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Prošnja za sneg 
Ko smo med božičnimi prazniki pešačili po cesti, me je fantič 

spraševal, češ - le zakaj cestarji postavljajo ob cestah tako visoke kole, 
ko pa nikoli ne zapade toliko snega. Zanimivo vprašanje, še težji od
govor! Če narava za božič ali vsaj za novo leto nasuje sneg in odene 
okolje v belino, je vzdušje veliko bolj praznično, kot če razkazuje 
"gola rebra" in marsikje tudi umazanijo. A proti naravi se ne da 
veliko storiti, vreme se spreminja, zime postajajo vse manj ostre in tudi 
letošnji božič je bil po nižavah še "zelen". Bo "belo" vsaj novo leto? 
Žičničarji že težko pričakujejo snežne padavine ali vsaj nizke tempe
rature, da bi lahko naredili dovolj umetnega snega. "Inventura" 
zadnjih dni je za zimo dokaj žalostna: na Gorenjskem in v njeni 
soseščini v omejenem obsegu obratujejo le tri smučišča. 

Tudi letošnja zima potrjuje, kar so nakazale že prejšnje. Snežni topo
vi postajajo "zakon" za smučišča, ki želijo smučarjem zagotoviti naj
manj sto dni smučarskih užitkov na leto, in tudi razvoj smučišč je ob 
vse bolj milih zimah perspektiven predvsem na višjih legah. 

Če je narava vse bolj nepredvidljiva, očitno taki postajamo tudi ljud
je. Ko smo v torek na Bledu spraševali, kako bodo za novoletne praz
nike zasedene njihove prenočitvene zmogljivosti, so povedali, da so 
trenutno okrog 80-odstotno, a da se zasedenost spreminja iz dneva v 
dan. Zakaj? Vse manj je namreč ljudi, ki se za to, kje in kako bodo 
dočakali novo leto, odločijo že sredi poletja ali še celo prej, in vse več 
je takih, ki to storijo v zadnjem trenutku. V Alpinumovih hotelih v 
Bohinju so imeli za konec leta že polno zasedena vsa ležišča, a so, 
potem ko gostom niso uspeli zagotoviti ne umetnega snega na Kobli in 
ne naravnega na Voglu, začele "deževati" tudi odpovedi. Tako z Bleda 
kot iz Bohinja vozijo goste na smučanje na Krvavec. V Kranjski Gori 
so poskrbeli za "svoj" sneg, za praznike so razprodani in zasedeni 
vse do 11. januarja, v torek je bilo na voljo le še nekaj sedežev za 
silvestrovanje v hotelskih restavracijah. Cveto Zaplotnik 

Slovenski oktet je navdušil 
Osmerica odličnih pevcev je v sredo pela v farni 

cerkvi sv. Jurija v Stari Loki, v nedeljo pa bo oktet pel 
v Naklem. 

Stara Loka - Organizatorji in pokrovitelji sredinega koncerta 
Slovenskega okteta v cerkvi v Stari Loki , župnija Stara Loka, občina 
Škofja Loka, Mercator Gorenjska in Termo Skofja Loka, so pripravi
li čudovit hožični glasbeni večer. Nova generacija Slovenskega okteta, 
ki je nastajala od leta 1996 dalje, je ob spremljavi orglarke Urške 
Vidic zapela 14 domačih in tujih božičnih pesmi, zaradi gromkega 
aplavza, ki ni in ni hotel pojenjati, pa so zapeli še dodatne pesmi in 
končali s Sveto nočjo. Andrej Ropaš, Vladimir Čadež, Janez Triler, 
doma iz Železnikov, Rajko Meserko, Jože Vidic , Primož Dekleva, 
Matej Voje in Janko Volčanšek (njihov umetniški vodja je dr. Mirko 
Cuderman) so se z loškim koncertom odločili tudi za humanitarno 
dejanje. Prostovoljni prispevki, ki so jih poslušalci darovali za oktet, so 
pevci namenili za pomoč Matiji Žagarju iz Stare Loke. Mladi pevci 
Slovenskega okteta so dokazali, da so vredni imena in svojih predhod
nikov. V sredo zvečer jim je na koncertu v farni cerkvi iz srca zaplo
skal tudi Peter Amhrož. ki je pred tem 30 let pel drugi tenor v oktetu, 
dve leti pa je bil član mlade sestave. Več o Slovenskem oktetu in 
izjemnih pevcih lahko preberete na 16. strani v zgodhi o pevcu okteta 
Janezu Trilerju iz Železnikov. Jože Košnjek, slika Tina Doki 

G E R L I T Z E N - O S O J Š Č I C A , veliko smučišče v bližini Beljaka, izvoz z avtoceste 
»Villach - Ossiachersee«. Moderne žičnice, dolge in urejene proge, umetni sneg, raj za 
smučarje in deskarje na snegu. S smučarsko karto dobite 50% popusta pri vstopnini za 

terme VVarmbad Villach/Beljak! Smučarske karte 
s popusti za posameznike, družine in skupine: 

8 , 
G e r l i t z e N 

SKIPASS TRAVEL Kranjska Gora na novi 
lokaciji v apartmajih Garni. r^nSKIPASS 
tel.: 04 - 582 10 00 In na j^frnAwri 
avtocesti pred karavanskim ' JIK/WtL 
predorom v stavbi tel.: 04 - 586 15 31 
www.skipasstravel.sl 
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»F rees tv le Jump C o n t e s t « 

Štefanovo tudi državni 
praznik 

Žegnanje konj v Stražišču. 

Kranj - Včeraj je bilo Štefano
vo, zelo spoštovan verski in ljud
ski praznik. Na včerajšnji dan so v 
številnih gorenjskih krajih v spo
min na Štefana, prvega krščan-
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skega mučenika, pripravili tradi
cionalno žegnanje konj, ki postaja 
vedno bolj priljubljen običaj. Ko
nje so žegnali v Žirovnici, kjer je 
konje blagoslovil brezniški /up 
nik Jože Klun in kjer deluje Ko
njeniški klub Stol z okrog 80 čla
ni, ki imajo 139 konj. Tudi na 
Blejski Dobravi so že nekdaj 

GOSTILNA 
S PRENOČIŠČI 
IN PIVOVARNA 
Marinšek Marjan s.p.. 
Glavna c. 2, Naklo 
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kmečki gospodarji veliko dali na 
praznik sv. Štefana. Z župnikom 
Francetom Oražmom so se dogo
vorili za žegnanje konj, ki se je 
včeraj začelo in končalo s povor
ko pred gostilno pri Jurču. Na 
Blejski Dobravi so spoštovali tra
dicijo in na ta dan blagoslovili 
tudi vodo in sol za živino. Tradi
cionalno dobro obiskano žegna
nje konj je bilo v Naklem, kjer ga 
že vsa leta organizira Konjeniško 
društvo Naklo, pa na Kupljeniku, 
kjer ima ta običaj zelo dolgo 
tradicijo, na Križu pri Komendi, 
v Moravčah, v Sori, v Smledni
ku, v Stražišču, v Srednji vasi 
pri Šenčurju in na Štefanji gori. 
Včeraj je bil tudi državni praznik 

Dan samostojnosti. Pred 12 leti so 
na ta dan v takratni republiški 
skupščini razglasili izide referen
duma za samostojno Slovenijo. 
Referendum je bi l tri dni prej, 
23. decembra, na njem pa je veli
ka večina državljank in državlja
nov Slovenje glasovala za samo
stojno Slovenijo. Osrednja držav
na slovesnost v počastitev Dneva 
samostojnosti je bil v Cankarje
vem domu, na njej pa je bil osred
nji govornik predsednik državne
ga zbora Borut Pahor. Jože 
Košnjek, foto: Gorazd Kavčič 
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N e m č i j a naj s a m a p l a č a 

z a svoje g r e h e 
Tone Kristan in Združenje žrtev okupatorjev Kranj 1941 - 1945 vztrajata, da morajo naslednice okupatorskih plačati za svoje grehe, ki so jih povzročili med drugo 

svetovno vojno, in ne Slovenija, ki pa, žal dela med žrtvami prevelike razlike. 

Tone Kristan, bili ste med usta
novitelji Društva izgnancev Slo
venije. Povezali ste tudi gorenj
ske izgnance. 

"Že 16 let sem upokojenec in bi 
lahko v miru užival pokojnino, 
vendar se nikdar nisem mogel 
sprijazniti, da ljudem, ki smo med 
drugo svetovno vojno trpeli zara
di okupatorjev in ostali brez do
mov in dostojanstva, te države 
oziroma njihove naslednice niso 
plačale za svoje grehe. Leta 1991 
sem bil na brestaniškem gradu 
med ustanovitelji Društva izgnan
cev Slovenije. Nekatere žrtve, na 
primer taboriščniki, so bile vklju
čene v Zvezo borcev, izgnanci, 
begunci, ukradeni otroci in druge 
žrtve pa nismo imeli svojih orga
nizacij. Zase smo morali nekaj 
narediti. Že od takratne slovenske 
vlade smo zahtevali, naj izterja 
odškodnino od tistih držav oziro
ma njihovih naslednic, ki so nam 
škodo povzročile, še posebej od 
Nemčije, Italije in Madžarske." 

Ali imam prav, če trdim, da vas 
je imela nova socialistična oblast 
in tudi oblast samostojne Slove
nije za drugorazredne žrtve, da 
so bili najprej borci, aktivisti in 
deloma interniranci, v samostoj
ni Sloveniji pa tudi žrtve povoj
nih pobojev, vi pa ste bili bolj za
daj, čeprav ste izgubili vse: svo
bodo, mladost, imetje, dostojan
stvo. 

"Zelo prav imate. Po vojni za 
nas država ni storila ničesar. Ko 
smo prišli iz izgnanstva, doma 
nismo našli ničesar. Večinoma le 
izropane in požgane domove. Od 
slovenske vlade smo zahtevali, 
naj nam Nemčija plača odškodni
no, vendar so nam odgovarjali, da 
zaradi dobrih odnosov z Nemčijo 
in njene naklonjenosti pri vključe-

Tone Kristan 

vanju v Evropo tega ne morejo 
narediti. Državni zbor je leta 1995 
in 1996 dvakrat naročil vladi, naj 
gre z našimi zahtevami pred nem
ško vlado, vendar vlada ni storila 
ničesar. Se naprej sem vztrajal, da 
mora Nemčija plačati za svoje 
grehe in ne Slovenija. V vodstvu 
Društva izgnancev Slovenije sem 
imel precej somišljenikov. Ker 
leta 1997 na skupščini Društva iz
gnancev Slovenije v Skorji Loki 
moj predlog, naj društvo kot naj
močnejša in najštevilnejša organi
zacija žrtev sama zahteva od 
Nemčije odškodnino, ni bil spre
jet, in je prevladalo stališče Ivice 
Žnidaršič, Vlada Deržiča in nju-
nhVsomišljenikov, da naj to v na
šem imenu še naprej poskuša do
seči vlada, sem šel v boj za pravi
co sam s pomočjo nekaterih čla
nov odbora z Gorenjske in Not
ranjske. 21. avgusta leta 1997 smo 
ustanovili Združenje žrtev okupa
torjev 1941 - 1945 Kranj." 

Antonič je za 
dva podžupana 

Bled - Občinski odbori Sloven
ske ljudske stranke. Socialdemo
kratske stranke in Nove Slovenije 
Bled so na skupnem sestanku 
ugotovili, da so na lokalnih volit
vah dosegli velik uspeh, njihov 
kandidat za župana Jože Antonič 
pa je prejel kar 66 odstotkov gla
sov. V govoru* na sestanku je na
štel glavne naloge v tem mandatu 
in še posebej opozoril na gradnjo 
obvoznice, čistilne naprave, plin
skega omrežja in šole v Gorjah. 
Pomembno se mu zdi delovanje 
krajevnih skupnosti in sodelova
nje z njimi. Sestava občinskega 
sveta je pestra. Razen svetnikov 
štirih političnih strank je \ svetu 
zastopanih še 7 list, zato bo po
trebno sklepati koalicije in kom
promise. Prvi problem se kaže pri 
izvolitvi enega ali več podžupa

nov. Jože Antonič je povedal, da 
bodo morali kljub obljubam o 
gospodarnem ravnanju z denar
jem imenovati dva podžupana, 
enega iz Socialdemokratske 
stranke in drugega in Liberalne 
demokracije Slovenije, ki je po 
številu svetnikov najmočnejša. 

Bled se mora pri razvojnih pro
gramih vključiti tudi v programe 
Evropske skupnosti, so menili na 
sestanku in se dogovorili za tes
nejše sodelovanje vseh treh 
strank, ki so se v preteklosti raz
hajale zaradi nesmiselnih potez in 
napak vodstev. Na Bledu so s tem 
že začeli, nadaljevati pa se mora 
tudi na državni ravni. Postopoma 
naj bi prišlo vsaj do združitve 
Slovenske ljudske stranke in Nove 
Slovenije. 

J.K. 

Minister za javne seje 
Ljubljana - Minister za delo, družino in socialne /adeve dr. Vlado 

Dimovski seje na seji upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije 
./a zaposlovanje zavzel za javne seje. Po njegovem mnenju bi s tem 
zagotovili večjo preglednost delovanja zavoda in javno obravnavo 
vprašanj, povezanih s trgom dela. Prav tako bi morali enkrat letno v 
okviru ekonomsko socialnega sveta predstaviti delo Zavoda za za
poslovanje, kjer so se razmere v zadnjem obdobju spremenile, vendar 
napredek še ni zadosten. Zaposleni bodo morali nameniti več po
zornosti iskanju primernih zaposlitev in zmanjševanju brezposelnosti 
kot pa le uresničevanju zakonov. Pomemben je tudi odnos zaposlenih 
strank, saj ljudje tudi po tem ocenjujejo delo zavoda. Okrepiti se mora
jo tudi območne službe. J.K. 

Kaj bo s Krekovim domom 
Selca - Na decembrski seji občinskega sveta Železniki je svetnik 

Nove Slovenije Kršćansko ljudske stranke Rudi Bernik spraševal o 
statusu Krekovega doma v Selcih. Dom ima velik pomen v družbenem 
življenju občine Železniki, zato bi bilo prav, da bi se njegov status čim 
prej uredil. Problem se vleče že nekaj let in je skrajni čas, da se reši in 
da občina pove, kaj bo naredila / domom. J.K. 

V Društvu izgnancev Slovenije 
so vam očitali, in to ponavljajo še 
danes, da ste razbili njihovo 
organizacijo in da vam je šlo 
Zgolj za osebni interes in oblast. 

" V Ljubljani je bil res velik v i 
har, kaj si je Tone Kristan drznil 
storiti. Pričakoval sem, da j ih naše 
delovanje ne bo motilo in da 
bomo zmogli delovati skupaj. 
Vendar so videli v našem združe
nju predvsem konkurenco. M o 
ram povedati, da je začelo naše 
združenje uspešno delovati. Nem
ške oblasti smo obvestili o svojih 
namerah in zahtevah, opozarjali 
smo j ih in seznanjali o trpljenju 
Slovencev pod nacističnim reži
mom in trkali na njihovo vest in 
odgovornost. Da so nas jemali 
resno, kažejo odgovori, k i smo jih 
dobivali od nemškega parlamen
ta, vlade in drugih organov, v njih 
pa so nam pojasnjevali, da je 
Nemčija obveznost do žrtev v 
Sloveniji že poravnala. Našemu 
združenju gre zasluga, da so bili v 
plačila odškodnine iz Hirschove-
ga sklada za prisilno oziroma su
ženjsko delo v nemškem rajhu 
vključeni tudi Slovenci, ki niso 
bili omenjeni v nobenem arhivu, 
čeprav so bili razporejeni v okrog 
300 delovnih taboriščih v Nemči
j i . Eden od naših prijateljev v 
Nemčiji je prebrskal vse arhive, 
med njimi tudi osrednjega v Pots-
damu, pa o slovenskih izgnancih 
in prisilnih delavcih ni našel niti 
besede. V Nemčijo smo poslali 
obse/no dokumentacijo skupaj s 
knjigo zgodovinarja dr. Toneta 
Ferenca in mojo izgnansko zgod
bo, s pomočjo nemških prijateljev 
smo odprli spletno stran, posneli 
film in dosegli, da seje vsaj neka
terim Slovencem začela izplače
vati odškodnina za prisilno delo." 

Kaj pa odškodnina za trpljenje 
in izgubljeno imetje. Spomladi 
ste napovedali možnost tožbe na 
nemških sodiščih. 

"Ker se nemška oblast ni ustrez
no odzvala, smo šli po pravico na 
nemško ustavno sodišče, kjer uve
ljavljamo pravico do materialne in 
nematerialne odškodnine. Neka
teri zahtevki so visoki, saj milo
ščine ne nameravamo vzeti. Po 
nemških volitvah smo poslali čes
titki in darili, steklenici slivovke. 
kanclerju in zunanjemu ministru 
gospodoma Gerhardu Schroderju 
in Joschku Fischerju s prošnjo, da 
bi nas podprla pri naših upraviče
nih zahtevah. Blizu 30.000 Slo
vencev, brc/ tistih, ki so od Nem
čije že nekaj dobili, je upraviče
nih do odškodnine. M i zahteva

mo pravico za vse žrtve. Če ne 
bomo uspeli pri nemških obla
steh, bomo šli na ustanove Evrop
ske unije, Sveta Evrope in Organi
zacije združenih narodov. Sedaj 
dobivajo nekateri iz Nemčije po 
800 ali 1000 evrov odškodnine. 
To je miloščina in zanjo se žrtve 
vojnega nasilja ne nameravamo 
prodati. Zaradi nemškega nasilja 
je na različne načine trpelo okrog 
150.000 Slovencev." 
Slovenski državi in njenim 

organom očitate, da vam ne po
maga in da je do držav, ki bi mo
rale Slovenkam in Slovencem 
plačati odškodnino za povzroče
no gorje, preveč popustljiva. Naj
večkrat se omenja Nemčija. Kaj 
pa Italija, Madžarska. 

"Država nam resnično ne poma
ga. Doslej se je izgovarjala, da se 
Nemcem, ki so bili naši zavezniki 
pri vstopanju v evropsko unijo, ne 
bi bilo dobro zameriti. Sedaj te 
bojazni ni več. Me prav zanima, 
kaj bodo rekli sedaj. V svojih pri
zadevanjih ostajamo še naprej 
sami. Na srečo smo dobili v Nem
čiji nekaj uglednih zaveznikov 
tudi med politiki in parlamentar
ci . Eden takih je Daniel Bendit, 
poslanec Zelenih v nemškem par
lamentu in predsednik poslanske 
skupine Zelenih v Evropskem 
parlamentu, prijatelj nemškega 
zunanjega ministra Fischerja in 
našega odvetnika Michaela Ober-

vviederja. Njemu je uspelo, da je 
Turčija spremenila ustavo in uki
nila smrtno kazen. Zadnjič je bil 
skupaj z Oberwiederjem v Kra
nju. Škoda, da slovenska politika 
in mediji niso bolj izkoristili nje
gove prisotnosti. Občina Kranj z 
županom Mohorjem Bogatajem 
na čelu mu je podelila posebno 
priznanje. Za tako pozornost in za 
razumevanje za delovanje našega 
združenja smo občini Kranj zelo 
hvaležni. V Italijo smo posredo
vali nekaj zahtev. Odziv italijan
skih oblasti je bil, vendar so mož
nosti za uspeh majhne. Tako kot o 
vseh zahtevah smo tudi s to do 
Italije seznanili našo vlado in jo 
prosili za informacijo, kaj ima na
men sama narediti, vendar ni bilo 
odgovora. Znova bomo poskušali 
s pomočjo poslancev državnega 
zbora pritisniti na vlado, da bo pri 
zahtevah za odškodnino tujih dr
žav odločnejša." 

Slovenski sklad za poplačilo 
vojne škode ostaja očitno vaša 
edina možnost. Odškodnino za 
trpljenje, ki so ga povzročili dru
gi, torej plačujemo sami. 

