.knjižica, 80.000 km, 5 
v, zelo ohranjen, prodam, g 041/644-991 

P R E P I S I V O Z I L 

M A R K M O B I L , d . o . o . 
Š u c e v a 1 7 , K r a n j 

Tel.: 2 0 4 2 - 6 0 0 , 2 0 4 2 - 3 0 0 

HYUNDAI LANTRA 1.6 GLSi I. 92, reg. do 
9 / 0 1 , barva kovinsko modra, ser.knjižica, 
garažiran, elek. stekla, servo volan, radio, 
vlečna kljuka, ohranjen, garažiran, ugodno 
prodam, g 041/644-991 6242 

HYUNDAI COUPE 2.0 TOP K, prvi lastnik, 
I. 97, rdeča barva, 50.000 km, redno 
servisiran, reg. do 17.6.01, vsa oprema in 
veliko dodatne (spojlerji, ALU platišča, 16", 
izpuh..), alarm, garažiran, ohranjen, prodam, 
g 01/72-16-221 6243 

O d k u p r a b l j e n i h i n 
p o š k o d o v a n i h v o z i l 

A V T O K A D I V E C 
t e l . : 0 4 / 2 7 9 - 0 0 - 0 0 , 

0 4 1 / 6 6 6 - 7 5 4 

RENAULT MEGANE CLASIC 1.6 RN prvi 
lastnik, I. 97, kov. modra, barva, 84000 km, 
ser.knjižica, servo volan, AB, radio 
Blaupunkt, centralno daljinsko zaklepanje, 
zelo lepo ohranjen, garažiran, ugodno pro
dam, g 041/644-991 Jernej 6244 

NISSAN SUNNY 1.4 SLX prvi lastnik, 95, 5 
vrat, reg. do 9 / 0 1 , kovinsko sv. modra 
barve, 84000 km, servisna knjižica, elek. 
paklet, servo volan, centralno zaklepanje, 
garažiran, izredno lepo ohranjen, ugodno 
prodam g 041/644 991 Jernej 6245 

ODKUP RABLJENIH VOZIL od I. 1990, 
plačilo v gotovini, uredimo prenos lastništva. 
ADRIA AVTO, d.o.o., Partizanska c. 1, Škof
ja Loka (bivša vojašnica), g 5134-148, 
041/632-577 

HYUNDAI ACCENT 1.3 LS prvi lastnik, I. 
96, reg. do 10/01, kovinsko zelena barva, 
redno servisiran, ser. knjižica, 75000 km, 3 
vrata, zelo ohranjen, garažiran, prodam, g 
041/644-991 

HYUNDAI ACCENT 1.3 LS, prvi lastnik, I. 
96, reg. do 7 /01 , kovinsko srebrne barve, 
24.800 km, servisna knjižica, 3 vrata, izred
no lepo ohranjen, garažiran, prodam, g 
041/644-991 

VECTRA 1.8 I, L. 93, 5 v, bele barve, 
strešno okno, ABS, servo volan, CZ, 
100.000 km. g 041/564-992 /r/o 

ROVER 214 Si, 16 V, I. 94, dodatna opre-
ma. g 041/519-580 72os_ 

GOLF I, I. 81, cena 45000 SIT. g 595-79-
18 7206 

Prodam R4 GTL, 1.92, rdeče barve, zelo do
bro ohranjen, reg. do 08/01, redno servisiran, 
cena 180.000 SIT. g 041/241-583 

GOLF diesel, I. 89, reg. do 30.11.2001, 
cena 250.000 SIT. Koritnik, Planina 63, 
Gor. vas 7221 

Prodam R TVVINGO 1.2, I. 98, prva reg 
99. g 031/630-770 7223 

BMW 318,1. 93, z veliko dodatne opreme, 
lepo ohranjen, ugodno prodam, g 
041/503-222 7309 

Prodam R 5 CAMPUS, I. 92, reg. do 2/02. 
g 041/356-114 7312 

Prodam FIAT TIPO 1.4 IE.S I. 93 /9 , cena 
410.000 SIT, g 040/286-354 7314 

Prodam RENAULT CLIO 1.2 RL I. 94/12, 
cena 670.000 SIT. g 031/325-288 rais 

Prodam R CLIO 1.4 COMFORT, 1.97, cena 
po dogovoru, g 041/210-288 7328 

FIAT PUNTO 1.94, uzredno ohjranjen, 2. 
lastnica, prodam, g 031/307-057 7329 

JUGO 45 KORAL, 1.90, vinsko rdeč, zelo 
lepo ohranjen, prodam, g 041/820-119 

Prodam GOLF II D, I.89, reg. do 7/01, bel, 5 V, 
5 P, zelo dobro-ohranjen, cena 520 000 SIT ali 
4700 DEM. Samo resni, g 041/431-588 

Prodam BMW 535 i, 1.91, kovinsko zelen, 
možna menjava. g 031/265-242, 
050/657-433 7334 

Prodam OPEL ASTRO 1.4 GL, 1.95, 71 000 
km, reg. celo leto, 3 V, CZ. g 253-13-12 

SCENIC 1.6 CANEDO, L 99, s klimo in 
vso ostalo opremo, prodam, g 512-73-00, 
031/827-929 7345 

Ugodno prodam R MEGANE 1.4 RL, I. 97, 
garažiran, rdeč, reg. celo leto, pfvi lastnik, 
g 031/560-099, 250-31-55 7349 