"Odkrito je treba povedati, daje 
bil zakon o poplačilu škode žrt
vam vojnega nasilja ustanovljen 
predvsem zaradi žrtev povojnega 
nasilja. Sklepam, da dobijo oni 
največ. Taboriščniki so upraviče
ni do 35.000 tolarjev za mesec, 
prebit v taborišču. Izgnanci dobi

jo 25.000 tolarjev za mesec iz
gnanstva, mobiliziranci v nemško 
vojsko 20.000 tolarjev za mesec 
vojaščine in begunci ter deporti
rana 12.000 tolarjev. V našem 
združenju nikomur ne oporekamo 
odškodnine, vendar smo proti, da 
dobijo mobiliziranci 20.000 za 
mesec, begunci pa 12.000 tolar
jev. Mobilizirancem, ki me zaradi 
tega nimajo posebno v časteh, 
sem sam povedal, da so bile vse 
žrtve nasilja v težkem položaju, 
vendar je bilo položaj beguncev 
težji od položaja vojakov. Domovi 
in družine so bile doma varovane. 
Lahko so šli na dopust, imeli nekaj 
svobode in lahko pobegnili, čeprav 
so tvegali glavo, begunci pa so 
ostali brez vsega. Ker država ne 
spoštuje zakona in pri odškodnini 
še vedno upošteva 15. maj 1945 in 
ne dejanske vrnitve domov, iščemo 
pravico na ustavnem sodišču. Sam 
odklanjam odškodnino, dokler ob
last ne bo spoštovala zakona. Ob
vestilo, da sem do nje upravičen, 
leži na polici. Moram povedati, da 
so nam pri uveljavljanju pravic ve
liko pomagali nekateri poslanci dr
žavnega zbora, zlasti Danica Sim
šič in Miran Potrč. Tudi vrata so
delovanju z Društvom izgnancev 
nismo zaprli. M i nismo nevoščlji
vi ob njihovem uspehu, enako 
ravnanje pa pričakujemo tudi pri 
njih v primeru našega." 

Jože Košnjek, foto: Tina Doki 

Državni svetniki 
proti proračunu 

Ljubljana - V torek, 24. decembra, seje sestal državni svet Republi
ke Slovenije in obravnaval predlog proračunov /a leto 2003 in 2004, ki 
jemljeta državnemu svetu 150 milijonov tolarjev in jih namenjata gradit
vi spomenika medvojni slovenski uporniški organizaciji TIGR. Državni 
svetniki so bili ogorčeni, saj je s tem ogroženo normalno delovanje orga
na, ki je izvoljen na osnovi ustave. Poslanci so vzeli denar brez predhod
nega dogovora ali poskusa skupnega iskanja rešitve. Državni svet je bil 
in bo tudi v prihodnje za dialog / vsemi dejavniki oblasti. Državni s\et 
je / 31 glasovi /a izglasoval veto na proračun, o katerem mora sedaj dr
žavni /bor odločati /nova in zagotoviti večino 46 poslancev. Vodja po
slanske skupine I iberalne demokracije Slovenije Tone Anderlič je napo
vedal, da se utegne državni zbor sestati danes, saj mora, zaradi veljavno
sti sprejeta proračuna, ponovno odločati še letos. J.K. 

O delovnem času zdravnikov kasneje 
Ljubljana - Poslanci državnega /bora so potrdili, da je treba delovni 

čas zdravnikov vključno s pravico do počitka zaradi velikega pomena /a 
državljane urediti z zakonom. Državni zbor je nameraval ustre/no do 
polnitev zakona sprejeti že na tej seji, vendar se je na predlog ministra 
/a zdravje dr. Dušana Kebra odločil, da jo bo sprejemal na eni od pri
hodnjih sej, najverjetneje že januarja. Do takrat pa bo minister našel 
ustrezne rešitve skupaj / zdravstvenimi zavodi in zdravniškimi organiza
cijami, ki bodo državljanom zagotavljale neprekinjeno zdravstveno var
stvo, zdravnikom pa bo uredil delovni čas in pravico do počitka. J.K. 

Peterle ni vabil 
komunistov 

Ljubljana - V /ve/ i z objavo v 
Televiziji Slovenija je Lojze IV 
terle na novinarski konferenci iz
javil, da kot predsednik Sloven
skih krščanskih demokratov, dr. 
Janeza Drnovška, ne drugih ko
munistov nikoli ni vabil v svojo 
stranko. 

Umestitev novega predsednika 
države je Lojze Peterle ocenil kot 
formalno zamenjavo. A l i to po
meni tudi spremembe, pa bo po
trebno še počakati. 

(lovor novega predsednika drža 
veje Lojze Peterle ocenil kot izra
zito zunanjepolitičnega, čeprav bi 
nekatere notranjepolitične teme. 
že na samem /ačelku predsedova
nja zahtevale jasno predsednikovo 
opredelitev. 

Po mnenju Lojzeta Peterleta je 
odhod nekdanjega predsednika 
Milana Kučana pomembnejši kot 
pnhod Janeza Drnovška, Milan 
Kučan je bil med drugim na pred 

sedniškem položaju tudi simbolni 
varuh preteklosti. Peterle je izra
zil obžalovanje, da v letih Kuča
novega predsedovanja resnična 
sprava ni uspela. 

Po Peterletovem mnenju se je z 
umestitvijo člana L D S tudi na 
najvišje mesto v državi še dodat
no utrdila prevladujoča politična 
opcija v že sicer politično neurav
noteženem slovenskem politič
nem prostoru. 

Peterle se je začudil tudi nad 
dejstvom, da novi predsednik vla
de ni izkoristil možnosti za nujne 
spremembe v vladi, pri čemer je 
posebej omenil ministrstvo za 
gospodarstvo in zdravstvo. Name
sto učinkovite regionalne politike, 
ki bi zmanjševala razvojne ra/likc 
med regijami, se je / novim mi 
nistrstvom dodatno širi birokraei 
ja, kar je v nasprotju /. vladnim 
antibirokratskim programom, je 
dejal l rojze Peterle. 



Gorenjska varna hiša 
V vsaki peti slovenski družini občasno ali pogosto prihaja do nasilja. Žrtve družinskega nasilja so najpogosteje 

ženske in otroci, število nasilnih dejanj v družinah pa se iz leta v leto še povečuje. 

Razstava o Matiji Valjavcu 

Kranj - V večini slovenskih 
regij - edina izjema je Gorenjska -
so centri za socialno delo in druge 
ustanove že uspeli organizirati 
Varne hiše ali zavetišča za žrtve 
družinskega nasilja. V številnih 
državah so Varne hiše orga
nizirane že precej let in niso več 
samo alternativni projekti, temveč 
pomembne socialne ustanove. 
Družinsko nasilje je namreč pov
sod v svetu zelo razširjeno in ni 
odvisno od razlik v kulturi do
hodku ali družbenem položaju -
Gorenjska pri tem ni nikakršna iz
jema. 

K a k š n a bo Varna h i š a 
Goren j ske 

Z organiziranjem Varne hiše 
Gorenjske, ki s podpisi večine žu
panov gorenjskih občin na pogod
bi o ustanovitvi na pragu leta 
2003 postopoma postaja realnost, 
bodo gorenjski centri za socialno 
delo pridobili možnost, da v času 
največje družinske krize zaradi 
nasilja ponudijo žrtvam začasno 
obliko umika iz ogroženega oko
lja. Varna hiša bo omogočila: za
ščito, možnost bivanja in strokov
no svetovalno delo ženskam, ki se 
zatečejo vanjo; neprekinjeno do-

Razstava v centru za socialno delo 
Tržič - Se do sredine septembra je v prostorih Centra za socialno 

delo Tržič na Predilniški cesti 16 na ogled razstava izdelkov, ki so jih 
izdelali varovanci tržiške enote Varstveno delovnega centra Kranj. 
Med njihovimi izdelki je veliko takšnih, ki so primerni za različne pri
ložnosti (voščilnice, embalažni izdelki, poslovna darila). Razstavo je v 
imenu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ustanovitelja 
C S D Tržič, odprl državni podsekretar Davor Dominkuš. 

Ivanka praznovala 95 let 
Ob tradicionalnih obiskih šenčurskega župana Mira 
Koželja najstarejših občank in občanov je pred dnevi 

obiskal tudi Ivanko Kristane iz Voklega, ki je 
27. decembra praznovala 95 let. 

Voklo - "Ob rojstnem dnevu in v novem letu vam želim predvsem 
veliko zdravja in da bi vztrajali vsaj do okrogle obletnice," je slav-
ljenki zaželel Miro Koželj. Skupaj z Ludvikom Ahčinom, pod
predsednikom sveta tukajšnje krajevne skupnosti, je Andrejčevi 
Ivanki podaril šopek rož in priložnostno darilo. "Tudi naslednje 
leto se vidimo," je obljubil župan. 

Ivanka Kristane se je leta 1907 
rodila v Kamni Gorici. Že pri šti
rih letih j i je umrl oče, zato je za 
družino (Ivanka ima še sestro in 
brata) morala skrbeti mama. Koje 
bila stara 20 let je odšla, kot pravi 
sama, popolnoma neizkušena 
služit kot kuharica k ljubljanskemu 
zdravniku Ivanu Drobniču. Ta je 
imel štiri svoje otroke, katere je 
večkrat morala paziti. O "gospodu 
dohtarju" pa sicer ve Ivanka pove
dati le lepe besede. Ivankin mož 
Andrej je bil čevljar. Pred njo je bil 
poročen in imel tri otroke, a mu je 
žena pri tretjem porodu umrla. V 
lastni Čevljarski delavnici in tr
govini je imel kar 12 delavcev, 
zaradi nesrečno izpeljanega posla 
pa so na vrata potrkali dacarji. Na 
srečo hiše niso vzeli, saj je za to 
poskrbela Ivanka, ki seje leta 1940 
primožila k Andreju (tako se do
mačiji tudi reče po domače). Od 
takrat naprej je skrbela za tri 
otroke: Staneta, Silvo in Andrejo, s 
katerimi bodo kmalu skupaj pra
znovali božič in rojstni dan. Razen 
Silve vsi živijo v domači hiši. 

"Moje življenje ni nič posebne
ga." skromno pravi Ivanka Kris

tane in pove, da je po poroki veči
noma gospodinjila, skrbela za dva 
prašička in vrt. Tu kmetije ni bilo, 
zato so morali zemljo najeti. Kljub 
velikemu splošnem pomanjkanju 
po 2. svetovni vojni se spominja, 
da pri njih niti ni bilo tako. Mož 
Andrej je imel tudi po vojni obrt s 
petimi delavci. V zbrani družbi 
smo ugotovili, da se Ivanka slabših 
časov in trenutkov ne želi spomi
njati - in prav je tako. O kakšnem 
posebnem receptu za visoko 
starost Ivanka ne ve nič. Pravi, da 
so največkrat jedli žgance in zelje, 
kar je njena najljubša hrana. " V 
življenju se ne splača vznemirjati 
po nepotrebnem, ampak ga jemati 
takšno kot je," je prepričana sla\ l-
jenka. Zdravje j i dobro služi, tele
vizijo in radio še gleda oziroma 
posluša. Včasih je zelo rada brala, 
vendar sedaj noče napenjati oči. 
Edina zdravstvena težava je njena 
hoja, pomaga si s hpjco, vendar je 
to posledica nesrečnega padca 
pred letom dni. Vseeno gre poleti 
še okoli hiše, "saj bi bil sicer tak 
dolgčas", kot sama pove. 

Boštjan Bogataj, 
loto: Gora/d Kavčič 

Meditiranje v Škofji Loki 
Škotja Loka - Društvo "NARAVA" Škot ja Loka pripravlja različne 

delavnice in zanimiva predavanja. V zadnjem času pa so uspeli orga
nizirati tudi sekcijo /a meditiranje imenovano "Fspcransa", ki deluje 
enkrat tedensko na Kopališki ulici. Trenutno so člani sekcije vsi popot
niki iz Brazilije (obiskovalci posestva Vide Lajovec), da se nadaljuje 
delo začeto v Braziliji. Prav posebno božično presenečenje pa je bil 
Sedanji Obisk gospe Vide Lajovec, koje obiskala svoje sorodnike v 
Ljubljani in bo do 5. januarja še priSla v Škofjo loko. Pripravlja več 
zanimivih informacij o gradnji velikega duhovnega centra "Kondo
minij v i d a - mednarodni center /a tretje tisočletje", Duhovne uni
verze v Ženevi in vrsta dogajanj na osnovi ezoterike, novega gibanja, 
nekatere zanimive podrobnosti o Mojstrih Modrosti, novih pojavih 
čudežnih otrok v Bolgariji (vijolični otroci ali otroci fuksije), ki živijo 
v nekem samostanu in imajo veliko mentalno moč (MM) . J.P. 

stopnost 24 ur dnevno in vse dni v 
letu; sofinanciranje bivalnih stroš
kov uporabnicam. Na podlagi iz
kušenj iz drugih držav je strokov
no utemeljeno, da mora biti Varna 
hiša locirana v večjem naselju in 
nikakor ne na osamljenem kraju; 
mora biti komunalno opremljena, 
po možnosti tudi z vrtom in otro
škimi igralnimi površinami; do
stopna mora biti tudi z 'javnim 
prevozom, saj začasen umik iz 
družine v Varno hišo uporabni
cam ne bo spremenil običajnega 
življenja (zaposlitev, otroško var
stvo, obiskovanje šolskega pouka, 
itd). Takšna bo tudi Varna hiša 
Gorenjske, ki bo zaradi rastočega 
družinskega nasilja zadostila kri
teriju najmanj eno mesto v Varni 
hiši na vsakih desettisoč prebival
cev, kar na Gorenjskem pomeni 
Varno hišo z do 20 ležišči v šestih 
sobah, skupno kuhinjo in vse 
ostale prostore. Dejavnost Varne 
hiše Gorenjska bo vodilo regijsko 
Društvo za pomoč ženskam in 
otrokom žrtvam nasilja Varna 
hiša, ki je bilo ustanovljeno pred 
štirimi meseci. 

Tudi V a š a p o m o č Varni hiši 
bo d o b r o d o š l a 

Sredstva za nakup ter osnovno 
adaptacijo objekta, v katerem bo 
delovala Varna hiša Gorenjske, 
bodo iz proračunov 2002 ter 2003 
večidel zagotovile gorenjske obči
ne, ki v veliki večini podpirajo ta 
projekt. Za stroške strokovnega 
dela bo denar namenjen tudi iz dr
žavnega proračuna, za primerne 
bivalne pogoje ženskam in otro
kom v Varni hiši Gorenjske pa bo 
Društvo zbiralo tudi donatorska 
sredstva. Že v prvih štirih mesecih 
delovanja Društva sta dejavnost z 
donacijami podprla jeseniška no-
tarka Nada Svetina, Agencija za 
kreativne komunikacije I M E L D A 
iz Ljubljane. Objavljamo številko 
transakcijskega računa Društva 
Varna hiša Gorenjske, odprtega pri 
Gorenjski banki v Kranju, na kate
rega lahko nakažete vaša donator
ska sredstva: 07000 - 0000830410. 
Vsem donatorkam in donatorjem 
iskrena hvala v imenu vseh, ki 
bodo zaradi nasilja v družini 
kadarkoli potrebovali zatočišče v 
Varni hiši Gorenjske! S.K. 

Preddvor - Minuli četrtek in petek je bila v Kulturnem domu v 
Preddvoru razstava o Matiji Valjavcu, pesniku in jezikoslovcu, 
katerega ime nosi tudi preddvorska osemletka. 

Razstavo so pripravili člani Turističnega krožka osnovne šole Matija 
Valjavca, predvsem z namenom, da bi postal Matija Valjavec kraju in 
okolici bolj poznan. Letos je izšla namreč tudi zbirka ljudskih pravljic 
z naslovom Kračmanove pravljice, k i j ih je Matija Valjavec zbiral po 
Sloveniji in tudi na Hrvaškem. A.B. foto: Gorazd Kavčič 

Popravek 
V poročilu s seje Občinskega sveta Železniki z naslovom Za klavni

co več kot sedem milijonov sem v delu teksta preimenoval Marka 
Lotriča v Marka Demšarja, vendar je jasno, da so besede pripisane 
Lotriču. Boštjan Bogataj 

Višji prispevki za novorojenčke 
Na zadnji letošnji seji je občinski svet sprejel v drugi obravnavi Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega 

zemljišča, oblikoval povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine in stroške komunalnega urejanja 
stavbnih zemljišč. Enkratni prispevek za novorojence znaša zdaj 30.000 sit. 

Žirovnica - Po hitrem postopku 
so svetniki opravili preglede Po
ročila Nadzornega odbora za pre
teklo mandatno obdobje, potrdili 
zapisnika prve redne in izredne 
seje občinskega sveta, ter v drugi 
obravnavi sprejeli Odlok o nado
mestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v občini. Nadomestilo 
se plačuje od zazidanega in neza
zidanega stavbnega zemljišča: za 
uporabo zazidanega stavbnega 
zemljišča se plačuje od stano
vanjske, počitniške proizvodne in 
poslovne površine, nadomestilo 
za nezazidano stavbno zemljišče 
pa od površine zemljišča. Pri do
ločitvi višine nadomestila se bo 
upoštevala opremljenost stavbne
ga zemljišča s komunalnimi ob
jekti in napravami, lega, na
membnost ter smotrna uporaba 
stavbnega zemljišča ter izjemne 
ugodnosti v zvezi s pridobiva
njem dohodka v gospodarskih 

dejavnostih. Višina nadomestila 
se bo obračunavala s točkami, ki 
so v odloku določene za oprem
ljenost stavbnega zemljišča s ko
munalnimi napravami individu
alne in skupne rabe, glede na 
lego in namembnost območja, ki 
je v občini razdeljeno na dva dela 
(prvi obsega Moste, Breg, Žirov
nica, Selo, Breznico, Zabreznico, 
Doslovce, Smokuč, Rodine in 
Vrbo, drugi pa vsa ostala območ
ja), glede na namembnost stavb
nega zemljišča (stanovanje, po
čitniški objekti, objekti za po
slovne, proizvodne - industrija in 
proizvodna obrt - in družbene 
dejavnosti, ter glede na faktor iz
koriščenosti zemljišča. Dodatne 
točke za vrednotenje nadomestila 
SC lahko uvedejo zaradi izjemne 
ugodnosti lokacije poslovnega 
prostora glede na možnosti 
ustvarjanja dohodka za dejavno
sti proizvodnje električne energi

je in golf igrišča. Višina nadome T 
stila se določi tako, da se skupno 
število točk pomnoži s čisto tlo
risno površino prostorov ne glede 
na namembnost objekta, oziroma 
s površino zavezančevega neza
zidanega zemljišča in z vrednost
jo točke za izračun nadomestila. 
Plačevanja nadomestila so opro
ščeni občani, ki prejemajo denar
no pomoč kot edini in dopolnilni 
vir preživetja. Občinska uprava 
se lahko odloči za oprostitev pla
čevanja nadomestila tudi v pri
meru elementarne ali druge ne
zgode, bolezni v družini, invalid
nosti, če ugotovi, da bi plačeva
nje ogrožalo socialno varnost za
vezanca in njegove družine. Ob 
tem je občinski svet sprejel tudi 
sklep o določitvi vrednosti točke 
za izračun nadomestil za uporabo 
stavbnega zemljišča. 

Povprečna gradbena cena za 
kvadratni meter koristne stano-

Znano poroč i lo o plazu v Zmincu 
Pred tednom smo poročali o nevarnem plazu v Zmincu, ki se je sprožil pod dvema 

hišama, a jih zaenkrat še ne ogroža. 
Škofja Loka - Ugotovljeno je 
bilo, da so na terasah pred hiša
ma Zminec 84 in 85 pred časom 
nastale razpoke, ki so blizu 
stanovanjskih hiš. Ti sta 
vkopani v razmeroma strmo 
pobočje - temelji so že v skali. 
Kot ugotavlja Marko Fašalek, 

ki je pripravil poročilo, kljub 
bližini odlomnega roba spla-
zitve na hišah ni poškodb. 

Vzrok za nastalo stanje je, po 
besedah Fašaleka, koncentracija 
meteorne vode pod spodnjim pod
pornim zidom. "Teren seje dobro 
razmočil in tako rekoč stekel po 

Žive jaslice in 
božični sejem 

Radovljica - Letošnje pred-
pra/nično vzdušje v starem 
mestnem jedru so popestrili z 
božičnim sejmom, glasbenimi 
prispevki v podobi orkestra Bid 
Bang Radovljica, Mladinskim 
orkestrom Glasbene šole Ra
dovljica, obiskom Božička in 
živimi jaslicami pred cerkvijo. 
V sporedu "Betlehem v Radov
ljici" so sodelovali mladi igral
ci pod vodstvom Januške Avgu
štin, folklorna skupina "Kres
ničke" Brezje, mladinski pevski 
zbor Zvezdica Radovljica, 
McPZ Kozana. Organizator pri
reditve je župnija Radovljica v 
sodelovanju z Občino Radovlji
ca. Isti sodelujoči bodo nastopi
li tudi na prireditvi v času treh 
kraljev. J.P. 

gozdu proti dolini. To je povzroči
lo rušenje spodnjega zidu. S kas
tami in zasipom obremenjeni 
terasi sta zdrsnili," je še zapisal 
Fašalek. Meni še, da bo potrebno 
plaz v doglednem času sanirati, 
saj je zelo blizu hiš in neugodno 
za prednje temelje. 

Marko Fašalek je predlagal 
takojšnje začetne ukrepe: začasno 
ureditev odvoda vseh vod izven 
območja plazu, ureditev terena 
tako, da voda iz utrjenih in ostalih 
površin ne bo odtekala v plaz in 
ob večjem deževju prekritje na
jbolj ogroženih površin s P V C 
folijo. Za trajno sanacijo pa je bil 
že izdelan geodetski posnetek 
ogroženega območja, potrebna pa 
bo še izvedba štirih sondažnih 
vrtin na ogroženem območju z. 
napotki za sanacijo, izdelava pro
jekta sanacije in izvedba sanacije 
plazu. "Glede na terenske razme
re bo tu za sanacijo verjetno naj
bolj primerna sidrana pilotna ste
na. S tem bo možno pred hišama 
urediti nekoliko širšo teraso. 
Steno bo možno narediti v 
sušnem obdobju, ko bodo pomiki 
plazu upočasnjeni," je še dodal 
Fašalek. Po njegovi grobi oceni 
znaša sanacija plazu 25 milijonov 
tolarjev. Boštjan Bogataj 

vanjske površine za III. stopnjo 
opremljenosti brez stroškov ko
munalnega urejanja in brez cene 
stavbnega zemljišča bo v letu 
2003 znašala 153.800. Svetniki 
so sprejeli tudi sklep o določitvi 
povprečnih stroškov komunalne
ga opremljanja za leto 2003 in 
meril za odmero komunalnega 
prispevka, sklep o določitvi vred
nosti točke za odmero komunal
nih taks ter sklep o enkratnem 
prispevku za novorojenčke v v i 
šini 30.000 sit, ki se bo nakazal 
na bančni račun novorojenca, če 
bodo zanj v tridesetih dneh vloži
l i vlogo. Izvoljen je bil tudi nad
zorni odbor, ki ga sestavljajo M i 
ran Dolar, Zoran Madon in Eliza
beta Mekina. 

Katja Dolenc 

G L A S 

O d g o v o r n a u r e d n i c a 
Marija Volčjak 
Namestn ika odgovorne urednice 
Jože Košnjek, Cveto Zaplotnik 
Uredn iš t vo 
novinarji - uredniki: 
Boštjan Bogataj, Helena Jelovčan, 
Katja Dolenc, Igor Kavčič, Jože 
Košnjek, Urša Peternel, Stojan 
Saje, Darinka Sedej, Vilma Stanov
nik, Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl 
Žlebir, Andrej Žalar, Štefan Žargi; 
stalni sodelavci Matjaž Gregorič, 
Renata Škrjanc, Simon Šubic 
f o tog ra f i j a 
Tina Doki, Gorazd Kavčič, 
Gorazd Šinik 
l e k to r i ca 
Marjeta Vozlič 

GORENJSKI GLAS je registrirana blagovna 
in storitvena znamka pod št. 9771961 pri 
Uradu RS za intelektualno lastnino 
Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob tor
kih in petkih, v nakladi 22 tisoč izvodov. 
Redna priloga naročniških izvodov za
dnji torek v mesecu je Gregor. Ustanovi
telj in izdajatelj Gorenjski glas, d.o.o., 
Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Pri
prava za tisk: Media Art, Kranj / Tisk: SET, 
d.d., Ljubljana / Uredništvo, naročnine, 
oglasno trženje: Zoisova 1, Kranj, tele
fon: 04/201-42-00, telefax: 04/201-42-
13 / E-mail: info@g-glas.si /Mali oglasi: 
felefon: 04/201-42-47 sprejemamo nepre
kinjeno 24 ur dnevno na avtomatskem odziv
niku; uradne ure: vsak dan od 7. do 15. ure, 
sreda do 17. ure. Naročnine: trimesečni 
obračun - individualni naročniki (fizične ose
be - občani) imajo 20 % popusta. Naročnina 
se upošteva od tekoče številke časopisa do 
PISNEGA preklica; odpovedi veljajo od za
četka naslednjega obračunskega obdobja. 
Za tujino: letna naročnina 80 evrov: Oglasne 
storitve: po ceniku. DDV po stopnji 8.5 % v 
ceni časopisa / CENA IZVODA: 240 SIT 
(14 HRK za prodajo na Hrvaškem). 

mailto:info@g-glas.si


Vse leto čakali na srečanje 
Društva Sožitje Kranj so imela v četrtek, 12. decembra, v prostorih restavracije Iskra Tel tradicionalno novoletno 

srečanje. Ob tem so pripravi tudi krajši občni zbor in opravili pregled del v obdobju marec 2001 - december 2002. 
Člani so se najbolj veselili zabave in plesa z ansamblom Tihojla. 

Kranj - Predsednica Zveze So
žitje Slovenije Alenka Šelih, ki se 
je novoletnega srečanja Društva 
Sožitje Kranj udeležila prvič, je 
pojasnila, da so srečanja občin
skih ali medobčinskih društev 
Zveze Sožitje že tradicionalna, saj 
obstaja zveza že štirideset let in 
bo prihodnje leto praznovala štiri-
desetletnico. "Na teh srečanjih se 
dobivajo enkrat na leto v prijet
nem ozračju ljudje, otroci in odra
sli, z motnjo v duševnem razvoju 
in njihovi starši, drugi sorodniki, 
pa tudi tisti, ki se za to zanimajo 
in j im na svoj način pomagajo. To 
je samo ena od dejavnosti društev, 
saj je teh več in potekajo čez celo 
leto. Smisel naše organizacije pa 
je podpora in pomoč občinskim 
društvom, katerim sofinanciramo 
delovanje in obstoj." 

Društvo Kranj je medobčinsko 
društvo in obsega šest občin. Je 
relativno močno društvo, saj šteje 
približno 250 članov. Od tega je 
dobra polovica ljudi z motnjo v 
duševnem razvoju. V zadnjih letih 
j ih skušajo aktivirati, včlaniti in 
dati nekatere možnosti za njih 

same, ne samo za njihove starše, s 
čimer bi povečali njihovo samo
stojnost. Pred začetkom težko pri
čakovane zabav, na kateri je bilo 
veliko članov, njihovih staršev, 
sorodnikov in prijateljev, je pred
sednica kranjskega društva Sožit
je Branka Perne podala poročilo 
dela v odboju marec 2001 - de
cember 2002. Izvršni odbor je na
tisnil zloženko, v kateri so se 
predstavili in podali osnovne po
datke o delovanju društva. Izvedli 
so evidenco članstva, pridobili 
nekaj novih. Zdaj j ih je okrog 
240: od teh 140 z motnjo v razvo
ju, 100 pa ostalih. Akcije, ki omo
gočajo rast članstva, bodo nada
ljevali. Izvedli so letovanje, samo
stojne in družinske začetne in na
daljevalne delavnice ter seminar
je, veliko s področja skrbi za sa
mega sebe. Obiskovanje oseb na 
domu, ki niso vključeni v nobeno 
obliko varstva, bodo izboljšali. 

Bivalna skupnost za starejše ob
čane z motnjami v duševnem raz
voju v Mestni občini Kranj je še 
vedno osrednja naloga društva. 
Občina je spomladi lokacijo ob 

Četica z Branko Perne na čelu. 

OŠ Helene Puhar, katero je vod
stvo društva smatralo za najpri
mernejšo, namenila gradnji nove 
Srednje ekonomske šole. S pred
stavniki občine so se ponovno po
govarjali pred volitvami. Vodstvo 
društva še vedno ocenjuje, da bi 

Telovadna naprava z a slepe 
in slabovidne 

Rotarv Club Medvode je v petek, 20. decembra, Centru za slepe in slabovidne 
simbolično izročil ček v vrednosti 500.000 sit, s katerim so kupili slepim in slabovidnim 

prilagojeno telovadno napravo. To je bila že druga donacija letos. 

Škofja Loka - Direktor Centra 
slepih in slabovidnih Boris Ko-
privnikar se je ob priložnosti za
hvalil Rotarv Clubu Medvode za 
donacijo iz začetka letošnjega 
leta, ko je center dobil 500.000 
sit, ki so jih namenili deloma za 
srednješolsko mladino, delno pa 
za starejše stanovalce doma. Iz 

Podarili darila 
in objeme 

teh sredstev so kupili dvokolesa -
tandeme, ki jih srednješolci upo
rabljajo v prostem času za rekrea
tivne namene, delno pa so finan
cirali izlet stanovalcev z avtobu
som, ki so prvič doživeli in izku
sili jesensko trgatev. Sredstva so 
bila namensko porabljena in so 
dosegla humani namen. Ko se 
predstavniki obeh strani dobijo 
naslednjič, bodo ravno tako opra
vi l i pregled namembnosti sred
stev. 

Podpredsednik Rotarv Cluba 
Medvode Igor K r i z m a n je ob 
slovesni predaji čeka povedal, da 
se je klub ponovno odločil, da po 
svojih finančnih sposobnostih 
podpre dejavnost centra, da bi s 
tem čim bolj olajšali življenje va
rovancem. "Zavedamo se, da je 
naše darilo relativno skromno, 
vendar mislimo, da je vsako dari
lo dobrodošlo in da ga boste ko
ristno uporabili. Eden od naših 

članov je usposobil napravo za te
lovadbo, ki jo bodo uporabljali 
varovanci. Po svojih močeh bomo 
poizkušali pomagati tudi v pri
hodnje," je dejal Križman. 

Fitnes oprema, ki je bila izroče
na Centru, je izredno primerna za 
slepe in slabovidne, ki so na po
dročju rekreiranja omejeni na fit
nes rekreacijo. V hiši že imajo 
takšen prostor* ki je deloma opre
mljen, veseli pa so vsakega nove
ga kosa, kakor tudi vsake donaci
je, je pojasnil direktor Koprivni-
kar. "Delo s slepimi in slabovidni
mi je s strani našega financiranja 
omejeno na tekoče izvajanje šol
skih in rehabilitacijski programov. 
Sredstva za dodatne aktivnosti v 
prostem času in za razvojne pro
grame pa pridobivamo na različne 
načine, zato smo posebej veseli 
takega sodelovanja. Se posebej če 
ni zgolj enkratno." 

Katja Dolenc 

10 milijonov tolarjev za otroke in slepe 

Frenk Nova in otroci na zabavi. 

Ljubljana V petek, 20. de
cembra, je bila pred trgovino 
Baby center na Rudniku zaključ
na prireditev dobrodelne akcije 
"Podari objem", ki sta jo priprav
ila Zveza Prijateljev Mladina 
Slovenije in Baby center. V njej je 
sodeloval tudi Baby center iz 
Kranja. Božiček je že v petek na 
prireditvi obdaril otroke, igrače, 
ki so se zbrale do 24. decembra, 
pa bodo podarjene otrokom so
cialno ogroženih družin. Ob tej 
akciji je potekala na spletnih 
straneh Z P D M tudi donacija pet
desetih različnih igrač v višini 
100.000 SIT, ki bodo namenjeni 
najbolj ogroženim družinam. 

Katja Dolenc 

Ljubljana - Člani Rotary cluba 
Ljubljana so 11. decembra skupaj 
s T V Slovenija in vrhunskimi do
mačimi umetniki že desetič pri
pravili dobrodelno prireditev M i 
klavžev večer. Del celotnega iz
kupička, ki letos znaša 9.180.000 
tolarjev, je klub namenil akciji 
"Pomežik soncu - odprimo počit
nice vsem otrokom", ki jo organi
zira Zveza prijateljev mladine. /, 
njim bodo otrokom omogočili po
čitnice, invalidnim otrokom pa 
vsakoletni izlet z. muzejskim vla
kom. Del sredstev pa so namenili 
ustanovitvi prvega slovenskega 
centra za šolanje psov vodičev 
slepih. To področje je v Sloveniji 
še zalo slabo pokrito, saj je letno 
dodeljeno slepim le štiri tlo šest 
šolanih psov. do psa vodnika, pa 
jih je upravičenih od 200 do 250. 
Delček teh sredstev bo namenjen 
tudi nakupu psa vodnika za enega 
otroka. Poleg zbrane denarne vso
te so otroci dobili še klavir, letal
ske vozovnice, barve za beljenje 

in druga nematerialna darila. Čla
ni Rotary cluba Ljubljana in nji
hovi prijatelji so denar zbirali na 
več načinov: organizatorji in na
stopajoči so se v dobrodelne na
mene odrekli honorarju, med od 
dajo in dva dni po njej so po tele 
fonu prispevali tudi gledalci. 
Manjkajoča sredstva pri izvedbi 
omenjenih projektov bodo zago
tovili rotarijanci sami. 

Katja Dolenc 

bila ta lokacija najprimernejša za 
gradnjo, saj je v neposredni bliži
ni Varstveno delovnega centra, 
zdravstvenega doma ter avtobus
ne postaje. V omenjenem obdobju 
so imeli tudi družabna srečanja, 
dva zaključna izleta, piknik in dve 
novoletni srečanji. Prejšnji mesec 
so obiskali Narodno Galerijo in 
Živalski vrt v Ljubljani, kar je 
bilo za člane in zaposlene v gale
riji zelo vzpodbudno. Vsega tega 
pa ne bi bilo brez Zveze Sožitje 
Ljubljana ter njihove strokoven in 
finančne pomoč, je ob zaključku 
poudarila Branka. Člani izvršne
ga odbora društva Sožitje se ob 
tej priložnosti iskreno zahvaljuje
jo tudi županom občin Kranj. 
Preddvor, Tržič in Cerklje za pri
spevke in dotacije za delovanje. 
Poleg njihovih sredstev črpa dru
štvo tudi iz lastnih virov, iz sred
stev in prispevkov staršev, donacij 
ter iz državnega proračuna. V 
društvu pa so veseli ponovnega 
sodelovanja s Centrom za social
no delo, z V D C Kranj, s šolo He
lene Puhar in meddruštvenega so
delovanja. Ob novoletnem sreča
nju je društvo svojim članom po
darilo novo zloženko, v kateri 
predstavlja svoje dejavnosti. 

Katja Dolenc 

Lionsi zbirali za Luka Pavlina 
Kranj - Lions klub Bled Golf pripravi vsak konec leta stojnico za 
zbiranje humanitarnih prispevkov. V soboto, 21. decembra, so 
pred gostiščem Fig zbirali prispevke za nakup prenosnega raču
nalnik za slabovidnega Luka Pavlina iz Žirovnice. 

Računalnik, ki je posebej opremljen s programom za povečanje slike, 
mu bo najbolje koristil v šoli, saj obiskuje četrti letnik Srednje 
biotehniške šole v Kranju. Rok Chwatal, predsednik kluba, je pojas
nil, da sta starša zaposlena v Elanu in si z majhno plačo ne moreta 
privoščiti dragega nakupa. Klub ima poseben pristop pri zbiranju 
prispevkov. Gredo na ulico, med ljudi, postavijo stojnico, člani pa, 
vključno s predsednikom, mimoidočim ponujajo pecivo, čaj in kuhano 
vino. Ob tem j im povedo o zbiranju prispevkov in o delovanju kluba. 
S tem želijo ljudi spodbuditi k humanitarnosti in da po svojih močeh 
sodelujejo v akciji. Na takšen način se mimoidočih pred stojnico hitro 
nabralo veliko. Tako je bilo tudi v soboto in "Blejski levi" pričakuje
jo, da bodo zbrali vsaj za tretjino celotne vsote računalnika, ki znaša 
okrog 600.000 SIT. Lions klub Bled Golf je 39. klub v Sloveniji, eden 
izmed najmlajših, lani ustanovljen in šteje štiriintrideset članov. Lani 
so zbirali za nakup opreme v porodni sobi kranjske porodnišnice, letos 
poleti so za medobčinsko Zvezo slepih in slabovidnih, v letošnjem letu 
pa bi radi izvedli še dobrodelno tekmo na Krvavcu. 

Katja Dolenc, foto: Tina Doki 

Četverčkom vozniški izpit 
Priznana in uveljavljena avtošola Ing. Humar bo Nini, Roku, Janu in Tadeju Logar, 

dijakom 3. letnika Ekonomske šole Kranj, smer ekonomski tehnik, omogočila opraviti 
vozniški izpit. Učil jih bo ing. Emil Humar osebno. 

starši ne morejo, tudi če bi bilo 
zelo bogati, naenkrat dati 600.000 
sit ali več za opravljanje vozniške
ga izpita, kolikor približno stane 
za štiri otroke danes," pravi Hu
mar, ki bi rad bi pomagal tudi 
šoli. da bi dijaki lažje prišli do iz
pita. 

Četverčki so redno hodili na 
predavanja v avtošoli Ing. Humar, 
tudi teste so rešili zelo dobro. Hu
mar jih bo kar osebno naučil voz
niških veščin in bodo pod njego
vim nadzorom opravljali tudi iz
pitno vožnjo. Z opravljanjem izpi
ta bodo začeli marca, maja pa 
bodo postali polnoletni. Mladi 
bodo nedvomno dobili strokovno 
izobrazbo, saj je avtošola Ing. 
Humar odlična avtošola. pO 
uspešnosti celo ena izmed treh 
najboljših v Sloveniji. Za takšno 
odločitev so Nina, Rok. Jan. Tadej 
in njuni starši Emilu Humarju 
zelo hvaležni. Katja Dolenc 

Emil Humar, Rok, Nina, Jan in Tadej. 

Kranj - Nina, Rok, Jan in Ta
dej Logar so doma iz Škofje 
Loke. So pridni dijaki, kar rada 
potrdi tudi njihova razredničarka 
Sabina Konc, ki je obenem tudi 
razredničarka najboljšemu razre
du na šoli. Drugo leto bodo do
polnili osemnajst let. V njihovih 
letih mladi že razmišljajo o vozni
škem izpitu, nekateri imajo tudi 
že opravljene prve teste in prvo 
pomoč. 

Četverčki pa so tudi dobri šport
niki, saj igrajo rokomet pri klubu 
Termo v Skofji Loki . Krnil Hu
mar, direktor avtošole Ing. Hu
mar, je bil tudi rokometaš in znan 
rokometni sodnik. Po pogovoru z. 
Mari jo Simčič, direktorico Zavo
da Ekonomske Sole Kranj, ki je 

sprožila pobudo o izvajanju po
moči četverčkom je Emil Hu
mar odločil, da bi mladim in nji
hovim staršem rad pomagal, saj je 
izpit sorazmerno drag. "Nobeni 

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. 

Komunikator za Nina 
K a m n i k - Ne prvi, konstitutivni, seji občinskega sveta občine 

Kamnik, so sprejeli tudi pobudo, da člani občinskega sveta namenijo 
vsak po pet tisoč tolarjev (od sejnine) za nabavo komunikator ja 
Za Nina Rakovica i / Kamnika. Šestnajstletni Nino je gibalno oviran in 
ne govori, je pa izredno uspešen učenec. Potrebuje tako imenovani 
komunikator, napravo za lažje spremljanje dogajanj in komuniciranje 
Pobudo za nabavo komunikatorja, ki stane 1,2 milijona slovenskih 
tolarjev, je dal Mladinski center Kamnik. Doslej so zbrali že 600 tisoč 
tolarjev. A.Ž. 

Obdarjeni učenci OŠ Helene Puhar 
Kranj - V petek. 6. decembra, je Miklav/ obiskal tudi učence kom 

biniranega razreda ?>. in 4 razreda OŠ Helene Puhar. Dobri mož. je bil 
kar Mišo Bunič osebno, kije otrokom podaril glasbeni Stolp, otroci pa 
so prejeli tudi manjša praktične darila. 