Prodam R 4 GTL, I. 89, sivo modre barve, 
lepo ohranjen, g 041/616-095 7350 

AX 1.1, L. 89, 5 v, rdeče barve, lepo ohran
jen, cena 245.000 SIT. g 041/727-128 

IŠČEM ZAPOSLITEV - polaganje ploščic, 
zidarska dela (notranji, zunanji ometi, 
adaptacije ipd), g 041 /845-792 6329 

FRIZERSKI STUDIO v centru mesta zaposli 
FRIZERKO za moško striženje. Pogoj: nekaj 
let samostojnega dela. Ponudbe pošljite na 
naslov EXLESIOR d.0.0., Detelova 10, Kranj 

6637 
ENKRATNO V SLOVENIJI! RESEN 

POSEL, ni AKVIZITERSTVO, denar takoj, 
kredit, delo tudi za upokojence in študente. 
Informacije Zvone Flisar.s.p., Zabreznica 
34a, Žirovnica, g 041 /946-805 6765 

Brez tveganja in stroškov, odličen zaslužek 
- ni akviziterstvo, nudimo kredit! Kolevski 
Vesna s.p., Planina 7, Kranj g 041/434-
383, Vesna in 041 /784-151, Tomaž 6825 

Zaposlim simpatično ŠTUDENTKO -
NATAKARICO. Frantar Dejan,s.p., Predilniš-
ka 16, Tržič, 041/350-114 7075 

SLIKOPLESKARJA s 3 letno prakso in 
vozniškim dovoljenjem, zaposlim takoj. Sliko-
pleskarstvo Kalan Peter.s.p., Bertoncljeva 
36, Kranj, g 041/735-935 7092 

Če želite zaslužiti s trženjem vseh vrst 
zavarovanj in rentnega varčevanja, pokličite 
na telefon 041/679-249, Kasestnik Simona, 
Kamna gorica 2, Kamna gorica 7099 

Zaposlimo STROJNEGA MEHANIKA - stro
jno ključavničar. Možnost priučitve, starost 
do 35 let. Pisne prijave: Gogala Matija,s.p., 
Žabnica 12, 4209 7124 

RESTAVRACIJA CAMPING Bled zaposli 
SAMOSTOJNEGA KUHARJA, g 5741-712, 
Kidričeva c. 10 B, Bled 7192 

Redno zaposlimo nekaj urejenih zastop
nikov za terensko prodajo tehničnih artiklov. 
Prevoz in strokovna pomoč pri delu zagotovl
jena, g 041/513-664, Sinkopa,d.o.o., 
Žirovnica 87 7200 

Zaposlim KV KUHARJA. Gostilna Na Vid
mu, Poljane nad Šk. Loka, g 510-96-10 

Dnevni bar v Kranju, c. St. Žagarja 2 za
posli dekle za delo v strežbi, g 041/857-
945 7207 

V redno delovno razmerje sprejmemo DVA 
OBLIKOVALCA KOVIN (strugar, rezkalec ali 
orodjar), poiskusna doba 2 meseca, g 51-
28-070, Kovinex, d.0.0 , Puštal 8, Šk. Loka 

Zaposlimo simpatično dekle za delo v 
gostinskem lokalu, Kranj, g 041/246-865 
ali 031/751-402, Kolgeci Nuha s.p., Gale-
tova 3, Kranj 7218 

Zaposlim fanta ali dekle v novem baru v 
Kranju, g 041/692-821, Intertrned, 
Hotemaže 50 7237 

Dekle prikupnega značaja takoj zaposlimo 
za strežbo pijače v Kranju. MBM.d.o.o., 
Prešernova 16, Kranj, g 041/787-059 

Zaposlimo mlajšo gradbeno inženirko z 
izkušnjami, g 040/616-396 Orehek.d.o.o., 
Kutinova 3, Kranj 7320 

Zaposlim ČISTILKO za dopoldansko 
čiščenje poslovnih prostorov in žensko za 
večerno pospravljanje kuhinje. Restavracija 
Okarina Bled g 574-14-58 7322 
Honorarno zaposlim izkušeno CVE-

TLIČARKO. Klavdija Benedičič Zalaznik s.p., 
Studeno 22 c, Železniki g 514-73-57, 
041/738-751 7324_ 

Dnevni bar v okolici Kranja honorarno za
posli več simpatičnih deklet za delo v šanku. 
Inf na g 031/260-505, Aldera d.0.0., Par
tizanska 34, Šenčur 7335 

Iščemo VOZNIKA C in E kategorije za 
opravljanje prevozov v mednarodnem trans
portu. Lahko z izkušnjami ali brez. Edini 
pogoj je starost 21 let. g 041/767-397, 
Bizjak Aleksander.s.p., Cankarjeva 9, Kranj 

A V T O D E L I I N O P R E M A 
tel.:(04)236 40 10,236 40 11 

fux:(04) 201 18 34 

Trgovina P&R 
Kolodvorska 3, Kranj 

Založba UČILA, d.o.o., Tržič išče 
KOMERCIALISTE in 4 VODJE 
SKUPIN za organizacijo direktne 
prodaje. Možnost odličnega zasluža. 
Prijave za razgovor zbiramo po tel.: 
598-00-00, 

Prodam AUDI 80 I. 92, reg. marec 2002, 
kovinsko temno modre barve, CZ, klima, 
zelo lepo ohranjen. Cena 900.000 SIT. g 
040/531-505 7358 

Prodam R LAGUNA 1.8 RT, bele barve, I. 
96, reg. do 2/02, servisna knjiga, garažiran, 
prvi lastnik za 1550.000 SIT. g 041/408-
145, po 15.uri 7359 