Katja Dolenc 

Volilna pravica predsednikom 
območnih združenj 

Ljubljana - Na zadnji, 24. seji Glavnega odbora Rdečega križa 
Slovenije, so člani potrdili Pravilnik o notranji organizaciji in sistem-
atizaciji delovnih mest in Pravilnik o plačah, ter sprejeli nadaljnje us
meritve za sprejem Statuta rdečega križa Slovenije, ki ni oblikovan do
volj natančno, /a kar so ustanovili statutarno komisijo, ki bo pripravi
la spremembe in dopolnila. Predlagali so sklic generalne skupščine 
enkrat na leto, namesto na pet let. na kateri bi predstavili rezultate dela 
in načrte /a prihodnje leto. Volilno pravico na generalni skupščini 
bodo po novem namesto članov imeli predsedniki območnih združenj, 
ki jih v pravnem prometu najbolje zastopajo. Za glasovanje in od
ločanje pri posameznih točkah morajo predhodno pridobiti soglasje 
svojih odborov. Člani Glavnega odbora so tudi potrdili, da Rdeči križ 
ostaja /ve/a /druženj, območna združenja RK pa imajo pravici) us
tanavljati pravne osebe samo s soglasjem Glavnega odbora in ob pod 
pi&U formalne izjave o spoStOVanjU Statuta R K S . I/ Sklada Ivana 
Krambergei ja, ki gaje rdeči Križ Slovenije prejel oil Slovenskih novic, 
bodb nakazali 500.000 SIT za otroke žrtev vojne, minuli konce tedna 
pa so s puloverjem, knjigo in igračo ali kalkulatorjem v akciji 
"Božiček in dedek Mraz potrebujeta vas1" razveselili 3.100 otrok. Ob
močna /druženja so sama pripravila še dodatna darila. RK,Slovenije je 
12. decembra podpisal bilateralni spora/um Ž R K Bosne in I letve 
govine, s katerim bo dejavnosti razširil preko meje. Katja Dolenc 

Pomoč tudi na Silvestrovo 
Milenka Trkovnik in podjetje Kristina svetovanje, d.O.O, ki se Že 

deset let ukvarja / razvijanjem pozitivnih medčloveških odnosov, bo 
SVOJO pomoč in nasvete nudila tudi na sllveštrsko noč na telefonski 
številki 01/5 v i l S 12 od 20;00 do 1.00 zjutraj. Katja Dolenc 



Najbolje je, ko spraviš 
ljudi v smeh 

V Domu oddiha Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije je minuli konec tedna potekal gledališki seminar za 
slepe in slabovidne. Udeleženci iz cele Slovenije so se spoznali z odrskim gibom, govorom in dihom. 

Okroglo pri Kranju - Gleda
lišče slepih in slabovidnih "Na
smeh" je del Sekcije za kulturo 
pri Zvezi društev slepih in slabo
vidnih Slovenije, od leta 1996 pa 
je registrirano tudi kot sekcija pri 
Kulturnem društvu dr. France 
Prešeren v Žirovnici. V teh letih 
je svoje mesto našlo v prostoru 
amaterskega gledališča. Igrajo po 
vsej Sloveniji. V tem času so na
redili tri predstave: Dan oddiha, 
Častni povabljenec in Namišljeni 
zdravnik. Pred enim letom so se 
udeležili Mednarodnega festivala 
gledališč slepih in slabovidnih v 
Zagrebu. 

"Nasmeh" je v Sloveniji edino 
gledališče s slepimi in slabovidni
mi igralci. Mateja Fabjan. ki je 
režirala omenjene predstave, je 
povedala, da so izbrali komedije, 
s katerimi so želeli razbiti zadrža
nost. "Če se ljudje smejejo, lažje 
sprostijo zavore pred slepimi in 

slabovidnimi. Izbiramo izključno 
med slepimi in slabovidnimi ig
ralci, ki se radi izražajo v dram
skem smislu. V naslednjem letu 
se pripravljamo na nov projekt." 
Na predstavah jih občinstvo sprej
me zelo dobro in nekateri sploh 
ne opazijo, da gre za druge vrste 
gledališče. Nekateri v prvih deja
njih malo s strahom spremljajo ig
ralce, da ne bi kdo kam padel, po
tem se pa sprostijo in napolnijo 
dvorano. Letos so si s pomočjo 
Zveze društev slepih in slabovid
nih lahko prvič privoščili pravi 
seminar. "Pred tem smo imeli po
dobne vikende z manjšo strokov
no pomočjo," je pojasnila Mateja. 
"Dlje časa smo potrebovali za 
gibe in premike, slepim in slabo
vidnim smo prilagodili oznake na 
odru, da so si lahko pomagali. 
Drugače pa je delo potekalo po
dobno kakor pri ostalih amater
skih gledališčih v Sloveniji." 

Seminar sta vodila profesorja 
Akademije za gledališče, radio, 
film in televizijo Tomaž Guben-
šek in Branko Završan, ki 
sta udeležencem predstavila za 
njih povsem nov pristop k igranju.. 
Na seminarju so velik del pozor
nosti posvetili odrskemu gibu, 
govoru in dihu, kar je bilo za ude
ležence nekaj povsem novega. 
Razlike v igri med klasičnimi ig
ralci ter slepimi in slabovidnimi 
ni, je pojasnil prof Branko Zavr
šan: "Vsak igralec uporablja svo
ja izrazna sredstva, ravno tako 
nekdo, k i vidi nekoliko slabše. 
Pomembna je predispozicija. Člo
vek uporablja tisto kar ima. Gle
dališče slepih in slabovidnih je 
gledališče kakor gledališče, naj ga 
vidi kakor vidi videč, slabo videč 
ali nevideč, to je vseeno. Tu 
ne gre za nobeno drugačnost." 
Pomembna pa ni le želja po igra
nju, pač pa občutek, je pojasnil 

Branko. "S seminarjem želimo 
gledališče čim bolj odpreti in 
razširiti možnosti delovanja na 
ostalih ravneh, predvsem pa poiz
kušamo improvizirati in spodbu
jati lastno kreativnost. Posamezno 
in skupinsko." Udeleženci, ki so 
se zbrali iz cele Slovenije so bili 
nad seminarjem navdušeni. Spo
znali so povsem nov pristop k 
igri, svoje znanje pa bodo prenes
l i tudi naprej. Veso Pirnat iz 
Kopra, Kaja Petre iz Ljubljane, 
Marjana Vohl iz Maribora, 
Jure Vergel z Jesenic, Valter 
Vertčanik iz Velenja, Natalija 
Žitnik iz Železnikov, Jana Mirt 
iz Sebenj pri Tržiču, Metka 
Pavšič iz Idrije, Manja Cevec iz 
Tuhinjske doline in Andrej 
Peršuh iz Ptuja pa so si med se
boj predvsem izmenjali izkušnje 
in se med seboj bolje spoznali. 

Katja Dolenc 

Pouk v treh jezikih 
Na Jesenicah so predstavili projekt Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu 

Kugyjev razred, ki ga obiskujejo učenci iz Koroške, Furlanije - Julijske krajine in Slovenije. 
Jesenice - Znanje je prihodnost, 

se zavedajo tudi v jeseniški obči
ni. Tako je župan Boris Bregant 
minuli petek gostil dr. Miho Vr-
binca in mag. Olgo Gallob iz 
Zvezne gimnazije in Zvezne real
ne gimnazije za Slovence v Ce
lovcu, da sta predstavila projekt 
Kugvjev razred, ki na tamkajšnji 
šoli poteka že četrto leto in ki je 
zanimiv tudi za slovenske otroke, 
seveda tudi jeseniške. Predstavit
ve so se udeležile tudi ravnateljice 
osnovnih šol Prežihovega Voran-

ca, Toneta Čufarja in Koroške 
Bele. Kugvjev razred je šolski 
model na splošnoizobraževalni 
šoli, ki se je začel leta 1999. Ob
iskujejo ga učenci iz sosednih po
krajin avstrijske Koroške, Furlani
je - Julijske krajine in Slovenije, 
ki jih poučujejo vsebine gimnazij
skih učnih programov. Posebnost 
razreda je v temeljiti jezikovni iz
obrazbi, saj pouk v takih razredih 
poteka v jezikih sosednih pokra
jin - pretežni učni jezik je sloven
ščina, nekateri predmeti pa pote-

V spomin 

Peter Brinovec 
1943-2002) 

V daljnem Singapuru je ta teden umrl 59-letni Peter Brinovec, znani 
kranjski .športnik, plavalec, ki je največje uspehe doživljal ob koncu 
petdesetih in začetku Šestdesetih let. Bratje Brinovec, Vlado; Slavko in 
Peter, sodijo v generacijo kranjskih plavalcev, ki so svoje uspehe do
življali v drugem desetletju obstoja takrat že dodobra uveljavljenega 
Plavalnega kluba Triglav. V Sloveniji je bil tedaj vodilni, članska eki
pa najboljša, imel pa je tudi več državnih prvakov v posameznih pla
valnih disciplinah. V tem spodbudnem okolju je tudi Peter Brinovec že 
leta 1957 začel dosegati prve dobre rezultate. Leta 1958 je bil v sesta
vi moške štafete 4x200 metrov kravi, ki je osvojila zlato na državnem 
prvenstvu. Z njim so se dosežka veselili Janez Kocmur, Sašo Kotnik in 
brat Vlado. Leta 1960 je Peter postal mladinski državni prvak na 400 
in 1500 metrov kravi, prva v državi pa je bila tudi štafeta 4 x 200 m 
kravi v postavi Milan Košnik, Franc Gatej, Jože Rebolj in Peter Brino
vec. V naslednjih dveh letih je bil Peter Brinovec V svojih dveh disci
plinah (400 in 1500 metrov prosto) prvi v Sloveniji, dobro pa je plaval 
tudi 400 metrov mešano in 200 metrov delfin, kjer seje po rezultatih 
uvrščal na druga mesta. Ta čas šteje za vrhunec Petrove plavalne ka
riere, ki seje v kranjskem klubu končala sredi šestdesetih let. Da nje
govi vrhunski rezultati v tem obdobju niso bili bolj opaženi, pripisuje 
mo dejstvu, da je nekako ostal v senci starejšega brata Vlada, izjem
nega plavalca, večkrat državnega 
prvaka, prvega Kranjčana abso
lutnega državnega rekorderja, 
leta 1960 tudi udeleženca olimpij
skih iger v Rimu. /godba večno 
drugega se torej v kranjskem pla
vanju ni začela z bratoma Petrič, 
pač pa dobro desetletje prej z 
bratoma Brinovcu . 

Kakorkoli že, Peter Brinovec je 
v kranjskem in slovenskem plava
nju zapustil neizbrisno sled, sku
paj z generacijami, ki so na tek
movanjih dosegali izjemne re nI 
tate in s tem utrle pol naslediti 
kom. Tu lem pa ni šlo Zgolj za re 
zultate, pač pa tudi za vzgojo 
športnikov v klene in vztrajne lju
di, ki so tudi v siceršnjem življe 
nju veliko dosegli. Dokaz z.a to je 
nuli Peter Brinovec. 

kajo v italijanskem in nemškem 
jeziku. Hkrati se učenci na nižji 
stopnji učijo še angleščine, v viš
jih razredih pa latinščine. Ni čud
no torej, da so projekt poimenova
l i po alpinistu Juliusu Kugvju, ki 
je misli l in se sporazumeval v 
vseh treh jezikih in tako gradil 
mostove med sosednimi narodi. 

"Ideja Kugvjevega razreda je v 
večregionalnosti in obenem med
narodnosti, saj ponujamo vse tri 
jezike v regiji in še angleščino in 
latinščino. Projekt podpira tudi 
Evropska unija," je pojasnil dr. 
Miha Vrbinc. V 1. razred gimna
zije se vpišejo otroci pri desetih 
letih starosti, potem ko avstrijski 
otroci končajo štiriletno ljudsko 
šolo, v Sloveniji pa pred uvedbo 
devetletke razredno stopnjo. Po
goj, za vpis je določeno znanje 
vsaj dveh jezikov, učenci pa mo
rajo opraviti tudi sprejemni pogo
vor, pri katerem so predvsem po
zorni na odprtost učenca, njegovo 
pripravljenost in zanimanje do 
učenja. 

Ker pri učencih, ki se vpišejo v 
Kugvjev razred, obstajajo jezi
kovne baricre, na šoli prvi teden 
šole potekajo intenzivni jezikovni 
tečaji. "Ta teden poimenujemo je
zikovna kopel, ko se otroci sezna
nijo med seboj in z učitelji. Po do
sedanjih izkušnjah lahko rečem, 
da so te kopeli uspešne," je razlo
žila mag. Olga Gallob. Na celov
ški realki se zavedajo, da se dese-
tletnikom, ki na njihovo šolo pri
dejo i / tujine, korenito spremeni 
življenje, ne nazadnje se za daljše 
obdobje ločijo od družine. T i 
otroci imajo na voljo bivanje v 
Mladinskem domu in Slomško
vem domu v Celovcu. V obeh in

ternatih se trudijo, da se tam 
učenci dobro počutijo in da j im 
dan preko različnih interesnih de
javnosti čim hitreje in koristno 
mine. Ob druženju z otroki iz dru
gih držav še hitreje osvojijo ne-
materna jezika, izkušnje pa kaže
jo, da si v tem času učenci nauči
jo samostojnosti in organizirano
sti. 

Projekt Kugvjev razred je osem
letno šolanje, tako da učenci izob
raževanje končajo istočasno kot 
srednješolci v Sloveniji; z maturo 
pri 18 letih. Spričevala so prizna
na tako v Avstriji kot tudi v Slove
niji in Italiji, zato se lahko po kon
čanem šolanju vpišejo na katero
koli univerzo v treh državah. 

Za bivanje v internatu je potreb
no plačati med 2.500 in 3.000 
nekdanjih avstrijskih šilingov na 
mesec, medlem koje prispevek za 
šolo 204 evre. Da bi starši finanč
no breme lažje zmogli, so prav 
starši šolajočih se otrok ustanovi
li posebno društvo, ki preko Ku
gvjevega fonda pomagajo plače
vati šolanje. Kot je dejal župan 
Boris Bregant, tudi na Jesenicah 
želijo, da bi se nekaj njihovih 
učencev odločilo za tovrstno šola
nje, občina pa bo poskusila pri 
tem pomagati, tudi finančno. 
Predstavitve projekta bodo v na
slednjem letu potekale še po jese
niških osnovnih šolah. 

Simon Šubic 

V Jalnovi hiši kar 55 jaslic 
Letos je na ogled rekordno število jaslic iz različnih 

materialov in iz različnih slovenskih krajev. 
Rodine - Družina Mulej, ki živi v hiši Janeza Jalna na Rodinah in 
ki skrbno čuva njegovo dediščino, je letos že šestič postavila jaslice 
v pisateljevi domačiji. Uspelo jim je zbrati nekaj izrednih 
primerkov iz različnih delov države. Razstava je vredna ogleda, 
saj je zbirka večinoma nova. 

V Jalnovi hiši na Rodinah je na ogled 55 jaslic iz vse države 
novih, iz različnih materialov. 

starih in 

Predstavljajo kar 55 jaslic raz
ličnih velikosti, oblik in narejene 
iz različnih materialov. Jeseniški 
operni pevec Jaka J e r a š a je za 
razstavo prispeval kar šest jaslic, 
ki jih sam izdeluje in ki so zelo iz
virne. Jaka je jaslice je postavil v 
alpski svet, tudi v Log pod Man
gartom s pomočjo zanimive dre
vesne korenine. Na razstavi je pa
rodija na jaslice, na ogled so jasli
ce Ceneta Razingerja iz Planine 
pod Golico, jaslice na skrilavcu 
Branka Čušina ter jaslice Ane 
Korene, ki je edina Slovenka, k i 
ima jaslice stalno razstavljene v 
Betlehemu in ki je večkrat povab
ljena v Verono in v Pariz. 

V Jalnovi izbi, prijetno domači, 
ob zakurjeni peči in ob lepih pr
tih, ki so jih prispevale ženske iz 
Podkorena, pozornost vzbudijo 
jaslice iz voska Francija Gostiše 
iz Brezovice, pa jaslice Dušana 
P r e š e r n a , jaslice, k i sežejo v 

prvo svetovno vojno na Kozjan
sko in kažejo vojake, patre in jaro 
gospodo. Tu so še miniaturne jas
lice iz vsega sveta, jaslice Mateje 
Kozmus iz Sela pri Žirovnici, 
Marjana Fabianija iz Križev, 
kovinske jaslice, pleterske jaslice 
in jaslice, ki jih je Mulejivim pred 
smrtjo izročil znani fotograf Jaka 
Čop. Kartonske jaslice je Jaku 
Čopu v spomin podaril francoski 
ujetnik v taborišču v Podmežakli, 
leta 1946. Očitno je, da se zbirka 
Mulejevih jaslic vsako leto pove
čuje, saj so imeli običajno na 
ogled oikoli 40 jaslic. Zbirka po
staja vsebolj znana in marsikdo se 
sam ponudi, da bi razstavljal - v 
veselje organizatorjev in obisko
valcev, ki si jaslice v Jalnovi hiši 
lahko ogledajo vse do 12. januar
ja, vsak dan od 10. do 19. ure. V 
hiši pa obiskovalci lahko tudi ku
pijo ponatis pisateljevega dela 
Previsi. Darinka Sedej 

Spoštovani, 

Naj vam Novo leto prinese čimveč zdravja in osebne sreče, 
gorenjski prijatelj - RADIO SORA, pa čim več zadovoljnih uric. 

91.11 
96.3 R A D I O S O R A 

12. ' I s ^ 4 i ^ w 0 a l a k o n c e r t 

\% Jk q m ( b o k a 

CESTNO PODJETJE 
KRANJ 
družba za vzdrževanje 
in gradnjo cest, d.d. 

Jezerska cesta 20 
4000 Kranj 

tel.: 04/ 280 60 00 
fax: 04/ 204 23 30 

/. t.200i oh 19.itn „., ,,,„.„„,/, 

t • .1 i v o l n o d v o r a n a B l o d 
B a n k a 

SjCUKC hfoJD Bled, te!.: 04 5741 122 3? 

Veliko s r e č e , z d r a v j a , 

u s p e h o v in s r e č n o v o ž n j o v l e t u 2003 
Kranjske plavalke in plavalci 



G O R E N J K A - G O R E N J E C M E S E C A 

NOVEMBRA 2002 

Mateja pred Primožem 

Dr. Mateja de Leonni 
Stanonik 

Primož Peterka 

V tretjem krogu je dr. Mateja de Leonni Stanonik, dr. med., še 
povečala prednost pred Primožem Peterko. 183 glasovom iz prvih 
dveh glasovanj smo za dr. Matejo prišteli še 82 glasov, za Primoža, 
ki je iz prvih dveh v tretji krog prinesel skupaj 157 glasov, pa smo 
prišteli še 63 glasov. Skupaj ima tako dr. Mateja de Leonni Stanonik, 
dr. med., po treh krogih 265 glasov, Primož Peterka pa 220. 

Dr. Mateja de Leonni Stanonik, dr. med., doma iz Poljan v 
Poljanski dolini, že trinajsto leto živi, študira in dela v Z D A v državi 
Tennessee, v mestu Knoxville, kjer dela na Univerzitetnem kliničnem 
centru Univerze Tennessee. Po poklicu zdravnica je začela s speciali
zacijo nevrologije in je kot kognitivna nevroznanstvenica na začetku 
strokovne kariere. Trenutno se ukvarja s podoktorskim stažem v 
klinični nevroradiologiji, pri raziskovalnem delu pa z razvojem testov 
slikanja možganov. 

Primož Peterka je na veliko veselje naše reprezentance in številnih 
ljubiteljev smučarskih skokov na obeh uvodnih tekmah svetovnega 
pokala v Kuusamu na Finskem stal na zmagovalnih stopničkah. Na 
prvi tekmi je premagal vse tekmece in osvojil prvo mesto, na drugi 
tekmi pa je stal na tretji stopnički. Primož Peterka je tako na samem 
začetku sezone skupaj z ostalimi našimi "napovedal" obetavno 
smučarsko skakalno sezono. 