Prodam CITREON BERLINGO X, bordo 
rdeč, I. 6/97, 125.000 km, 1200.000 SIT. 
g 041/639-510 7367 

Prodam R 5 CAMPUS, I. 93, do 17.3.02, 
cena 350.000 SIT. g 040/549-030 7370 

Z A P O S L I T V E 

Ž I V A L I 

LABRADORCE črne barve z rodovnikom, 
prodam, g 5195-172 6877 

BIKCA simentalca starega 10 dni, prodam, 
g 041/378-911 7197 

Prodam 10 dni staro TELIČKO simentalko. 
g 259-13-97 7198 

Prodam 4 mesece starega BIKCA pasme 
limuzin za nadaljno rejo. g 25-11-724 7209 

Prodam čb BIKCA, starega 14 dni. Pod
brezje 533-13-10 7210 

Prodam TELIČKO simentalko, staro 14 dni. 
g 5721-320 7211 

JARKICE rjave 20 tednov, ele PIŠČANCE 
za dopitaje, prodam. Hraše 5, Smlednik, 
01/3627-029 /224 

vsak poftedeljek 
ob 9» in 18» uri 

AVTO ŠOLA (Kf/%mt#t 

2 0 2 1 2 2 2 

2 3 1 I O 3 5 

nd o m p l a n 
I dnuiba za inženiring, 
! nepremičnine, urbanizem 
I in energetiko, d.d. 
kranj,bleiweisova 14 

tel.h.C.:04/2O68-700, la*: 04/20-68-701 

rofememicninami 
v Kranju na Planini prodamo 4 sobno stanovanje, ni

zek objekt, pritličje, v izmeri 87 m2; 
v Kranju, na Planini I. prodamo dvosobno + dva ka

bineta stanovanje vi. nadstropjo, izmere 89 m2; 
v Kranju, Planina II., prodamo trosobno stanovale v 

III. nadstropju, izmere 99,5 m2. nizek objekt, 
v Bistrici pri Tržiču prodamo dvosobno stanovanje v 
. nadstropju, izmere 57,19'm2; 
na Planini III. v Kranju prodamo v pritličju dvosobno 
kabinet stanovanje s hobv sobo v kleti in samostoj

nim vhodom v izmeri 94,50 m2 (zelo lepa lega); 
na Planini II. v Kranju prodamo enosobno stanovanje 

v 10. nadstropju, izmere 44,40 m2; 
Šorlijovem naselju prodamo trosobno stanovanje, 

V. nadstropje, v izmeri 72,40 m2; 
Šorlijevem naselju prodamo trosobno stanovanje, 

VI. nadstropje, v izmen 70,20 m2; 
- na Planini III. v Kranju prodamo dvosobno stanova
nje v IV. nadstropju, izmere 62,5 m2; 
- na Planini I. v Kranju prodamo dvosobno • dva kabi
neta stanovanje v II. nadstropju, izmere 92,7 m2; 
• HIŠE 
- v Stražišču pri Kranju prodamo atrijsko hišo na par
celi velikosti 454 m2; 
- v Stražišču pri Kranju prodamo enonadstropno dvo
stanovanjsko novejšo hišo na parceli velikosti 636 m2; 
- v Centru mesta Kranja prodamo manjšo hišo z gara
žo in vrtom..; 
- v bližini Golnika prodamo večjo enonadstropno hišo 
na parceli izmere 700 m2 (možnost odprodaje tudi po 
etažah); 
- v Predosljah prodamo starejšo obnovljeno kmečko 
hišo na parceli v 
izmeri 700 rrl2; 
• v Kranju na Pnmskovem prodamo polovico hiše; 
0 GOSTINSKO - TURISTIČNI OBJEKT 
- v centru Bleda prodamo v celoti prenovljen trinad-
stropni objekt z 11 sobami za hotelsko dejavnost s 
408 m2 notranje površine na parceli velikosti 947 
m2, z vrtom m urejenim parkirnim prostorom; 
• POSLOVNI PROSTOR - prodamo 
- na Jesenicah blizu železniške postaje prodamo po
slovne prostore, primerne za pisarne, v II. nadstropju 
v izmeri 307 m2; 
- v bližini Kranja prodamo prenovljen poslovni prostor 
z dvema pisarnama v izmeri 414 m2, primeren za trgo
vino ali skladišče; 
• POSLOVNI PROSTOR: - oddamo v najem 
- v Čirčah pri Kranju oddamo v najem pisarniške pros
tore v izmen 80 m2; 
- v Kranju pri avtobusni postaji oddamo v najem po
slovne prostore (primerne za pisarniško dejavnost v iz
meri cca 135 m2; 
- v bližini Kranja oddamo v najem poslovne prostore v 
izmeri 400 m2 (možnost tudi 2 x po 200 m2) s parki
riščem, pnmerno za trgovino z gradbenim matenalom, 
živilski diskont ali skladišče; 
• PARCELA-PRODAMO: 
- v Kranjski Gori - Podkoren prodamo zazidljivo parce
lo v izmeri 2.500 m 2; 
- na Zg. Jezerskem prodamo zazidljivo parcelo, veliko
sti cca 1500 m2; 
• GARAŽA - PRODAMO 
- v Kranju, Šorlijevo naselje, prodamo garažo; 
• SKLADIŠČE - ODDAMO V NAJEM 
- v Čirčah pri Kranju oddamo v najem 50 m2 velik 
prostor, primeren za skladišče (višina 4 m); 
- v bližini Kranja - Prebačovo oddamo v najem prosto
re, primerne za skladišče, v izmeri cca 160 m2. višina 
cca 3,30 m 
• KUPIMO: 
- v Kranju kupimo starejšo hišo in več dvosobnih ali 
enosobnih stanovanj 
- v Šorlijevem naselju ali Vodovodni stolp kupimo več
jo garsonjero ali enosobno stanovanje; 