Glasujete bralci Gorenjskega glasa in poslušalci Radia Sora, Radia 
Triglav Jesenice in Radia Gorenje. Glasujete pa lahko tudi po elektron
ski pošti na naslov: info@g-glas.si. Najbolj preprosto pa je glasovanje 
z dopisnico, na katero vpišete enega od obeh predlogov za Gorenjko 
oziroma Gorenjca meseca in j ih pošljete na naslov: G O R E N J S K I 
G L A S , p.p. 124, 4001 Kranj. V izboru sodelujejo v mesecu oktobru 
tudi FRIZERSKI A T E L J E SILVA v T C DOLNOV na Primsko-
vem, Šuceva 3, telefonska številka: 04/23-43-070 in Terme Snovik -
Kamnik, d.o.o., Molkova pot 5, 1241 Kamnik, telefon 01/8308-631. 
Izžrebali smo deset srečnežev. V Frizerski atelje Silva v T C Dolnov 
je povabljena Štefanija Tršan, Valburga 42 A , 1216 Smlednik. Vred
nostna pisma prejmejo: Sandra Mezeg, Dolenja Dobrava 2 a, 4224 
Gorenja vas; Ana Silar, Srednje Bitnje 102, 4209 Žabnica in Matija 
Petrinec, Žiganja vas 64, 4294 Križe. Šestkrat po eno vstopnico pri 
blagajni Term Snovik dobijo: Boštjan Kveder, Srednja vas 100, 
4208 Šenčur, Mateja Ušeničnik, Zgornje Bitnje 119 a, 4209 Žabnica; 
Franc Kalan, Gogalova 8, 4000 Kranj; Amalija Mencinger, Gorenj
ska ulica 1, Ribno, 4260 Bled; Anton Pipan, Voklo 60, 4208 Šenčur; 
Saša Tavčar, Hafnerjevo naselje 10, 4220 Škotja Loka (pri blagajni 
pokažite le osebni dokument). 

PREJELI SMO 
Pismo Agencije 

Dne 22. 11. 2002 je bil v časopi
su Gorenjski glas objavljen čla
nek z naslovom "Se direktor 
agencije dr. Neven Borak laže?", 
10. 12. pa ste objavili dva članka 
in sicer "Afera Ropgate" in "Rop 
v žrelu optimizma", ki vsi zadeva
jo delo Agencije za trg vrednost
nih papirjev (v nadaljevanju 
Agencija) in mene, kot vršilca 
dolžnosti direktorja. 

V omenjenih člankih je novinar
ka Marjeta Smolnikar, očitno v 
iskanju senzacije na temo "Opti

mizem ", navedla nekaj trditev, ki 
so napačne in netočne in ki kaže
jo na nepopolno seznanjenost z 
bistvom obravnavane teme. 

Ker navedbe vplivajo na dobro 
ime in ugled Agencije in nenaza
dnje tudi mene osebno, vam v na
daljevanju navajam nekaj pojas
nil, s katerimi bi želel pojasniti 
tudi našo plat zgodbe in tako pri
spevati k razjasnitvi obravnavane 
problematike. 

V zvezi z borzno posredniško 
družbo BPH, d.o.o., Ljubljana 
smo omenjeni novinarki z dopisi 
15. 10., 16. 10., 17. 10., 18. 10. in 

Božična peka 

Pred časom je novinarski kolega 
pikro pripomnil, da ženske v no
vinarstvu ne zmoremo kaj več kot 
nadgraditi svojo siceršnjo gospo
dinjsko naravo. Opazko sem vzela 
kot neslano šalo in mi še na kraj 
pameti ni prišlo, da bi vrženo kost 
z njim vred oglodala. Je pa res, da 
sem se večkrat zalotila pri iskanju 
samoodgovora na njegovo mači-
stično pripombo. Upala bi se sta
viti, da ima kolega v glavi vzorec, 
po katerem smo ženske preokupi
rane s kuhinjskimi recepti in, reci
mo, modo, v resne politične, go
spodarske, finančne in vsakršne 
druge družbene teme pa se spuš
čamo zaradi boljšega vtisa. 
Ne glede na to, kaj se kolegu 

mota po glavi ali na to, da sem se 
morda pregrešila zoper katero od 
poganskih praizročil, brez pred
sodkov ali slabe vesti priznam, da 
sem ob mukotrpnem mešanju te
sta za božično potico razmišljala 
o virtualni podobi slovenske res
ničnosti, ki nam jo oblast slika 
oziroma podtika. Vzemimo dr
žavni zbor, ki praznuje svojo de
seto obletnico demokratičnega 
obstoja. Ob tej priložnosti so izda
li celo nekakšen letopis delovnih 
uspehov. Aktualni predsednik Bo
rut Pahor se je naučeno smehljal 
in državljanom obljubil, da bodo 
v njihovo dobrobit v prihodnje 
poslanci rokava še višje zavihali. 
Resnica pa je takšna, da bi morali 
imeti dva državna zbora, če bi že
leli v doglednem času vse še ve
ljavne jugoslovanske predpise za
menjati z zakoni, napisanimi v 
demokratični maniri. Potem bi 
morda prišel na vrsto tudi zakon o 
lobiranju, ki bi do vejice natančno 
določil, kaj lobiranje je, kdo v dr
žavnem zboru sploh sme lobirati 
in za kolikšen denar. Predvsem pa 
bi zakon jasno ločil med legalnim 
in kriminalnim. Torej med lobira-
njem in korupcijo. Seveda se tudi 
zdaj po kuloarjih državnega zbora 
potikajo takšni in drugačni tipi, 
da ne rečem tiči in mimo (nena

pisanih pravil igre uveljavljajo 
svoje interese oziroma interese ti
stih, ki so j ih poslali. Po mojem 
mnenju je to navadna korupcija, 
pri čemer se zavedam temeljne fi
lozofske dileme, ali velja v naravi 
zakon že pred človekovim odkrit
jem ali po njem oziroma,^ kaj je 
bilo prej, jajce ali kura? Če raz
mišljam z zdravo gospodinjsko lo
giko bi rekla, da gre za kuro, ki 
nese zlata jajca. 

Sploh pa lahko Pahor državlja
nom obljublja samo normativno 
blaginjo, kar je približno toliko, 
kot če bi lačnim Etiopcem pošilja
li kuharske knjige. Dokler bo dr
žavni zbor brez prave opozicije, 
dokler bo edina organizirana ci
vilna družba Rimskokatoliška 
cerkev, dokler bo izvršilna oblast 
ignorirala revizijska poročila ra
čunskega sodišča, dokler bo poli
tična oligarhija pritiskala na ured
niško politiko državne televizije, 
dokler bodo člani nadzornih sve
tov na povodcu podjetniškega me-
nežmenta, dokler bo svetovna 
cena nafte krojila slovensko infla
cijo, dokler bo več kot sto tisoč 
brezposelnih, dokler bo cvetela 
siva ekonomija, dokler bo treba 
na sodišču na pravico čakati dese
tletja, dokler ne bodo izdani vsi 
mrliški listi po vojni pobitih, do

kler ne bo denacionalizacijskim 
upravičencem vrnjen zadnji kva
dratni centimeter neupravičeno 
zaplenjenih nepremičnin, dokler 
bo smrtnost večja od rodnosti, do
kler se bo peščica ljudi mastila na 
račun lačnih, dokler bo za državni 
praznik slovenska zastava visela 
le tu in tam, skratka, dokler bo 
tako kot je, toliko časa bo večini 
državljanov zgodba o uspehu 
španska vas. 

Kljub strokovno naučenim 
nasmeškom in precej slabše na-
študiranim obljubam, je lahko 
tudi pol pismenemu državljanu 
jasno, da je demokracija v Slove
niji še daleč od samoumevnega 
dejstva. Kot dokaz zadostuje že 
sam cirkus, ki ga je protokol 
uprizoril ob zamenjavi uporabni
ka predsedniške zofe. (Ne bi dala 
roke v ogenj, da se nam niso Itali
jani, ki menjajo vlade kot za šalo, 
na skrivaj celo smejali.) V katero 
smer se bo demokracija na sončni 
strani A lp v prihodnje razvijala, 
bomo pa še videli. Vsekakor 
lahko predvolilno izjavo Janeza 
Drnovška češ, da razume funkcijo 
predsednika države kot nadgrad
njo njegovega dosedanjega dela, 
razumemo tudi kot namig na 
predsedniški sistem. 

Marjeta Smolnikar 

30. 10. 2002, žal neuspešno, po
skušali pojasniti, da ima omenje
na družba veljavno dovoljenje za 
opravljanje storitev v zvezi Z vred
nostnimi papirji, v skladu z vsako
krat veljavno zakonodajo, ves čas 
od 12. 12. 1994 dalje. Novinarki 
smo tudi pojasnili, da ji podatkov 
o odločbah, ki so bile izdane 
BPH, d.o.o., Ljubljana, glede na 
to, da ni stranka v postopku, ne 
moremo posredovati. 

Posredovali pa smo ji naslov 
javne spletne strani, na kateri si 
je mogoče ogledati seznam vseh 
borznoposredniških družb, ki 
imajo veljavno dovoljenje za po
slovanje, med njimi tudi BPH, 
d.o.o., Ljubljana in kjer Agencija 
objavlja vse podatke, ki so javno
sti dostopni. 

Kljub, po našem mnenju korektni 
razlagi, je vaša novinarka dne 18. 
10. prišla na Agencijo še osebno, 
ne da bi se prej najavila, in enake 
podatke ponovno zahtevala tudi 
od ene mojih sodelavk, kije o po
govoru z njo napravila tudi uradni 
zaznamek. Način komunikacije 
gospe Smolnikar je bil izredno ne
prijazen in žaljiv, na dejstvo, da ni 
stranka v postopku in zato ne 
more dobiti podatkov, se je odzva
la napadalno, in zagrozila, da bo 
vprašanja, za katere ne dobi od
govora pač zastavila javno. 

Odraz njenega razpoloženja in 
apriorno nepripravljenost razu
meti postopke delovanja Agencije 
se je pokazal tudi v omenjenih 
treh člankih. 

Ker pa njihova vsebina meče 
senco na Agencijo in name, vas 
prosim, da novinarko Smolnikar 
tudi vi opozorite na korektno izva
janje določbe 45. člena Zakona o 
medijih (Uradni list RRS, št. 
35/01), ki določa, pod katerimi 
pogoji in kdaj se javne osebe lah
ko odrečejo dajanja informacij. 

Glede na določbo tretjega od
stavka 18. člena istega zakona, ki 
vas določa kot odgovorno osebo 
za vsako objavljeno informacijo, 
vas prosim, tudi, da se javno 
opravičite za nekorektno vsebino 
omenjenih člankov. 

ddr. Neven Borak, 
v.d. direktorja 

Kloramfenikoi in še kaj... 
Ob odkritju zdravju nevarne 

snovi v mleku nekaterih domačih 
pridelovalcev se odvijajo protesti, 
cestne zapore, javnost je vsa v 
zraku. Časopisne naslovnice so 
polne poročil o strupenem mleku, 
novinarji v brezštevilnih komen
tarjih ugotavljajo vzroke in ugi
bajo o posledicah tega odkritja 
na zdravje ljudi, na usodo nadalj
nje pridelave živil in na obstoj po
sameznih kmetij. Poslušajte ven
dar, naše zdravje je ogroženo! 

Ob vsem tem pa je šlo mimo nas 
zelo neopazno še drugo sporočilo, 
ki nam pove prav isto. Je res samo 
naključje, da se je mlekarski boj 
razvnel do vrhunca prav okrog 
"dneva brez cigarete"? Pomisli
mo: rakotvorna snov, ki smo jo 

MORDA zaužili skupaj z mlekom, 
in na drugi strani rakotvorna 
snov, ki jo VEDNO uživa vsak, 
kdor je prisoten v zakajenem 
prostoru. Na vse predpise in pri
poročila se še vedno požvižgajo v 
mnogih pisarnah in uradih, pred
vsem pa v gostinskih lokalih. 

Ozaveščenost ljudi glede zdrav
ja je vse večja, to drži, vendar je 
težava drugje. Iz svojih izkušenj 
vem, kako občutljivi so nekateri 
kadilci do svoje "pravice", na
mreč, ali bodo kadili in kje. Veči
na natakarjev prinese pepelnik v 
prostor za nekadilce že ob naj
manjšem namigu, da bi nekdo tam 
rad kadil. Če pa samo izraziš že
ljo, da bi spoštovali zakonska do
ločila o omejitvi kajenja, tvegaš, 
da bodo v trenutku nastali pravi 
družbeni nemiri kot ob pojavu 
kloramfenikola. In ker nam je mir 
največja vrednota, se potolažimo: 
saj rak na pljučih le ni tako po
gost, posebej še pri pasivnih ka
dilcih ne, čistega zraka se bomo 
že naužili zunaj, prekajena obleka 
se bo pa čez noč morda tudi pre
zračila. Tako ostaja dokaj bled to
bačni zakon, ki je ob sprejemu v 
državnem zboru dvignil toliko 
prahu, vendar ta prah že seda 
nanj. Ob stanju, kakršno je sedaj, 
lahko pričakujemo ureditev raz
mer le ob dosledni prepovedi ka
jenja v vseh gostinskih prostorih, 
tako kot je to že v veljavi v mnogih 
državah po svetu. Majhne kadilni
ce, z dovolj omejitvami, da se sko
zi luknje v zakonu sedanje stanje 

ne bi obnovilo, bi bile prava reši
tev. Omejevanje človekovih pra
vic? No, ali se kdo pritožuje zara
di omejevanja človekovih pravic, 
ko mora za nekaj minut zapustiti 
družbo in oditi opravit neko stvar 
tja, kamor gre še cesar peš? 

Prepričan sem, da bi takšno 
prepoved čez nekaj časa najbolj 
blagrovali prav kadilci; nekaj 
časa bi bila že huda kri, potem pa 
bi brez kakršnekoli abstinenčne 
krize vsakdo prebil v gostilni ves 
večer, pa bi jih namesto cele 
škatlice cigaret pokadil le četrti
no. Kaj pa glede spodbujanja, da 
se ljudje ne bi (ponovno) odločali 
za kajenje? V praksi je skoraj 
nemogoče, da bi nekdo, ki se je 
te razvade z veliko težavo odvadil, 
v veseli zakajeni družbi ostal pri 
svojem dobrem sklepu neomajen. 
In pri mladih, kjer je stanje glede 
kajenja najbolj zaskrbljujoče, 
bi bilo mogoče s tem v vzgojnem 
smislu narediti zelo veliko. 
Predvsem pa mora z mnogo bolj 
pogumnimi koraki med vse nas 
vstopiti zavest, da kajenje ni 
posebno dobra civilizacijska 
pridobitev. 

Kdo bo v tej igri potegnil krajši 
konec? Ali samo kmetje, ki so 
morda brez svoje krivde oddali na 
trg oporečno mleko? Ali pa vsaj 
Z.a nekaj centimetrov tudi mogoč
na in brezobzirna tobačna indu
strija? Vsi drugi bi tako ali tako 
dobili. 

Tone Špendov, Moste 38, 
4274 Žirovnica 

Piše Milena Miklavčič 

U s o d e 

Vlak zmeraj pripelje do cilja 
Včasih se zgodi, da slišim kakšno zgodbo, ki se mi 

zdi tako posebna in draga, da sama pri sebi skle
nem, da jo bom prihranila za posebno priložnost. 
Zdi se mi, da Božič je taka priložnost, ko smo ljudje 
bolj dojemljivi za vse, kar se lepega in dobrega do
gaja okoli nas. 

Zgodbo o Angeli, medicinski sestri, je nekaj po
sebnega tudi zato, ker se zadnje čase o ljudeh v be
lem ne govori ravno najlepše. Toda, če želimo razu
meti njeno "sedanjost", se moramo najprej, vsaj za 
hip, vrniti v preteklost. Kajti brez. korenin, ki so si
cer nevidne, ne zraste nobeno drevo 

Ko je Angela napisala prošnjo za bolničarko, še ni 
vedela, da bo v svojem poklicu neizmerno uživala. 

"Odraščala sem v povprečni družini, v kateri se 
pravzaprav nikoli ni dogajalo nič posebnega. Starši 
so sicer vedeli, da obstajam (pri tem se je nasmeh
nila), toda z. menoj niso imeli nobenih večjih proble
mov. V šoli nisem imela težav, in tudi ponočevala ni
sem tako kot nekatere prijateljice. Vpisala sem se v 
srednjo medicinsko šolo na Jesenicah. Vse je bilo 
krasno, novo in dobesedno sem uživala. Dokler ni
sem ugotovila, da med mano in učiteljico anglešči
ne ne bo nikoli prave ljubezni. Na koncu leta sem 
imela popravni izpit in v svojo veliko sramoto sem 
morala ponavljati razred. Ne morem povedati, kako 

me je bilo sram, ko sem srečevala sovaščane in so 
me, že iz vljudnosti, spraševali po šolskem uspehu, 
jaz pa sem zardevala in s težavo iztisnila iz sebe, da 
sem padla. Z velikim strahom sem šla jeseni spet v 
šolo in čeprav me doma sploh niso gnjavili, se mi je 
zdelo, kot da mi okoli vratu visi mlinski kamen. Na 
veliko grozo sem že takoj drugi dan ugotovila, da bo 
učiteljica za angleščino ista. Kljub temu da se mi je 
zdelo, da nisem neumna, sem pri tem predmetu izpa
dla kot največja tepka. Nič ni pomagalo, če sem bila 
drugod dobra ali celo več kot to. Takrat smo ob pol
letju še dobivali spričevala in zdelo se mi je, da je 
enka iz angleščine zrasla na celo stran... " 

Angela pripoveduje svojo zgodbo zbrano, natanč
no kot je natančna, ko pri pacientu najde žilo in po
časi, toda odločno in skrbno zahode iglo za odvzem 
krvi. Še na kaseti je njen glas blag in umirjen in kar 
predstavljam si, da še tako nervoznega pacienta po
miri in mu prežene strah. 

In tako se je Angela pri svojem drugem neuspeŠ 
nem poskusu v borbi z angleščino in še bolj z učite
ljico, odločila, da pusti šolanje. Mama je doma jo
kala, šolska pedagoginja jo je pregovarjala, toda 
Angela je bila trmasta in je le gledala v tla, ko sojo 
bombardirali z besedami. 

"In tako sem šla delat. Bila sem deklica za vse. Od 
tega, da sem pospravljala, brisala bruhanje, kri, no
sila hrano v sobo in počela vse tisto, kar druge niso 
hotele. Včasih se je zgodilo, da sem se h komu use 
dla, ga malo potolažila, vendar so me sestre takoj 
napodile stran, češ, da to ni moje delo. Pa sem jih 
ubogala, kaj sem pa hotela.. " 

In tako so minevala leta, ko je kot navita ura hodi 
la v službo, pomagala doma in sanjala o tem, da se 

bo odselila na svoje in zaživela samostojno. Vendar 
so se ji želje izmikale, pa sploh ni vedela zakaj. Ka
dar je pomislila, da bodo sošolke iz srednje iole 
vsak čas maturirale in se potem zaposlile tudi na 
njenem oddelku, jo je oblil mraz. Vedela je, da ji si
cer ne bodo nič rekle, bodo pa ves čas "nad njo" in 
ji bodo to tudi dale vedeti. 

"lako sem se po dolgem razmišljanju odločila, da 
odidem drugam. Srce se mi je trgalo, ko sem zapuš
čala bolnišnico, saj sem imela bolnike zelo rada. 
Potem sem se za eno leto zaposlila v domu za upo
kojence, vendar sem morala iti, ko seje vrnila nji 
hova delavka s porodniškega dopusta. Takrat sem 
bila najbolj v krizi. Kamorkoli sem poslala prošnjo, 
povsod so mi jo zavrnili. Poleg tega sva se razšla še 
s fantom, doma jih je pošteno skrbelo zame in /nama 
mi je stregla, kolikor je le mogla. Oče je vsak večer, 
ko sem šla spat, stopil v mojo sobo in me pokril in 
malo poklepetal z menoj. Preprosta kot sta bila, sta 
vseeno vedela, da je za ranjeno dušo najboljše zdra
vilo ravno ljubezen." 

Potem se ji je na svoj način nasmehnila sreča. Ma
mina sestra, ki je živela na Dunaju, ji je pisala, da 
lahko pride k njej, ker ima zanjo dobro službo. Di
rektor, kjer je bila zaposlena, je zbolel za sklerozo 
mttltipia in je potreboval nekoga, ki bo ob njem noč 
in dan. 