Odgovornost in strokovnost 
zagotavljata zanesljivost in uspeh 

ŠPORTNO REKREACIJSKI na lokaciji 
BRDO PRI KRANJU 

Predoslje 39, Kranj, tel.: 04/2022-479 
Od pon. do pet: od 9. do 13. ure, od 16. do 22. ure 

sob., ned., prazniki od 16. do 21. ure 
-fitnes 
- aerobika 
- spinning 
-savna (finska, 

turška) 
- masaže 
- hydro jet 
-joga 

jacuzzi-
solariji 

fit kid's (otroška aerobika)-
telovadba za- nosečnice 

plesna delavnica 
beauty center 

(kozmetični salon) 
TEČAJ TELOVADBE ZA NOSEČNICE 

ŠPORTNO-REKTREACIJSKI CENTER IN BEAUTY CENTER ^ 
na lokaciji POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN V KRANJU 
Partizanska c. 39, Kranj, tel. 04 2362-810, 04 2362-811 

Del. čas: od pon. do petka od 8. do 22.30 ure, ob. sob, ned., praz. od 15. - 22 ure 

pei naj POUBJAgrj ' 
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P >>7.3siH, 



MERCATOR 
KŽK, KMETIJSTVO 
KRANJ 

AKCIJA 
ODPADNI KROMPIR ZA 

PREHRANO ŽIVALI 
Cena: 3 S IT/kg rinfuza 

5 SIT/kg v vrečah. 

DO ODPRODAJE ZALOG! 
Skladišče krompirja v Šenčurju 

tel.: 04 /25-19-605 

Prodam čb BIKCE, težke od 50-120 kg in 
TELIČKO križanko. Korenčan, Podbrezje 
54, 040/219-600 7235 

TELIČKO simentalko staro 10 dni, prodam. 
V 5876-178 7239 

Prodam KOZLA in oddama kozje MLEKO. 
S 204-22-88 7241 

Prodam PRAŠIČE težke od 80-120 kg. 
Kurirska pot 11, 2042-672 7244 

Prodam brejo KRAVO sim. in teličko si
mentalko, 6 tednov staro. "B 518-60-11 

Prodam 2 TELIČKI simentalki, stari 1 
mesec ali menjam za bikca sim. T! 514-63-
18 7252 

Prodam BIKCA simentalca 300 kg. Luže 6, 
V 2531-483 7255 

Prodam visoko brejo TELICO simentalko. 
•ff 2311-7 8 2 725? 

PIŠČANCE bele za zakol, prodam. Matuš, 
Suhadole 65, Komenda, 01/8341-953, 
041/281-919 , 7268 

Prodam PAŠNO TELICO težko 500 kg, 
breja 5 mesecev. "B 5146-112 7270 

Prodam 14 dni staro TELIČKO simentalko. 
Mače 3, Preddvor 7290-

Prodam plemensko TELICO simentalko, 
staro 15 mesecev. Zg. Brnik 82, "B 25-22-
749 7291 

Prodam KRAVO težko 500 kg, brejo 6 ted
nov. "B 031/516-334 7295 

Prodam črnobelega BIKCA, starega 10 
dni. Debeljak, Podbrezje 150, 040/33-06-
06 7296 

Prodam črnobelega BIKCA en teden. "B 
5310-201 7297 

MLADIČE pasme BERNSKI PLANŠAR, 
prodam. "B 031/229-151 7301 

ENOLETNE KOKOŠI nesnice prodam po 
100 SIT za kokoš. "B 576-91-60 7304 

Prodam BIKCA simentalca, težkega 150 
kg. "B 533-88-76 7310 

Prodam 15 mesecev staro TELICO si
mentalko. -B 250-36-37 7317 

Prodam BIKCA simentalca, starega teden 
dni. "B 572-35-53 7326 

Vodopivćeva 3 , 4 0 0 0 KRANJ 
(Monoi jev klanec) 

tal.: (04) 23-64-970 
delovni čas: 

vsak dan: 9-12 in 15-19 ure 
sobota: 8-12 ure 

' Titova"1; 4270"Jesenice 
Tel.: 04/58-63-303 

Tel., fax: 04/58-62-215 

industrijski tlaki 
estrihi 
strojni ometi 

Prodam tri TELICE, breje 9 mesecev, si-
mentalke, A kontrola. "B 5743-537 7360 

Prodam BIKA simentalca teža 350 kg. "B 
5743-391 7362 

Prodam KRAVO v osmem mesecu brejosti. 
B 57-200-82 7363 

Prodam nemške ovčarje z rodovnikom, ce
pljene, stare 8 tednov. S 5 1 -50-820 

Ž I V A L I K U P I M 
Kupim BIKA simentalca od 200-350 kg. B 

533-80-54 7232_ 

Kupim BIKCA simentalca. "B 041 /944-
28 7 7262 

Kupim BIKCA simentalca, starega 10 dni. 
"B 51-30-493 7298 

BIKCA simentalca, starega en teden, 
kupim. "B 252-26-73 ' 7342 

Prodam PAPIGE 
031 /360-467 

SKOBCEVKE. "B 

VEC TELET od 50-100 kg prodam. B 
257-20-26 7337_ 

Iščem BELEGA mladega MUCKA. "B 
01/364-10-21, zvečer 7343 

Prodam TELIČKO sim. staro 10 dni. "B 
04/530-72-60 7355 

Prodam črnobelega BIKCA star en teden. 
Podbrezje 107, S 5331-555 7356 

OPRAVIČILO 
Pri zahvali za pokojnim 

limom Drakslerjem je pomo
toma izpadla zahvala medicin
skemu osebju Zdravstvenega 

doma Kranj in policistom Poli
cijske uprave Kranj. Za napa

ko se opravičujemo. 

V 96. letu je tiho preminila 

VERONIKA KUMŠE 
iz Čirč pr i Kranju 

V družinskem krogu smo se poslovili od nje dne 3. maja 2001. Ohranili jo bomo v lepem 
spominu. Zahvaljujemo se vsem, ki so nam stali ob strani. 

Hče rka A n a , zet Tone, vnuki Svetlana z Oskarjem, Rok z Anico in M i h a 
ter pravnuki Oskar, Ajda in Maša 

Z A H V A L A 

Ob smrti naše drage 

MANCE GAŠPERŠIČ 
iz Krope 

se prisrčno zahvaljujemo vsem, ki ste jo obiskovali v času njene težke bolezni: osebni zdravni
ci dr. Ropret Marti, patronažnima sestrama Saški in Belindi in vsem številnim, ki ste jo 

obiskovali zadnje mesece v bolnišnici na Golniku. Posebna zahvala gre zdravstvenemu osebju 
oddelka 100 Bolnišnice Golnik, ki soj i z vsemi možnimi sredstvi in z vso človeško toplino 
lajšali trpljenje, kakor tudi duhovniku za redno duševno oskrbo. Hvala vsem, ki ste se prišli 

poslovit in jo spremili na njeni zadnji poti, j i darovali cvetje in sveče. Hvala g. župniku V i d 
marju za poslovilni govor in lepo opravljen pogrebni obred, Kvartetu Zupan iz Tržiča za sode

lovanje pri pogrebu, g. Ciri lu Kozjeku za opravljena dela v zadnjih treh poslovilnih dneh. 
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in j i izrazili spoštovanje ob njeni smrti. 

Helenca z d ruž ino 
Kropa , 28. apri la 2001 

Vsak dan, ko se zdani 
In vsak dan, ko se znoči, 
Ko ugasnejo še zadnje luči 
In ko vse okrog že spi 
Je čas za misel nate 
Upanje, da spomin živel bo zate. 

V naših srcih ponovno oživiš 

VIKI MARINŠEK 
1944- 2000 

Samotno leto 2. maja je minilo 
Ponovno bolečino oživilo 
Ostala sta le pomlad in maj 
Minljivost in spoznanje, da te ne bo nazaj 
In upanje, da čas bo počasi celil, kar boli 
Nikoli pa ne bo zbledel spomin na skupne dni. 

m 

Vsem, ki se z lepo mislijo ustavite ob njegovem grobu, prižigate svečke, 
HVALA! 

Žena Slavica, sinova Viki in Andrej z Mino 

Z A H V A L A 
In vedno znova ko jutro se rodi, 
v dan zazrem se s solznimi očmi. 
Srce v bolečini zaječi, 
"Je res, da te več med nami ni?" 

V 14. letu starosti, mnogo prezgodaj smo izgubili našega dragega 
sina in brata 

DEJANA SAVICA 
Iskrena hvala vsem, ki ste nam ob teh žalostnih in težkih trenutkih stali 
ob strani, izrekali sožalje, nudili moralno in finančno pomoč se tako 
številčno poslovili od njega, darovali svečke in s cvetjem zasuli njegov 
mnogo prerani grob - hvala. 

Žalujoči: mami Nada in sestra Sandra 

V S P O M I N 
Že leto dni na tvojem grobu luč gori, 
a v naših srcih, dušah, še močno boli. 
Tako prezgodaj, tiho in za vedno si zaspal, 
a spomin na tebe, ati, večno bo ostal. 

6. maja 2001 bo minilo žalostno leto, odkar nas je zapustil dragi mož, 
oče, brat, stric, bratranec in svak 

JOŽE JENKO 
Gosarjev Jože z Godešiča 

Lepa hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, prižigate sveče, se 
ga spominjate z lepo mislijo ali molitvijo. 

V S I N J E G O V I 

Z A H V A L A 
Sem upal dolgo, 
in se bal; 
slovo sem upu, 
strahu dal.... 

Po hudi bolezni nas je v 77. letu starosti zapustil 

PAVEL GALE 
ž Bobovka 13 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam stali ob strani in nas bodrili, g. župniku za pogrebni obred. 
Vsem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot, mu podarili cvetje in sveče. . 

Vsem še enkrat hvala. 

Žena Ivanka in hči Darja z družino 

O S M R T N I C A 

Sporočamo žalostno vest, da je v 86. letu starosti umrl naš dragi oče, dedek, pradedek in brat 

VILJEM PETERNELJ 
Pokopali ga bomo na njegovo željo v družinskem krogu v soboto, 5. maja, 

na tržiškem pokopališču. 

Žalujoči sinova Jure in Marko z družinama ter brat Slavko 

V S P O M I N 
Kako je prazen dom, dvorišče, 
naše oko zaman te išče. 
Ni več tvojega smehljaja, 
le trud in delo tvojih rok 
za vedno nam ostaja. 