"Teta je delala v neki pravniški pisarni, bila je 
najbolj izobražena v naši družini in se je na Dunaju 
družila s samimi boljšimi ljudmi. Ni bila poročena, 
ker je bila preveč neodvisna in imela je popolnoma 
zmešan urnik, tako da bi bilo vsako življenje s kakš 
nim moškim zanjo nevzdržno. Bilo me je strah. taj 
sem nemško govorila bolj tako, zaradi angleščine /xi 

sem sploh imela manjvrednostne komplekse. Toda 
vseeno sem se z vsemi dobrimi napotki in nasveti 
moje drage mame usedla na vlak in se odpeljala no
vemu življenju naproti." 

Angela si je želela le dela, da ne bi sedela doma 
križem rok. Pa mlada je še bila, tako da ni razmiš
ljala o nobenih nevarnostih, ki bi nanjo lahko pre
zide stran od doma. Resnici na ljubo, ji je bil odhod 
od doma pisan na kožo, saj je upala, da bo laže po
zabila fanta, s katerim sta hodila več kot štiri leni..-

"Ko sem se po več kot 7 urah znašla na Dunajski 
Železniški postaji, me je vseeno malo stisnilo pri 
srcu ob misli, da teta ne bi čakala name. Se preden 
sem se začela ozirati okoli sebe, me je že objela m 
stisnila k sebi! Prav nič ni bila podobna moji mami, 
saj je bila glasna in nič kaj ji ni bilo všeč, če je ni
sem ubogala. K njej sem prišla pozimi in še zelo do
bro se spominjam, daje bila soba, ki mi jo določila, 
ledeno mrzla. 'Teta je vztrajala, da mraz požene kri 
po žilah in da, dokler bo ona živa in imela kaj bese 
de, v njenem stanovanju ne bo nihče spal v zakurje
ni sobi. Tako sem bila prisiljena, da sem ves ostali 
čas prebila pri njej v dnevni sobi, kjer je ona delala 
akvarele, brala ali pa samo poslušala glasbo. 

Srečanje z gospodom Joachimom je bilo nekaj po
sebnega. Živel je malo stran iz mesta, in sploh ni bil 
k<ik\en zagrenjen bolnik, kot se je Angela bala. Ko 
jo je pozdravil in v polomljeni slovenščini rekel celo 
dober dan, se ji je kamen odvalil od srca 

Angela me je poprosila za minutko odmora, daje 
lahko spustila Spimo ven, na dvorišče. Prijazna 
psička je že lep čas stala pri vratih in proseče nuj 
hala z repom. 

(konec prihodnjič) 

mailto:info@g-glas.si
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Teletekst TV Slovenija 
Dobro jutro 
Poročila 
Pepi vse ve 
Moj dežnik je lahko balon,-
lutkovna igrica 
Lindine počitnice na barki, 
kratki igrani film za otroke' 
Enajsta šola, oddaja za radoved
neže 
Modro 
Dosežki 
Prvi in drugi 
Istrski poet v deželi obrnjene 
Lune, portret Berta Pribca 
Poročila, Vreme, Šport 
Zadnji vitezi, dok. oddaja 
Prisluhnimo tišini 
Osmi dan 
Vsakdanjik in praznik 
Hidak - mostovi 
Poročila, šport, vreme 
Čarobne dežele, čarobno drevo, 
risana nanizanka 
Iz popotne torbe 
Pozabljeni igrači, risani film 
Pojoči kamenčki, slovenske ljud
ske otroške pesmi s Klariso Jova-
novič 
Zofijin svet, švedska nanizanka 
Deteljice 
Risanka 
Novice 
Vaš kraj 
Vreme 
TV Dnevnik, šport, vreme 
Silvestrska sprava, izvirna TV igra 
Meč - mit in stvarnost srednjega 
veka, dok. oddaja 
Cik cak 
Odmevi, kultura, šport, vreme 
Polnočni klub 
Meč - mit in stvarnost srednjega 
veka, dok. oddaja 
Mary Tyler Moore, ameriška nani
zanka 
Einstein, ruski film 
Šport 
Vsakdanjik in praznik 
Glasbena ogrlica 

7.25 Teletekst TV Slovenija 7.45 Videostra-
ni - vremenska panorama 8.30 Hidak - mo
stovi 9.05 Dobro jutro 11.05 TV prodaja 
11.35 Marlin Bay, novozelandska nadalje
vanka 12.20 Hiša z vseh vetrov, nemška 
nadaljevanka 13.10 TV prodaja 13.40 Pri
ma la musica - Glasba Hapsburžanov 
14.40 Vsi otroci potrebujejo ljubezen, nem
ški film 16.05 Vaclav Havel: Gorski hotel, 
Tv priredba gledališke igre 17.10 Hladna 
vojna, ameriška dok. serija 18.00 Mary Ty-
ler Moore, ameriška nanizanka 18.30 Boži
ček in čarobni boben, finski risani film 
19.20 Videospotnice 20.00 Sloves, angle
ška dok. oddaja 20.55 Osmi potnik 4, 
ameriški film 22.40 Moška liga, angleška 
nanizanka 23.30 Neuspešno spogledova
nje, ameriški film 1.00 Iz slovenskih jazz 
klubov 1.55 Videospotnice, ponovitev 

K A N A L A 
10.50 Simpatije, ameriška nanizanka 
11.40 TV Prodaja 12.10 Svilene sence, 
ameriška nanizanka 13.00 Mladi in nemir
ni, ameriška nadaljevanka 13.50 Obala lju
bezni, ameriška nadaljevanka 14.45 Ricki 
Lake, pogovorna oddaja 15.35 TV prodaja 
16.05 Dragon Bali, japonska risana serija 
16.30 Super punce, sinhronizirana risana 
serija 16.55 Simpatije, ameriška nanizanka 
17.45 Korak za korakom, ameriška nani
zanka 18.15 Veseli rovtarji, ameriška nani
zanka 18.45 Družina za umret, ameriška 
nanizanka 19.15 Šov Jerryja springerja, po
govorna oddaja 20.00 Simpatije, ameriška 
nanizanka 20.50 Midve z mamo, ameriška 
nanizanka 21.45 Moške zadeve, ameriška 
nanizanka 22.40 Bele noči, ameriški film 
1.05 Rdeče petke, erotična serija 

7.30 Jelenji let, ameriški film 9.00 Ko boš 
moja, mehiška nadaljevanka, ponovitev 
9.55 Salome, mehiška nadaljevanka, pono
vitev 10.45 Med ljubeznijo in sovraštvom, 
mehiška nadaljevanka, ponovitev 11.40 Lju
bezen brez greha, mehiška nadaljevanka, 
ponovitev 12.35 TV prodaja 13.05 Mala 
princesa, sinhronizirani risani film 14.00 Va
ruhi luke, avstralski nanizanka 14.50 TV 
prodaja 15.20 Ljubezen brez greha, mehi
ška nadaljevanka 16.20 Med sovraštvom in 
ljubeznijo, mehiška nadaljevanka 17.15 Sa
lome, mehiška nadaljevanka 18.10 Ko boš 
moja, mehiška nadaljevanka 19.15 24 UR 
20.00 Lepo je biti milijonar 21.10 Akcija: 
Maščevanje, ameriški film 22.55 Kamele
on, ameriška nanizanka 23.50 Kobra, ame
riški film 1.30 24 ur, ponovitev 

6.00 Videostrani 7.00 Pokemoni 7.30 Har-
vevtoons 8.00 Pokemoni 8.30 Mali praši
ček, risanka 9.00 Princ in berač, risani film 
,10.00 Joshua zavzema Jeriho, risani film 
10.45 Risanke 11.15 Družinska TV prodaja 
11.40 Alen - lunina svetloba 12.50 Emillie 
13.50 Družinska TV prodaja 14.20 Rad ig
ram nogomet 14.50 Alen 15.50 Družinska 
TV prodaja 16.05 Potovania z Jamnom 
17.05 štiri tačke 17.35 Bonanca, nanizan
ka 18.35 Automobille 19.00 Pokemoni, ri
sani film 19.10 Videalisti 20.00 Pod zidano 
marelo 21.30 Goseničin nasvet, ameriški 
film 23.30 Moč polnega življenja 0.00 G 2, 
amenški film 1.30 Videostrani 

... 24 ur infokanal, http://gtv.tele-tv.si 
18.35 Predstavitveni spot GTV 18.40 GTV 
priporoča I 18.45 Gorenjska TV poročila 
1928 19.00 Aktualno: Z gostom informativ
ne oddaje 19.15 Prodnovoletna Ljubljana 
19.30 Božične pesmi 19.55 GTV pnpo-
roća II 20.00 GTV MIX, kontaktna razvedril
na oddaja z zanimivimi glasbenimi gosti 
21.00 V postelji s Sebastianom 21.30 TA 

Dober dan predstavlja in nagrajuje 21.40 
GTV Priporoča IV 21.45 Gorenjska TV po
ročila 1928 22.00 Petkov večer NZ glasbe 
z M. Grmovškom 23.00 ALEN, sijaj mese
čine, 12. del ponovitev HHokej 24.00 GTV 
priporoča IV 00.05 Gorenjska TV poročila 
1928 00.20 Vklop kanala SCT 1.20 Vide
ostrani GTV, 24 ur TTX 
SODELUJTE V KONTAKTNIH ODDAJAH 
GTV KRANJ - POKLIČITE PO TELEFO
NU: 233 11 56! PRIDRŽUJEMO SI PRA
VICO DO SPREMEMBE PROGRAMA. 

DEŽELNA TELEVIZIJA LOKA 
... Videostrani z oddajnika 51. kanal UHF -
Lubnik po širni Gorenjski 18.00 Dober večer 
dežela, promo spot 18.03 Oglasi 18.10 Ve
seli december na DTV 18.10 Dežela prebujaš 
se, 7. oddaja, ponovitev 20.00 Promocijski 
spot DTV 20.03 Oglasi 20.10 Deželne novi
ce - inf. pregled dogodkov v regiji 20.15 Tek-
čeve jaslice, posnetek ob 100-letnici rojstva tr-
žiškega ljudskega rezbarja Jožefa Ribnikarja 
20.30 40 let Radia Gorenc 20.45 Domače 
viže 20.55 Premiera na DTV: ansambel Tuli
pan 21.00 Promocijski spot DTV 21.03 Ogla
si 21.10 Premiera: Osnovnošolski dogodki in 

, odmevi, predstava KUD Ivan Cankar Sv. Duh 
(odlomek) 21.30 Božične pesmi v izvedbi Me
šanega pevskega zbora Spodnji Brnik, posne
tek Tone Mlaker 22.00 Jaslice na Gorenj
skem, posnetek Tone Mlaker 23.00 Lahko 
noč ... Videostrani z oddajnika 51. kanal UHF 
- Lubnik po širni Gorenjski 
OGLASI 20.10 in 21.45, 22.05. KON
TAKTNI TELEFON DEŽELNEGA STUDIA 
1 - ŠKOFJA LOKA: 04/513-4770, e-mail: 
dtv@lokatv.si. PRIDRŽUJEMO SI PRAVI
CO DO SPREMEMBE SPOREDA. 

TV ŽELEZNIKI 
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. 

ATM KRANJSKA GORA 
... Videostrani 18.55 Napovednik dnevne
ga programa 18.16 Oglasi 18.50 Risanka 
19.00 Videostrani 20.00 Prispevek 20.30 
Satelitski program DW 22.00 Videostrani 

TV SISKA 
... Videostrani 19.50 Napoved sporeda 
20.00 Ponovitev programa srede ... Radio 
ONIX FM do jutranjih ur z vami v živo 

IMPULZ CATV KAMNIK 
... Videostrani TV Impulz 18.55 Začetek pro
grama 19.00 EPP 1 19.03 Lokalne novice 
19.10 Motošport 19.40 EPP 2 19.45 Izme
njava programa 20.15 EPP 3 20.15 Ježkov 
show - glasbena oddaja 21.10 EPP 4 21.15 
Bonanza 22.05 Viva turistica 22.35 Videc-
spoti 23.00 EPP 5 23.03 Erotika 0.30 
Končna špica videostrani TV Impulz 

7.00 Poročila 7.05 Dobro jutro, Hrvaška 
9.00 Poročila 9.05 Ptice, risanka 9.30 Iz
obraževalni program 11.00 Program za 
otroke in mladino 12.00 Poročila 12.10 TV 
koledar 12.30 Moč želje, nadaljevanka 
13.25 Glasbena televizija 14.45 Program 
za otroke in mladino 15.10 Izobraževalni 
program 16.00 Poročila 16.05 Ptice, ri
sanka 16.30 Hugo 17.00 Zagreb 17.30 
Hrvaška danes 17.50 Novi način 18.20 
Split 19.00 Kviz 19.12 Risanka 19.30 
Dnevnik 20.05 TV Bingo, kviz 20.55 Želj-
ka ogresta z gosti 21.55 Dok. program 
22.30 Meridian 16 23.05 Stolp prvoroje-
nega, mini nadaljevanka 2.05 Morilčev 
beg, ameriški film 4.35 24 ur, nadaljevan
ka 4.20 Seks v mestu, nanizanka 4.50 
Magnolija, ameriški film 

7.10 Belphegor, risanka 7.35 Plesna 
akademija 8.00 Deček spoznava svet 8.25 
Amerika - življenje narave 9.00 TV vodnik in 
panorame hrvaških turističnih središč 
10.15 Deček po imenu Chalie Brovvn, 
ameriška risanka 10.30 Posnetek koncerta 
11.30 Hrvati in krščanstvo 12.00 Božič v 
Ciboni, posnetek 12.45 Sanje na peronu 
otroštva, dok. oddaja 14.00 Transfer 
14.45 Planet glasba15.15 Velika pandina 
avantura, prenos 16.40 TV koledar 16.50 
Poročila za gluhe in naglušne 16.55 Pod 
povečevalom 17.25 Moč želje, nadaljevan
ka 18.10 Panorame 18.40 Zvezdne steze 
19.30 Kraljestvo divjine 20.05 24 ur, 
nanizanka 20.50 Poročila 21.00 Tretji ka
men od Sonca, nanizanka 21.30 Seks v 
mestu, nanizanka 22.05 Magnolija, amer
iški film 1.10 Zvezdne steze, nanizanka 

n n i m n a a m m m m 
6.00 Otroški program 7.55 Ponovitve 14.45 
Simpsonovi 15.10 Obalna straža 15.55 No
vice 16.00 Simpatije 16.50 Čarovnice 
17.35 Sam svoj mojster 18.00 Novice 
18.05 Varuška 18.30 Magazin 25 19.00 
Prijatelji 19.30 Čas v sliki in kultura 20.00 
Šport 20.15 Milijonski show 21.10 Izbiramo 
zvezdo leta 22.25 Novice 22.35 Izbiramo 
zvezdo leta 22.55 Vročica sobotne noči, 
ameriški film 0.45 Igre strasti, ameriški film 
2.25 Magazin 2b 2.50 Dvanajst opic, amen
ški film 4.55 Čarovnice 5.55 Pinky in Brain 

AVSTRIJA 2 
6.15 Aktualni teletekst 6.25 Družina Trapp 
8.00 Vremenska panorama 9.00 Čas v sli
ki 9.05 TV kuhinja 9.30 Zlata dekleta 9.55 
Zlata dekleta 10.20 Pri plavolasi Katarini 
11.45 Pogled na vreme 12.00 Čas v sliki 
12.05 Milijonski show 13.00 Čas v sliki 
13.15 TV kuhinja 13.40 Policijska inšpek
cija 14.05 Primarij Traper John 14.50 Dvo
me ob Vrbskem jezeru 15.35 Bogati In lepi 
16.00 Show Barbare karlich 17.00 Čas v 
sliki 17.05 Dobrodošla Avstrija 19.00 Zvez
na dežela danes 19.30 Čas v sliki in kultu
ra 20.00 Pogledi s strani 20.15 Stan 
21.20 Vsakdanja zgodba 22.10 Čas v sliki 
22.35 Reportaža 23.15 Na prizorišču 

0.00 Čas v sliki 0.30 Oh, ta L.A. 0.50 
Show Barbare Karlich 1.50 Pogledi od 
strani 1.55 Reportaža 2.55 Na prizorišču 
3.20 Zlata dekleta 4.10 Dobrodošla, Avstri
ja 5.50 Raj za živali 

SNOP - skupni nočni program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00.00 do 
05.00 na frekvencah Radia Triglav, 
Kranj in Sora - RADIO PTUJ 

5.30 Napoved 6.40 Dobro jutro! Komu? 
6.45 Vreme, ceste 6.50 EPP 7.00 Novice 
8.20 Oziramo se 8.30 Hoe ne znam domov 
9.00 Godan 9.20 Gremo na potep: Tosca-
na 10.00 Novice 10.10 Mali oglasi 10.40 
Zaposlovanje 10.45 Kaj danes za kosilo 
11.00 Novice 11.10 Relax 11.30 Kviz Ra
dia Kranj 12.00 Novice 12.10 Prispevek 
12.30 Osmrtnice 12.40 Minute za borzo 
13.00 Pesem tedna 13.10 Bio vremenska 
napoved 13.15 Hov ne znam domov 13.40 
Zlata minuta na Radiu Kranj 14.00 Godan 
14.30 Prispevek 15.00 Novice 15.30 Ak
tualno 15.45 Pregled današnjih kulturnih 
dogodkov 16.00 Novice 16.05 Lestvica 
Radia Kranj 17.00 Novice 18.00 Godan 
18.15 Hov ne znam domov 19.00 Novice 
19.10 Izgubljeni, najdeni predmeti 20.00 
Večerni program 24.00 SNOP 

R GORENC 
Oddajamo od 5.30 do 22.00 na 88,9 
Mhz in 95,0 Mhz UKV stereo. 