(Simon Gregorčič) 

ANDREJU ARIHU 
dipl. ing. gozdarstva 

Mineva leto dni, odkar je prazen naš dom, ki si ga s tako ljubeznijo gradil. V tolažbo nam je, da 
si še vedno v mislih tvojih sodelavcev, sosedov, prijateljev. Še vedno gorijo njihove svečke na 

tvojem preranem grobu. Zato vsem in vsakomur posebej iskrena in prisrčna zahvala! 

Žena Mojca, hči Anuška z družino in sin Andrej ter sestra Tončka in tašča Minka! 
Črnivec, dne 3. maja 2001 



Jubilejna 10. prireditev 

V w l i l n j u v 
V soboto smo krajevna skupnost in Gorenjski glas prireditev začeli z domačini, gosti in ansamblom Štajerskih sedem, v nedeljo pa je po 
maši, sprevodu konj in blagoslovitvi za razpoloženje skrbel ansambel Obzorje - Zadovoljni razstavljava, še bolj obiskovalci, blagoslov za 

konje in njihove lastnike 

Gorje, 4 . maja - Letošnja jubilejna 10. priredi
tev Jurjev semenj v Gorjah je biLa v soboto in ne
deljo takšna, kot so si j o v krajevni skupnosti 
Goge, k i j e bila s predsednikom Alojzem Poklu-
karjem organizator dvodnevne prireditve, samo 
želeli. Kot naročeno lepo vreme je v soboto in v 
nedeljo privabilo na semenj z bogato obloženimi 
okrog tr idesetimi stojnicami številne obisko
valce. Slednji so se tokrat ob nakupih lahko tudi 
poveselili v soboto na prireditvi z Gorenjskim gla
som in ansamblom Štajerskih sedem, v nedeljo 
Pa so se v sprevodu predstavili številni lastniki 
konj, program pa so popestrile mažoretke, na
rodne noše, godbeniki iz Gorij in z Jesenic ter an
sambel Obzorje. 

"Tudi letošnjo prireditev smo pripravili z razs
tavljavci in konjeniki. Vesel sem, da smo v sobo
to popoldne skupaj z domačini in z Gorenjskim 
glasom, k i je tudi tokrat glavni medijski sponzor 
letošnjega semnja, pripravili zares uspelo in ve
selo popoldne na Jurjevem semnju. Takšna 
srečanja so zares prijetna, zato bomo z njimi še 
nadaljevali tudi v prihodnje," je po sejmu pove
dal predsednik KS Gorje Alojz Poklukar. 

obeh pihalnih orkestrov pod šotorom. Popoldne 
pa so prišli na svoj račun številni obiskovalci, ki 
so lepo nedeljo izkoristili za nakupe na stojnicah 
in veselo srečanje z ansamblom Obzorje. 

Alojz Poklukar, predsednik krajevne skupnosti 
Gorje, je potem proti večeru zadovoljen ugotovil, 
da je letošnja jubilejna prireditev Jurjev semenj 
potrdila pri l jubl jenost in hkrati pravilnost 
odločitve prirediteljev, ki so se za semenj odloča
li pred desetletjem. Zato bodo s sem nji v Gorjah 
nadaljevali tudi v prihodnje. "V imenu krajevne 
skupnosti se zahvaljujem vsem, ki so sodelovali 
pri pripravi semnja in v njegovem programu ter 
še posebej tudi Gorenjskemu glasu za sobotno 
prireditev." 

Bilo je veselo. Zato na svidenje ob letu na pr i
hodnjem Jurjevem semnju. 

• A. Žalar 

Krajevna skupnost Gorje je letos oganizirala 10. Jurjev semenj. 

Občinski in krajevni vrh (od leve proti desni): 
Podžupan Jože Atolič, župan mag. Boris Malej, 

predsednik KS Gorje Alojz Poklukar. 

vočenja zares kvalitetnega ansambla, ki ga vodi 
Samo Pokom, je opravil zelo dobro in si nazad
nje pridobil pomembno zaupanje članov ansam
bla Štajerskih sedem za njihovo tonsko spremlja
vo v prihodnje. Sicer pa so za ta pravo razpo
loženje še pred Štajerci poskrbeli ob Jevšku tudi 
ansambel Tulipan z vodjo Vilijem Bončo in pevko 
Alenko Balažic ter duo Nota z Marjanom Rekar-
jem in pevko Jelko Potočnik. Nastop gostov, s ka-

sprevodu je biLo kar 76 jezdecev, prek trideset 
vpreg, dekleta so se predstavila v ruticah in pred
pasnikih, fantje z raglami in zvonci. Z raglanjem 
so odganjali zimo, z zvonci pa predstavili in potr
dili prek 150-letno tradicijo izdelovanja zvoncev 
v Mevkušu in na Všelnici. 

V sprevodu pa sta bili tudi godbi Gorje in Jese
nice, mažoretke iz Kranja in z Jesenic. Sprevodu 
je nazadnje sledil še blagoslov konj in nastop Duo Nota: Jelka Potočnik in Marjan Rekar 

Ansambel Jevšek 

Začeli smo skupaj 
V soboto popoldne smo se pod šotorom zbrali 

°b domačih harmonikarjih in otroški foklorni 
skupini KUD Bled - Gorje pod mentorskim vods-
• v °m Jožice Gajzer tudi ansambli Jevšek, Tulipan 

n Nota, predstavila pa sta se podobno kot na pri-
edityah Veselo v pomlad še pevec Valentin Anto-

n i J ° in harmonikarica, kadidatka za Gorenjsko 
meseca, Kristina Pahor. 

" ° pozdravu predsednika Alojza Poklukarja in 
n astopu otroške folklorne sklupine je od domačih harmonikarjev najprej nastopila Potokar-
Jeva Angela, nato njen brat Albin Černe, da je 
harmonika v Gorjah zares priljubljen instrument, 
Pa sta potrdila še Lovro Pretnar in Florijan Tišler. 
^a veselo razpoloženje pa so poskrbeli tudi an
sambel Jevšek, ki mu je tokrat priskočiL na pomoč 
s trobento kar vodja ansambla Obzorje Vili 
P lskač. Slednji je imel na skrbi tudi tonsko pod-
Poro sobotne in nedeljske prireditve in je us-
Pešno "prestal pravi glasbeno tonski krst" z an-
^mb lom Štajerskih sedem. Zahtevno nalogo oz-

Ansambel Tulipan Ansambel Štajerskih sedem Ansambel Obzorje: nastopil bo tudi na Alpskem večeru. 

Lovro Pretnar Albin Cerne Florjan Tišler Kristina Pahor 

' mentorico folklorne skupine Jožico Gajzer 
se je pogovarjal Jože Košnjek 

terimi smo prvi dan popoldne skrbeli za veselo 
sejemsko razpoloženje v Gorenjskem glasu, sta 
še posebej popestrila in obogatila tudi mlada 
harmonikarica Kristina Pahor in pevec Valentin 
Antonijo. Oba sta z nastopom še posebno ogrela 
obiskovalce pod šotorom. Daje bilo veselo, pa je 
potrdil tudi župan občine Bled mag. Boris Malej, 
ki se je prirediteljem zahvalil za organizacijo že 
desete prireditve. 

V nadaljevanju sobotnega programa pa so po-
temposkrbeli za pravo razpoloženje člani ansam
bla Štajerskih sedem. Njihova izvedba zares zah
tevnega in kvalitetnega programa je bUa za na
polnjen šotor z obisovalci pravi užitek. Še največ 
pripomb so imeli gostinci, ker so obiskovalci pre
več poslušali Štajerce in premalo pi l i . 

Konji in pravi semenj 
Po sobotni popoldanski otvoritvii z Gorenjskim 

glasom, gosti in domačini ter ansamblom Šta
jerskih sedem, ki je potem tja v noč skrbel za ve
selo razpoloženje pod šotorom, je bila osrednja 
prireditev v nedeljo po dopoldanski Jurjevi maši 
sprevod konj oziroma konjenikov z vpregami. 
Skozi Gorje so krenili pol ure pred poldnevom. V 

Angela Sterk Pevec Valentin Antonijo 

V nedeljskem sprevodu in na blagoslovitvi je bilo prek sto konj. 



Z A D N J E NOVICE 

b o d e ž u r n a novinarka 

R e n a t a Š k r j a n c 
te lefon: 0 4 / 2 0 1 - 4 2 - 0 0 
mobi te l :041 / 6 4 3 - 0 1 4 

pokličite, sporočite, predlagajte... IVI I bomo pisali 

Zlagali in nič vprašali? 
Škofja Loka, 4. maja - Vaščani škojjeloške vasi Trnje so ogorčeni, 
saj so namesto meteorološke postaje dobili GSM postajo s 
stolpom. Pravijo, da jih je družba Mobitel vseskozi zavajala, 
poleg tega jih nihče ni vprašal za soglasje. Enostavno so jih obšli 
in sredi januarja začeli graditi omenjeno postajo s stolpom. 
Investitor Mobitel je imel le dovoljenje lastnika zemljišča, delno 
enotno dovoljenje in soglasja ministrstev ter organizacij pa naj bi 
pridobil šele med gradnjo. Vaščani trdijo, da gre za očitno črno 
gradnjo. 

Mohitelov stolp na Trnju naj bi bil črna gradnja, zato krajani 
zahtevajo njegovo odstranitev. 

Zabetonirali so temelje in namestili del stolpa, ki naj bi bil visok 
18 metrov, pred prvomajskimi prazniki, 25. aprila, pa so s 
helikopterjem nameravali postaviti še preostali del stolpa, vendar 
so jim sosedje slednje preprečili. "Jeseni leta 1999 so nam pred
stavnika Mobitela, ki se nista predstavila, in lastnik zemljišča 
pojasnili, da nameravajo na Trnju graditi avtomatsko mete
orološko postajo, za katero pa se je kmalu izkazalo, daje v resni
ci GSM postaja s stolpom. Mobitel nas ni le nalagal, ampak 
popolnoma obšel, kajti našega soglasja ni pridobil in tudi potreb
nih dovoljenj ob začetku gradnje ni imel. Očitna črna gradnja, ki 
pa je nikakor ne bomo dovolili. Ob omenjeni ignoranci je povsem 
odveč dodati, da nam nihče ni povedal, kolikšno bo sevanje. S 
črno gradnjo smo seznanili občino, upravno enoto, inšpekcijo ter 
škofjeloški občinski svet, pritožbo pa smo poslali tudi na upravno 
sodišče. Krajani Trnja in Veštra zahtevamo, da Mobitel zgrajeni 
objekt poruši in po vseh peripetijah in ignoranci njegove gradnje 
ne dovolimo," sta povedala domačina Janez Arhar in Marjan 
Hafner. Pred dobrim tednom so krajani preprečili postavitev 18-
metrskega stolpa in slednje bodo storili tudi ob vseh naslednjih 
poskusih. Pravijo, da jih je Mobitel namerno obšel in poleg tega 
nalagal, na žalost pa se scenarij ni povsem izšel. Laž ima kratke 
noge. • R. Škrjanc 