R TRIGLAV 
5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 
5.40 Oglasi 6.00 Razmere na cestah 6.05 
Vreme in Robert Bohinc 6.15 Aktualno 
6.30 Novice in Pogled v današnji dan 7.00 
Druga jutranja kronika 7.20 Razmere na ce
stah, vreme 8.00 Kronika OKC Kranj - za
dnjih 24 ur 8.15 Obvestila 8.30 Novice in 
Pogled v današnji dan 9.00 Aktualno: Go
renjec Gorenjka meseca 9.15 Voščila 
10.00 Aktualno 10.15 Obvestila 10.30 
Včeraj danes jutri 11.00 Aktualno -1001 na
svet 12.00 BBC - novice 12.10 Osmrtnice 
12.15 Obvestila 12.30 Novice 13.00 Aktu
alno: Dr. Petek - kako zdravimo mačka 
14.00 Aktualno 14.15 Voščila 14.30 Novi
ce 15.00 Relaxov nagradni kviz 15.25 Ra
dio v prihodnjih dneh 15.30 Dogodki in od
mevi 16.10 Popevka tedna 16.15 Obvestila 
16.30 Osmrtnice 17.00 Aktualno 17.25 Ju
tri na Radiu Triglav 17.30 Včeraj danes jutri 
18.00 Mali oglasi po pošti 18.15 Obvestila 
18.30 Tednik občine Bled 19.00 Črna kro
nika dneva 19.15 Voščila 19.25 Pogled v 
jutrišnji dan, Radio jutri 20.00 Glasbeni več
er 21.00 Popevka tedna 21.30 Jutri na Ra
diu 22.00 Aktualno: Ponovitev Dr. Petek 
23.00 Ta teden na Radiu Triglav 23.02 Več
erni glasbeni program, Oglasi 20 minut pred 
vsako uro, od 5.40 do 23.40 

7.00 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 7.15 Novice in dogodki, šport, 
vreme 7.30 Noč ima svojo moč 6.40 Nasvet 
za izlet 7.00 Druga jutranja kronika 7.35 Pre
gled tiska 8.00 Radio danes 8.15 Novice in 
dogodki, šport, vreme 8.50 Pregled tiska 
8.55 Dnevna malica 9.00 Božično-novolet-
na voščila 10.00 Novice in dogodki, šport, 
vreme 10.15 Osmrtnice 11.00 Božično-nov-
oletna voščila 12.00 Kličemo London - BBC 
12.15 Pesem dneva 12.30 Čestitke 13.00 
Osmrtnice 13.10 Božično-novoletna voščila 
14.00 Dober dan Gorenjska 14.20 Borza 
14.30 Radijska prodaja 15.00 Novice in do
godki, šport, vreme 15.30 RA Slovenija 
16.20 Radio danes 16.35 Pregled tiska 
17.00 Božično-novoletna voščila 18.00 Pla
ninska oddaja 19.00 Božično-novoletna 
voščila 20.55 Radio jutri 21.00 Odpoved 
programa 24.00 SNOP 

KRIM: 100,2 MHz - ŠANCE: 99.5 Mhz -
LJUBLJANA: 105,1 MHz 
6.00 Dan za zadetek 6.15 Novice, vreme, 
ceste 6.20 Nočna kronika 6.50 Horoskop 
6.57 Izbranka tedna 7.35 Vreme 7.50 Skri-
ti mikrofon 8.30 Radio Pirat 9.00 Gospo
darstvo 9.05 www/rgl.si 9.30 Jutro je lah
ko... 10.00 Kam danes 10.30 Vaše mne-
njeo... 11.30 Globus-lenti pregled 12.00 
BBC novice 12.30 Dogodek dneva 13.30 
Zmajčkov mozaik 13.45 Odgovori poslušal
cem 14.00 Pasji radio 15.00 RGL obvešča 
in komentira 15.30 Kulturni utrip 16.00 Da
rilo za dopisnico 18.00 RGLovtop 13, glas
bena lestvica 19.00 Dedek mraz na RGLu 
19.20 Vreme 19.30 Ugibamo 19.45 Šport 
19.55 Horoskop 20.00 Večerni program 

SOBOTA, 2 8 . DECEMBRA 2 0 0 2 

R OGNJIŠČE 
5.00 Dobro jutro 5.15 Vremenska napoved 
5.30 Poročila 5.45 Napovednik programa 
6.00 Svetnik dneva 6.10 Pozdrav domovini 
6.20 Meteorologi o vremenu 6.30 Poročila 
6.50 Duhovna misel 7.00 Zvonjenje 7.10 
Bim-bam-bom 7.25 OKC 7.30 Poročila, 
osmrtnice, obvestila 7.45 Poročilo o stanju 
na cestah - AMZS 7.50 Meteorologi o vre
menu 8.00 Kmetiiski nasvet 8.40 Leta po 
Kristusu 8.45 Spominjamo se 9.00 Poroči
la 10.00 Poročila 10.15 Srečno na poti 
11.00 Poročila in Vaša pesem 11.15 Knjiž
ne presoje 12.00 Zvonjenje, ponovitev du
hovne misli 12.15 Voščilo prijateljem RO 
12.30 Poročila, osmrtnice, obvestila 12.50 
Koledar prireditev 14.00 Poročila 14.20 
Kulturni utrinki 14.5 Komentar tedna 15.00 
Informativna oddaja, vreme, stanje na cesti, 
osmrtnice, obvestila 15.50 Ponovitev Svet
nik' dneva 16.15 Dijaška oddaja (1. in 3.) 
17.00 Ob petkih pospravljamo podstrešje 
18.00 Poročila in Vaša pesem 18.45 Pono
vitev komentarja tedna 19.00 Radio Glas 
Amerike (VOA) in poročila 19.40 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 Iz 
Mohorjeve sknnje 21.15 Obala neznanega -
izzivi vere 22.00 Mozaik dneva 22.30 Po
novitev sobotne oddaje Naš gost 23.30 
Nočni glasbeni program 

7.05 Teletekst TV Slovenija 
7.25 Kulturna kronika 
7.30 Odmevi 
8.00 Zgodbe iz praznične školjke 
8.35 Biserčki iz Bisergore 
8.40 Medvedek sladkosnedek, pesmi

ce 
8.50 Sneguljčica, lutkovna predstava 
9.40 Lindine počitnice na barki, kratki 

igrani film za otroke 
9.55 Arčibald, risana nanizanka 

10.10 Risanka 
10.25 Kino Kekec: Baraba, nemški film 
11.55 Tednik, ponovitev 
13.00 Poročila, šport, vreme 
13.10 Študentska ulica, oddaja za štu

dente 
13.40 Hidak - mostovi 
14.10 Slovenski utrinki, 
14.40 Ljubosumlje po italijansko, italijan

ski film 
16.30 Poročila, šport, vreme 
16.50 Slovenski magazin 
17.20 Ozare 
17.25 Druga zvezda z leve, risanka 
17.50 Na vrtu, oddaja TV Maribor 
18.20 Osvajanje K2, 

ameriška dok. serija 
18.45 Risanka 
19.00 Danes 
19.05 Utrip 
19.15 EUinmi 
19.25 Vreme 
19.30 TV Dnevnik, Šport, Vreme 
20.00 Orionova pesem leta 2002 
21.30 Katastrofa ob jezeru Kivu, dok. 

oddaja 
22.20 Poročila, šport, vreme 
22.45 Čarovnica iz Blaira, ameriški film 

0.10 Podoba v kamnu, angleška nada
ljevanka 

1.00 Osvajanje K2, 
ameriška dok. serija 

1.30 Slovenski magazin 
2.00 Hipnoza, ameriški film 
3.40 Neuspešno spogledovanje, ame

riški film 
5.25 SP v AS, veleslalom (ž), posnetek 
6.05 Mario, nedeljski večer v živo, po

novitev 

7.25 Teletekst TV Slovenije 7.45 Videostra
ni 8.00 TV prodaja 8.30 Hidak - mostovi 
9.00 Tv prodaja 9.35 SP v AS, veleslalom 
(ž), prenos 1. teka 11.05 Džoel, mali moj
ster ovčjega rodea iz ZDA, kratki igrani film 
za otroke 11.20 Eva in Adam, švedska na
daljevanka 11.45 Jasno in glasno 12.35 
SP v AS, veleslalom (ž), prenos 2. teka 
13.30 35 let folklorne skupine Emona 
15.30 V živo iz kletke proti morskim psom, 
angleška dok. oddaja 17.00 Rastignac, 
francoska nadaljevanka 17.55 Palčiča, ja
ponski risani film 19.15 Videospotnice 
20.00 Asterix proti cezarju, francoski ani
mirani film 21.20 Rastignac, francoska na
daljevanka 22.05 Sobotna noč 0.05 Vide
ospotnice, ponovitev 

10.20 TV prodaja 10.50 Obala ljubezni, 
ameriška nadaljevanka 11.40 Obala ljubez
ni, ameriška nadaljevanka 12.30 Obala lju
bezni, ameriška nadaljevanka 13.20 Obala 
ljubezni, ameriška nadaljevanka 14.10 
Obala ljubezni, ameriška nadaljevanka 
15.00 Ledeno hladni, kanadska nanizanka 
15.50 Film stoletja: Avtobusna postaja, 
ameriški film 17.30 Xena, ameriška nani
zanka 18.20 Herkul, ameriška nanizank̂  
19.10 Na sever, kanadska nanizanka 
20.00 Sheena, kraljica džungle, ameriški 
film 22.05 Lov za zakladom, ameriška nani
zanka 23.00 Poletje v divjini, ameriški film 
0.40 Punce z interneta, erotična oddaja 

POP TV 
7.30 TV prodaja 8.00 Ringa - Raja: 8.00 
Doktor Oto, sinhronizirana risana serija 8.10 
Pujsek Zlatko, sinhronizirana risana serija 
8.20 Slonček Benjamin, sinhronizirana risa
na serija 8.50 Mala Kittv, sihronizirana risa
na serija 9.00 Palčiča, sinhronizirana risana 
serija 9.30 Mjav! Mjav!, sinhronizirana risa
na serija 9.40 Bobek in Ciril, sinhronizirana 
risana serija 10.05 Malinji dol, sinhronizira
na risana serija 10.15 Slonček Benjamin, 
sinhronizirani risani film 11.10 Mali helikop
ter, sinhronizirana risana serija 11.30 Šol
ska košarkarska liga 12.25 Preverjeno, po
novitev 13.20 Smola pa taka, ameriška na
nizanka 13.50 Diagnoza: Umor, ameriška 
nanizanka 14.50 Očetovi angelčki, ameriški 
film 16.30 Močno zdravilo, ameriška nani
zanka 17.30 Vidiva sevsanjah, ameriški film 
19.15 24 UR 20.00 Lepo je biti milijonar 
21.10 Filmski hit: Nespodobno povabilo, 
ameriški film 23.20 Freska na fidu, ameriški 
film 1.05 Zrcalne podobe 2, ameriški film 

6.00 Videostrani 7.00 TV prodaja 7.30 Po
kemoni 8.00 Action Man, risanka 8.30 Upo
rnik iz Zende, risani film 9.30 Skokec in če
belica, risani film 10.30 Risanke 11.00 Za 
vas in mesto 12.00 Čestitke iz domače skri
nje 13.30 TV prodaja 14.00 Pod zidano ma
relo 15.30 Sijaj 16.00 Motomanija 16.30 
Dok. oddaja 17.00 Zadnja večerja, risani film 
18.00 Rad imam nogomet 18.30 Rokomet
na mreža 19.00 Automobille 19.15 Risanka 
19.30 Wai Lana joga 20.00 Oder dobre vo
lje, karaoke z Dejo Mušič 21.30 Čizbor za 
Miss Hawaiian Tropic 2003, posnetek 
22.30 Balada o Svirepem, drama 0.30 Re
porter X 1.00 Videostrani 

... 24 ur infokanal, http://gtv.tele-tv.si 
17.00 Otroški program 17.30 GTV mix, po
novitev petkove oddaje 18.30 S Peugeoti 
po Sahari 18.50 GTV nocoj, najavni spot 
18.55 GTV priporoča I 19.00 Gorenjska 
TV poročila, 1928 19.15 Ta dober dan 
predstavlja in nagrajuje 19.30 Veriga uspe
ha, oddaja tevepike - Cvetka Dragoš 19.55 
GTV priporoča II 20.00 ALEN - sijaj mese
čine, 13. del argentinske nanizanke 21.00 

Hokej v Kanadi, 2. del 21.40 GTV priporo
ča III 21.45 Gorenjska TV poročila, 1928 
22.00 Kanonade, pogovor z Janezom Bo
horičem 23.00 EU in Slovenija, 7. del 
23.10 SEM, oddaja R. Klariča, 63. del 
23.40 GTV priporoča IV 23.45 Gorenjska 
TV poročila, 1928 00.00 Vklop kanala SCT 
do 1.00 1.00 GTV jutri, 24 urTTX 
SODELUJTE V KONTAKTNIH ODDAJAH 
GTV KRANJ - POKLIČITE PO TELEFO
NU: 233 11 56! PRIDRŽUJEMO SI PRA
VICO DO SPREMEMBE PROGRAMA. 

DEŽELNA TELEVIZIJA LOKA 
... Video strani z oddajnika 51. kanal UHF -
Lubnik po širni Gorenjski 18.00 Dober več
er dežela, promo spot 18.03 Oglasi 18.10 
Veseli december na DTV 18.13 Dežele pre
bujaš se, 8. oddaja, ponovitev 20.00 Pro
mocijski spot DTV 20.03 Oglasi 20.10 De
želne novice - infor. pregled dogodkov v re
giji 20.11 Novoletni sprejem upokojencev v 
Skofji Loki 20.15 Špas Špas teatra - 2. 
20.35 Špas Špas teatra - 3. 20.45 Premi
era na DTV: ansambel Tulipan 20.50 2. 
seja občinskega sveta občine Škofja Loka, 
posnetek 21.20 Premiera: ansambel Tuli
pan 21.25 Promocijski spot DTV 21.28 
Oglasi 21.30 Veter nosi pesem mojo 
2002, 1. del glasbene prireditve 23.00 
Lahko noč ... Videostrani z oddajnika 51, 
kanal UHF - Lubnik po širni Gorenjski 
OGLASI 20.10 in 21.45, 22.05. KON
TAKTNI TELEFON DEŽELNEGA STUDIA 
1 - ŠKOFJA LOKA: 04/513-4770, e-mail: 
dtv@lokatv.si. PRIDRŽUJEMO SI PRAVI
CO DO SPREMEMBE SPOREDA. 

TV ŽELEZNIKI 
VIDEOSTRANI TV Železniki preko COM
PUTER od 17. do 19. ure ob glasbeni pod
lagi Radia Sore. VIDEOSTRANI TV Železni
ki na videokaseti ob 18., 19.20 in 21. uri. 

ATM KRANJSKA GORA 
... Videostrani 18.15 Napovednik dnevnega 
programa 18.16 Oglasi 18.18 Avtomobil
sko zrcalo 18.48 Risanka 18.50 Risanka 
19.00 Videostrani 20.30 Satelitski pro
gram DW 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 - pono
vitev 22.30 Telemarket 22.40 Napoved 
sporeda za nedeljo 22.45 Videostrani 

IMPULZ CATV KAMNIK 
... Videostrani TV Impulz 18.58 Začetna špi
ca 21.00 EPP1 21.01 Viva turistica 21.30 
EPP 2 21.35 SQ JAM - glasbena oddaja 
22.30 EPP 3 22.35 Videospoti 22.59 
EPP 4 23.00 Erotika 0.30 EPP 5 0.31 
Končna špica... Videostrani TV Impulz 

8.00 Poročila 8.05 Otroški program 10.00 
Poročila 10.05 Govorniški oder 11.05 Feli-
city 12.00 Poročila 12.20 Biblija 12.35 Pri
zma 13.30 Glas domovine 14.00 Fenome
ni 14.30 Verska oddaja 15.30 Poročila 
15.40 Veter v hrbet 16.30 Na krilih vetra, 
ameriški film 18.00 Risanka 18.25 Hruške 
in jabolka 18.55 Animaniaki 19.30 Dnevnik 
20.05 Dosjeji X, ameriški film 22.10 Pol ure 
turture 22.45 Poročila 23.00 Nenavadno 
življenje, ameriški film 0.40 Petulia, angle
ška drama 2.20 Nočni program 

7.00 Otroški program 9.35 K(v)ader 10.00 
Svet mode 10.25 Morje 10.55 Zabavni 
program 11.55 Batman in Robie, ponovitev 
13.55 Hišni ljubljenčki 14.40 Potovanje v 
Vučjak 15.40 Zlata dekleta 16.10 Melrose 
Place 17.00 Beverly Hills 17.50 Briljanten 
18.40 Hit HTV 19.30 Kraljestvo divjine 
20.00 Črno - belo v barvah 20.50 Poroči
la 20.55 Korzika, dok. film 21.50 Piknik pri 
Ozirisu, nadaljevanka 22.50 Red in zako
nitosti, nanizanka 23.35 Triler 

5.30 Napoved 5.45 Na današnji dan 5.50 
EPP 6.00 Vreme, ceste 6.15 Nočna kroni
ka 6.25 BIO vremenska napoved, sonce, 
luna 6.40 Dobro jutro! Komu? 6.45 Vreme, 
ceste 6.50 EPP 7.00 Novice 7.30 Čestitka 
presenečenja 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 Go
dan 9.30 Bistre glave vedo odgovore pra
ve: Kako bomo praznovali? 9.50 EPP 
10.45 Kaj danes za kosilo 10.50 EPP 
11.00 Oglašanje - slovensko naj smučišče 
11.45 Temperature doma in po svetu 
12.00 Brezplačni mali oglasi 12.30 Osmrt
nice 12.40 Prispevek: METROB - Kmetij
sko svetovalna oddaja 13.00 Pesem tedna 
13.10 Bio vremenska napoved 13.15 Iz
gubljene živali 13.20 Prispevek 13.40 Za
nimivosti 13.50 EPP 14.00 Godan 14.30 
Prispevek 14.50 EPP 15.15 Vreme, ceste 
15.30 Aktualno 15.45 Pregled današnjih 
kulturnih dogodkov 16.10 Napoved 16.20 
Izbor pesmi tedna 16.50 EPP 17.50 EPP 
18.00 Godan 18.15 Izgubljene živali 
18.50 EPP 19.10 Izgubljeni, najdeni pred
meti 19.20 Program Radia Kranj jutri 
20.00 Glasba 24.00 Skupni nočni pro
gram 

R GORENC 
Oddajamo od 5.30 do 22.00 na 88,9 
Mhz in 95,0 Mhz UKV stereo 

AVSTRIJA 1 
5.55 Otroški program 9.20 SP v AS, vele
slalom (ž), prenos 1. teka 11.15 Risanke 
11.35 Derw Carey 11.55 Življenje in jaz 
12.20 SP v AS, veleslalom (ž), prenos 2. 
teka 13.40 SP v smučarskih skokih, pre
nos 14.55 Q3 Austria Top 40 15.45 Raz
tresena Ally 16.30 Srček 17.25 Streetlive 
17.50 Policaj iz Miamija, ameriški film 
19.30 Čas v sliki in kultura 19.53 Vreme 
19.55 Šport 20.15 Mickey Blue eyes, 
ameriški film 21.55 Vem, kaj ste počeli 
prejšnje poletje, ameriški film 23.30 Šakal, 
ameriški film 1.25 Vročica sobotne noči, 
ameriški film 3.15 Q3 Austria Top 40 

AVSTRIJA 2 
4.20 Na prizorišču 4.20Dobrodošla, Av
strija 6.20 Družina Trapp v Ameriki, nemški 
film 8.00 Vremenska panorama 9.00 Čas v 
sliki 9.05 Kuharski magazin 9.30 Nemški 
prvaki, avstrijski film 11.15 Cesarski ples, 
avstrijski film 12.55 Pogled od strani 
13.00 Čas v sliki 13.10 Tri ljubezenska 
pisma s Tirolske, avstrijski film 14.50 Ved
no kolesarji, avstrijski film 16.25 Alpe - Do
nava - Jadran 16.55 Religie sveta 17.00 
Čas v sliki 17.05 Doživetje v Avstriji 17.45 
Ljudski odvetnik 18.20 Bingo 19.00Zvez-
na dežela danes 19.30 Čas v sliki 19.53 
Vreme 20.00 Pogledi od strani 20.15 
Srečni August, avstrijska komedija 21.45 
Čas v sliki 21.55 Vse je komedija 23.30 
Čas v sliki 0.50 Bela ženska ob Kongu, 
ameriški film 2.20 Dva companerosa, film 
4.15 Pogledi od strani 4.20 Alpe - Donava 
- Jadran 

SNOP - skupni nočni program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00.00 do 
05.00 na frekvencah radia Triglav, Kranj 
in Sora - RADIO PTUJ 

R TRIGLAV 
5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 
6.00 Razmere na cestah 6.05 Vreme in 
Robert Bohinc 6.20 SMS - glasbene želje 
6.15 Danes na Radiu Triglav 6.30 Novice, 
Pogled v današnji dan 6.40 Oglasi 6.50 
Aktualno 7.00 Druga jutranja kronika 7.20 
Razmere na cestah, vreme in Popevka ted
na 7.30 Danes v Dnevniku 8.00 Kronika 
OKC Kranj - zadnjih 24 ur 8.15 Obvestila 
8.30 Novice - Pogled v današnji dan 9.00 
Aktualno 9.15 Voščila 10.00 Aktualno 
10.15 Obvestila 10.30 Včeraj danes jutri 
11.00 Tednik občine Žirovnica 12.00 BBC 
- novice 12.10 Osmrtnice 12.15 Obvestila 
12.25 Danes na Radiu Triglav 12.30 Novi
ce 12.40 Oglasi 12.50 Beseda mladih 
13.50 Aktualno: Podarim - dobim 14.00 
Aktualno 14.15 Voščila 14.30 Novice in 
pogled v današnji dan 15.00 Aktualno 
15.25 Radio v prihodnjih dneh 15.30 Do
godki in odmevi 16.09 Razmere na cestah 
16.10 Popevka tedna 16.15 Obvestila 
16.30 Osmrtnice 16.40 Oglasi 17.00 Od
daja o modi, ponovitev 17.25 Jutri na Radiu 
Triglav 17.30 Inforamtivna oddaja: Včeraj, 
danes, jutri 18.00 Aktualno 18.15 Obvesti
la 18.45 Aktualno: Duhovni razgledi 19.00 
Današnja črna kronika 19.15 Voščila, obve
stila 19.25 Pogled v jutrišnji dan, radio jutri 
19.30 Zdrav način prehranjevanja, ponovi
tev 21.00 Popevka tedna 21.05 Made in 
ltaiy 21.30 Jutri na Radiu 23.00 Radio v 
prihodnjih dneh 23.02 Večerni glasbeni 
program, Oglasi 20 minut pred vsako uro, 
od 5.40 do 23.40 