•MOŠKI l.DRL ROKOMET 
RD TERMO: RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 
jutri, v soboto, 5. 5. 2001, 
ob 20. uri v dvorani Poden 

MO TiAČNA UVAKNA in 
OMDEUN&OUnBOV 
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NAREDI SAM 

NAREDI SAM OBLČ, D.O.O. L A M I N A T N I P O D I 
UL. MIRKA VADNOVA 14 
SLOVENIJA 4000 KRANJ 
TEL. 0038(6 )42015030 S T E N S K E O B L O G E 
FAX 0 0 3 8 ( 6 ) 4 2 0 1 5 0 4 2 
E-POŠTA ob lc@s5 .ne t Z A K L J U C | | E L E T V E 

K U H I N J S K I P U L T I 

L E P L J E N E P L O Š Č E 

O G R A J N I E L E M E N T I 

M I Z A R S K I MATERIAL I 

H O B B Y P R O G R A M 

kranjski trgovski center 

V R T N A R 

< J V J 

N U D I M O V A M N I Z K E C E N E - V I S O K O K V A L I T E T O 

G.G. 

TELEKOM 
"A kje vidiš Petra Graška, 

novega 'vede' direktorja Tele
koma?" "Menda sta zdaj kar 
dva predsednika uprave Tele
koma, Podobnik in Grašek. 
Me prav zanima, katerega so 
nocoj poslali k Jožovcu?!" -
takšna ugibanja je bilo možno 
prejšnji četrtek zvečer slušati v 
dvorani Restavracije Avsenik v 
Begunjah. Telekom Slovenije 
je bil namreč generalni pokro
vitelj prvega Ex-tempora 
Avsenik na temo Podobe 
Avsenikove glasbe. Telekom je 
prispeval prvo nagrado v gla
sovanju občinstva. V živo ga je 
organiziralo šest slovenskih 
kabelskih televizij z neposred
nim prenosom iz Begunj. Kdo 
bo svečano stopil pred kamere 
TV Primorka? 

Likovnicam, likovnikom* in 
njihovim delom namenjen 
večer se je bližal vrhuncu, 
Petra Graška ali Marjana 
Podobnika (ali kogarkoli iz 
nove uprave Telekoma) pa v 
četrtek zvečer pri Avseniku od 
nikoder. Vse ostale nagrade so 
osebno podelili predstavniki 
pokroviteljev, eden od njih seje 
celo pripeljal iz mariborskega 
Helidona, Tele-komovcev pa 
nikjer. "Tako kot če kaj crkne 
s telefonijo, takrat jih tudi ni," 
je zlobno komentiral eden od 
navzočih. , 

Vrhunec prvega Ex-tempora 
Avsenik: Alenka Bole Vrabec 
in Janez Dolinar, voditelja pri
reditve, sta razglasila rezul
tate. In na oder povabila 
Slavka Avsenika, da v imenu 
Telekoma Slovenija podeli 
glavno nagrado Jaku Torkar-
ju. Tako spontanega, dolgega 
aplavza, kot ga je bil deležen 
'začasni telekomovec Slavko 
Avsenik, publika zanesljivo ne 
bi namenila ne prejšnjemu, ne 
zdajšnjemu (in še kakšnemu) 
predsedniku uprave Telekoma! 

pon.-sob. 9 h -20\ N E D E L J A 9 h-
Savska c. 34, Kranj, TT 04-281-8 

I5 h 

1 3 0 

G L A S 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

PNO ZLATOROG CEBED 
Pivovarna Laško, pločevinka, 0,5 I 

MINERALNA VODA (ETO 
Radenska v plastenki, 1,5 I 

OGLJE ZA ŽAR H ) 
3 kg 

HRENOVKE d E © 
Celjske mesnine, 1 kg 

Posebna ponudba je na sporedu v petek, 4. in v soboto, 5. maja, ter velja za izdelke v zalogi. Obiščite MEGAMARKET Črnuče, Pot k 
sejmišču 32 ter HIPERMARKET Parmova, Parmova ulica 51 v Ljubljani in HIPERMARKET Tržič, Cesta Ste Marie aux Mineš 4 v Tržiču. 

SVEŽE URICE 

¥ soboto, 5. maja od 11. do 15. ure: 

pleskavice, banane, 
kremne rezine 30 

¥ 

M T A T i r i S N K I S F R V I SI K r A N I 1 ™ ! ™ ^ 
I V I LJ/A LJ l\y OIV1 k J £ _ A i Y V l O l V i \ / \ l > I J 51 IfOfer Gregorč ičeva 8, (nasproti Globusa) Tel.: 04/ 2360-100 

0 a i 0 
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^H id rome teo ro lošk i zavod Republike Slovenije 

Danes, v petek, bo še razmeroma sončno s posameznimi popoldanskimi nevihtami, jutri, v soboto in v nedeljo pa 
bo pretežno oblačno. Občasno boflo krajevne padavine, predvsem plohe ali nevihte. Nekoliko hladneje bo. 

D A N P E T E K S O B O T A N E D E L J A 

V R E M E 5 m 

T m i n / T m a x 1 0 / 2 4 9 / 1 9 8 / 1 7 

4 n a s l e d n j i t o r e k K R A N J Č A N K A 
BREZPLAČNO 

mailto:oblc@s5.net