R SORA 
6.00 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 6.15 Novice in dogodki, šport, 
vreme 6.30 Noč ima svojo moč 6.40 Iskri
ce za lepši dan, ponovitev 7.00 Druga jutra
nja kronika 7.35 Pregled tiska 8.00 Radio 
danes 8.15 Novice in dogodki, šport, vre
me 8.50 Pregled tiska 8.55 Nasvet za ma
lico 9.00 Božično-novoletna voščila 10.00 
Novice in dogodki, šport, vreme 10.15 
Osmrtnice 10.20 Oddaja za male živali 
11.00 Božično-novoletna voščila 12.00 
Kličemo London - BBC 12.30 Čestitke 
13.00 Osmrtnice 13.10 Božično-novoletna 
voščila 14.00 Dober dan, Gorenjska 
14.20 Borza 14.30 Radijska prodaja 
15.00 Novice in dogodki, šport, vreme 
15.30 RA Slovenija 16.20 Radio danes 
16.25 Kino 17.00 Božično-novoletna voš
čila 19.00 Božično-novoletna voščila 
24.00 SNOP 

KRIM: 100,2 MHz - ŠANCE: 99,5 Mhz -
LJUBLJANA: 105,1 MHz 
7.00 Dobro jutro 7.15 Novice, ceste, vre
me 7.20 Nočna kronika 7.35 Vreme 8.30 
Pomurski dogodki 9.05 www/rgl.si 9.30 
Žulj na jeziku 10.00 Kam danes 10.30 
Glasbeni spomini 12.00 BBC novice 
12.30 Play off - letni pregled 13.30 Pasji 
radio 14.00 Želje, čestitke 15.30 Kulturni 
utrip 17.30 Notranjsko kraški mozaik 
18.00 Iz svetovnih glasbenih lestvic 18.57 
Izbranka tedna 19.00 Dedek mraz na 
RGLu 19.20 Vreme 19.30 Ugibamo 
19.45 Šport 19.55 Horoskop 20.00 Več
erni program 

R OGNJIŠČE 
5.00 Dobro jutro 5.15 Vremenska napoved 
5.30 Poročila 5.45 Napovednik programa 
6.00 Svetnik dneva 6.10 Pozdrav domovini 
6.20 Meteorologi o vremenu 6.30 Poročila 
6.50 Duhovna misel 7.00 Zvonjenje 7.25 
OKC 7.30 Poročila, osmrtnice, obvestila 
7.45 Poročilo o stanju na cestah - AMZS 
7.50 Meteorologi o vremenu 8.00 Gospod 
kliče (1.), Zanimivosti nočnega neba (2), 
Skavtska oddaja (3.), Prenova v Duhu (4.) 
8.45 Spominjamo se 9.00 Sobotna iskrica 
(otroška oddaja z Juretom Seskom) 11.00 
Poročila in Vaša pesem 11.15 Za življenje, 
za danes in jutri 12.00 Zvonjenje, ponovitev 
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 19.40 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 dopoldanske oddaje Za življenje, 
za danes in jutri 23.00 Nočni glasbeni pro
gram 

http://gtv.tele-tv.si
mailto:dtv@lokatv.si
http://gtv.tele-tv.si
mailto:dtv@lokatv.si
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7.40 Teleteskt TV Slovenija 
8.00 Živ žav: Čebelica Maja; Zvončki; 

Prvi sneg, otroška oddaja 
9.55 Promenadni koncert v spomin 

Bojanu Adamiču 
10.30 Razgledi slovenskih vrhov 
11.00 Prvaki divjine, 

francoska dok. serija 
11.25 Ozare 
11.30 Obzorje duha 
12.00 Ljudje in zemlja, 

oddaja TV Maribor 
13.00 Poročila, šport, vreme 
13.15 Tistega lepega popoldneva 
13.15 Predmet poželenja 
13.30 Kulinarika 
14.00 Kultura bivanja 
14.20 Avantura: osamljeni planet - Ark

tična Kanada 
15.10 Nedeljsko oko 
15.20 Privlačna nasprotja 
15.40 Kislo jabolko 
15.55 Šport - na današnji dan 
16.00 Ravmonda imajo vsi radi, 

ameriška nanizanka 
16.30 Poročila, šport, vreme 
16.45 Motoring 
16.50 Pop-oldne 
17.00 Glasbeni dvoboj 
17.20 Družabna kronika 
17.30 Vsakdanjik in praznik 
18.35 Žrebanje lota 
18.45 Risanka 
19.00 Danes 
19.05 Zrcalo tedna 
19.25 Vreme 
19.30 TV dnevnik, šport, vreme 
20.00 Mario, nedeljski večer v živo 
21.45 Čezplanke 
22.50 Poročila, Šport, Vreme 
23.15 Annie Hali, ameriški film 
0.50 Moška liga, angleška nanizanka 
1.45 Poštenjak, nemška nanizanka 
2.35 Prometej z otoka Viševice, 

hrvaški čb film 
4.15 Smučarski skoki - novoletna tur

neja, posnetek 
5.15 Vsakdanjik in praznik 

7.25 Teletekst TV Slovenija 7.45 Videostra
ni - Vremenska panorama 9.00 TV prodaja 
9.30 Rad imam Lucy, ameriška čb nanizan
ka 9.55 Klemperer, nemška nadaljevanka 
10.45 35 let folklorne skupine Emona 
11.15 TV Prodaja 11.50 SP v AS, smuk 
(m), prenos 13.35 Smučarski skoki - novo
letna turneja, prenos iz Oberstdorfa 15.50 
SP v AS, slalom (ž), prenos 1. vožnje 17.15 
Božični večer: Mišja zgodba, ameriški riđa
ni film 18.00 Športni film 18.35 SP v AS, 
slalom (ž), prenos 2. vožnje 19.30 Video
spotnice 20.00 Aleksandrija - Mesto mrt
vih, francoska dok. oddaja 20.55 Murphy 
Brown, ameriška nanizanka m 21.20 Homo 
turisticus 21.50 Poštenjak, nemška nani
zanka 22.35 Iz baletne preteklosti 23.35 
Videospotnice, ponovitev 

9.50 TV prodaja 10.20 Mladi in nemirni, 
ameriška nadaljevanka 11.10 Mladi in ne
mirni, ameriška nadaljevanka 12.00 Mladi 
in nemirni, ameriška nadaljevanka 12.50 
Mladi in nemirni, ameriška nadaljevanka 
13.40 Mladi in nemirni, ameriška nadalje
vanka 14.30 Begunec, ameriška nanizan
ka 15.15 Film stoletja: Can can, ameriški 
film 17.30 Beverly Hills, ameriška nadalje
vanka 18.20 Melrose Place, ameriška na
daljevanka 19.10 Čarovnice, ameriška na
nizanka 20.00 Družinski film: Sam doma 2, 
ameriški film 22.10 Odvetnik iz ulice, ame
riška nanizanka 23.00 Novi vojak, ameriški 
film 0.55 Dannvjeve zvezde, ponovitev 

POPTV 
7.30 TV prodaja 8.00 Ringa - Raja 8.00 
Doktor Oto, sinhronizirana risana serija 
8.10 Pujsek Zlatkom, sinhronizirana risana 
serija 8.20 Slonček Benjamin, sinhronizira
na risana serija 8.50 Mala Kitty, sinhronizi
rana risana serija 9.00 Mjav! Mjav!, sinhro
nizirana risana serija 9.10 Bobek in Ciril, 
sinhronizirana risana serija 9.35 Malinji dol, 
sinhronizirana risana serija 10.45 Jelenček 
Rudolf, sinhonizirana risana serija 11.20 
Šolska košarkarska liga 12.15 Trenja, po
novitev 13.25 Zresni se že!, ameriška nani
zanka 13.55 Princ na belem konju, ameri
ški film 15.30 Bolnišnica upanja, ameriška 
nanizanka 16.20 Močno zdravilo, ameriška 
nanizanka 17.10 Ubijalska lepota, ameri
ški film 19.15 24 UR 20.00 Lepo je biti mi
lijonar 21.30 Lulu na mostu, ameriški film 
23.15 Dvojni križ, ameriški film 1.00 24 
OR, ponovitev 

6.00 Videostrani 7.00 TV prodaja 7.30 
Pokemoni 8.00 Action Man, risani film 
8.30 Na zahod, risani film 9.30 Upor na 
ladji Konvent, risani film 10.30 Risanke 
11.00 Za vas in mesto 12.00 Rad imam 
nogomet 12.30 TV prodaja 13.00 Sijaj 
13.30 Oder dobre volje, karaoke z Dejo 
Mušič 15.00 Čestitke iz domače skrinje 
16.00 Izbor za Miss Hawaiian Tropic 2003, 
posnetek 17.00 Ekskluzivni magazin 17.30 
Izbor za Miss Hawanan Tropic 2003 18.00 
Štiri tačke 18.30 Tv razglednica 19.00 Po
licist s petelinjega vrha, jugoslovanska nani
zanka 20.00 Alti med prijatelji 21.00 Naš 
vrt 21.30 Knjiga 22.00 Vila v Firencah, 
ameriški film 0.00 TV prodaja 0.30 Video
strani 

... 24 ur infokanal, http://gtv.tele-tv.si 
9.00 Predstavitveni spot GTV 9.05 GTV 
priporoča I 9.15 Gorenjska TV poročila, 
1928 9.30 Otroški program, Nagajivček 
10.30 Prednovoletni koncert Marjana 
Zgonca, 1. del 11.30 ALEN, sijaj meseči
ne, ponov. 13. dela 12.30 Prednovoletni 
koncert Marjana Zgonca, 2. del 13.40 Na 
poti z božičnim vlakom 14.10 Pojoča bo
žična smrečica 14.30 SEM., oddaja Ru
dija Klariča, 63. oddaja 15.00 Iz olimpijskih 

krogov - OKS 15.05 30 let silvestrskega 
poljuba Alfija Nipiča 16.05 Božični koncert 
Franca in Nine Kompare 17.05 Videostrani, 
GTV - panoramska kamera 18.35 Predsta
vitveni spot GTV 18.40 GTV priporoča I 
18.45 Gorenjska TV poročila 1928 19.00 
Aktualno: Z gostom informativne oddaje 
19.15 Prednovoletna Ljubljana 19.30 Bo
žične pesmi 19.55 GTV priporoča II 20.00 
GTV MIX, kont. razvedr. oddaja z zanimivimi 
glasbenimi gosti 21.00 V postelji s Sebasti-
janom 21.30 TA Dober dan predstavlja in 
nagrajuje 21.40 GTV priporoča IV 21.45 
Gorenjska TV poročila 1928 22.00 Petkov 
večer NZ glasbe z M. Grmovškom 23.00 
ALEN, sijaj mesečine, 12. del ponovitev 
24.00 GTV priporoča IV 00.05 Gorenjska 
TV poročila 1928 00.20 Vklop kanala SCT 
1.20 Videostrani GTV, 24 urttx 
SODELUJTE V KONTAKTNIH ODDAJAH 
GTV KRANJ - POKLIČITE PO TELEFO
NU: 233 11 56! PRIDRŽUJEMO SI PRA
VICO DO SPREMEMBE PROGRAMA. 

DEŽELNA TELEVIZIJA LOKA 
... Videostrani z oddajnika 51. kanal UHF -
Lubnik po širni Gorenjski 18.00 Dober več
er dežela, promo spot 18.03 Oglasi 18.11 
Veseli december na DTV 18.12 Dežela pre
bujaš se, 9. oddaja, ponovitev 20.00 Pro
mocijski spot DTV 20.03 Oglasi 20.10 De
želne novice - infor. pregled dogodkov v re
giji 20.11 Novoletni sprejemi pri županu ob
čine Škofja Loka 20.15 Severjeve nagrade 
2002, posnetek prireditve iz Škofje Loke 
20.35 Božično-novoletni koncert zbora 
Lubnik v Kapucinski cerkvi Sv. Ane 21.20 
Promocijski spot DTV 21.25 Oglasi 21.30 
Veter nosi pesem mojo 2001, 1. del glasbe
ne prireditve 23.00 Lahko noč ... Video
strani z oddajnika 51. kanal UHF - Lubnik 
po širni Gorenjski 
OGLASI 20.10 in 21.45, 22.05 KONTAK
TNI TELEFON DEŽELNEGA STUDIA 1 -
ŠKOFJA LOKA: 04/513-4770, e-mail: 
dtv@lokatv.si. PRIDRŽUJEMO SI PRAVI
CO DO SPREMEMBE SPOREDA. 

TV ŽELEZNIKI 
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. 

ATM KRANJSKA GORA 
... Videostrani 18.15 Napovednik dnevnega 
programa 18.16 Oglasi 18.18 Avtomobil
sko zrcalo 18.16 EPP blok 18.18 Kronika 
tedna 18.45 Risanka 19.05 Videostrani 
20.00 Avtomobilsko zrcalo, ponovitev 
20.10 Satelitski program DW 22.00 Video
strani 

TV SISKA 
... Videostrani 14.50 Napoved sporeda 
15.00 Telemarket 15.05 3, 2, 1 GREMO, 
zabavnoglasbena oddaja - ponovitev 16.30 
Nora nedelja: zabavno nedeljsko popoldne 
18.40 Mini 5 19.00 Telemarket 19.10 Na
poved 19.00 Telemarket 19.10 Napoved 
sporeda za ponedeljek 19.15 Videostrani 

IMPULZ CATV KAMNIK 
... Videostrani TV Impulz 18.58 Začetna 
špica 19.00 EPP1 19.03 Risanka 19.50 
Videospoti 18.57 EPP 2 20.00 Kako osta
ti zdrav 20.30 EPP 3 20.33 Ježek show -
glasbena oddaja 21.25 EPP 4 21.30 Izme
njava programa 22.35 EPP 5 22.35 Konč
na špica ...Videostrani TV Impulz 

8.00 Poročila 8.05 Otroški program 
10.25 Zviti deček, otroški film 12.00 Po
ročila 12.10 TV koledar 12.25 Plodovi 
zemlje 13.15 Mir in dobrota 13.45 Hrvaški 
muzeji 14.00 V nedeljo ob dveh 15.00 Po
ročila 15.10 Oprah 16.00 To trapasto živ
ljenje 16.50 Hruške in jabolka 17.25 Živi 
zid 19.15 Loto 19.30 Dnevnik 20.05 Lepo 
je biti milijonar 21.10 Vaje v stilu 22.20 Gla-
mour cafe 23.25 Poročila 23.35 Napačen 
človek, kanadski film 1.15 To trapasto živ
ljenje 2.00 Xena 2.45 Petulia, angleška 
drama 4.25 Nočni program 

10.15 Biblija 10.30 Po Kristusovih stopi
njah 11.00 Sveta maša 12.05 Xena 12.50 
Pleme 13.55 Družinski vrtiljak 14.25 Ope
ra box 16.55 Zgodba o možganih 17.45 
Cirque Du Solei 19.10 Risanka 19.30 Kra
ljestvo divjine 20.00 Preživetje, dok. serija 
21.05 Ivica Kostelič & Gegenschulter band 
- live in Tvornica, koncert 22.05 Sin rožna
tega panterja, ameriški film 23.35 Rubyjina 
ameriška pita, ameriška serija 

AVSTRIJA 1 
4.05 Srček 4.55 Raztresena Ally 5.35 
Streetlive 6.00 Otroški program 11.00 
Športni pregled 11.30 SP v AS, smuk (m), 
prenos 13.15 SP v smučarskih skokih, no
voletna turneja 15.45 SP v AS, slalom (ž), 
prenos 1. teka 17.30 Športni ognjemet 
2002 18.30 SP v AS, slalom (ž), prenos 2. 
teka 19.30 Čas v sliki in kultura 19.45 
Vreme 19.54 Šport 20.15 Begunec 2, 
ameriški film 22.20 Konec dni, ameriški 
film 0.15 Vodi ga maščevanje, ameriški film 
1.45 Na lovu, ameriški film 3.45 Konec 
dni, ameriški film 

AVSTRIJA 2 
6.00 Videostrani 7.00 Vreme 7.30 Vre
menska panorama 9.00 Čas v sliki 9.05 
Samostani ob Donavi 9.50 Mistični svet 
J.R.R. 10.45 Teden kulture 11.00 čas v sli
ki 11.05 Novinarska ura 12.00 Visoka hiša 
12.30 Orientacija 13.00 Čas v sliki 13.05 
Tedenski pregled 13.30 Domovina, tuja 
domovina 14.00 Univerzum 14.25 Molk v 
gozdu, nemški film 16.00 Adventni čas z 
dobrodelno akcijo Luč v temo 17.00 Čas v 
sliki 17.05 Živeti lepše 18.00 Igra na srečo 
18.25 Kaj verjamem 18.30 Podoba Avstri

je 19.00 Zvezna dežela danes 19.17 Loto 
19.30 Čas v sliki 19.45 Vreme 19.54 
Praznični večer 20.00 Smrtonosni spomin
ki, kriminalka 21.45 Čas v sliki 21.55 
Dobvražniki srca, avstrijski film 23.25 Čas v 
sliki 23.30 Kamnita hiša 23.55 Vse pisano 
in čudovito, avstrijski film 1.30 Teden kultu
re 1.50 Živeti lepše 2.35 Pogledi od strani 
2.45 Dober dan, Hrvati 3.15 Dober dan, 
Koroška 3.45 Domovina, tuja domovina 

SNOP - skupni nočni program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00.00 do 
05.00 na frekvencah radia Triglav, Kranj 
in Sora - RADIO 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 vremenska napoved, sonce, 
luna 6.40 Dobro jutro! Komu? 6.45 Vreme,-
ceste 6.50 EPP 7.30 Čestitka preseneče
nja 7.40 Pregled tiska 7.50 EPP 8.00 Mi
sel dneva 8.20 Oziramo se 8.30 Izgublje
ne živali 8.50 EPP 9.00 Predstavitev 9.50 
EPP 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 Kmetij
ska oddaja 12.50 EPP 13.00 Voščila 
13.50 EPP 14.00 Tedenski pregled do
godkov 14.50 EPP 15.00 Prispevek 15.15 
Vreme, ceste 16.10 Napoved 16.20 Pri
spevek 16.50 EPP 17.50 EPP 18.15 Iz
gubljene živali 18.20 Nagradni kviz kina 
Kranj 18.50 EPP 19.00 Prispevek 19.10 
Izgubljeni, najdeni predmeti 19.20 Napo
ved jutrišnjega programa Radia Kranj 
20.00 Glasba 24.00 Skupni nočni pro
gram 

R GORENC 
Oddajamo od 5.30 do 22.00 na 88,9 
Mhz in 95,0 Mhz UKV stereo. 

R TRIGLAV 
5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 
6.20 Današnja pravljica 7.00 Druga jutra
nja kronika 7.19 Razmere na cestah, vreme 
7.20 Popevka tedna 7.30 Pogled v današ
nji dan 8.00 Kronika OKC Kranj - zadnjih 
24 ur 8.05 Oddaja za otroke: Mirin vrtiljak 
9.30 Pogled v današnji dan, vreme in ceste 
9.40 Oglasi, Makler 10.00 Aktualno: Mo-
torci 11.00 Brezplačni mali oglasi po telefo
nu 12.00 BBC - novice 12.10 Osmrtnice 
12.15 Voščila, obvestila 12.25 Danes na 
Radiu Triglav 12.40 Oglasi. Makler 13.00 
Aktualno 13.30 Pogled v današnji dan 
14.00 Voščila 15.00 Aktualno 15.25 Ra
dio v prihodnjih dneh 15.30 Dogodki in od
mevi 16.10 Razmere na cestah, vreme 
16.10 Popevka tedna 16.15 Voščila 16.30 
Osmrtnice 16.40 Oglasi 17.00 Aktualno 
17.25 Jutri na Radiu Triglav 17.30 Včeraj, 
danes, jutri 18.00 Aktualno 18.40 Oglasi 
18.45 Duhovni razgledi - ponovitev 19,00 
Minute za resno glasbo 19.25 Pogled v ju
trišnji dan, radio jutri 21.00 Popevka tedna 
21.30 Jutri na Radiu 22.00 Radio v prihod
njih dneh 22.40 Večerni glasbeni program, 
Oglasi 20 minut pred vsako uro, od 5.40 
do 23.40 

R SORA 
7.00 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 7.15 Novice in dogodki, šport, 
vreme 7.30 Noč ima svojo moč 8.00 
Božično-novoletna voščila 11.00 Škofjelo

ški tednik 11.30 Dogodki, šport, vreme, 
osmrtnice 11.40 Radijska izložba 12.00 
Nedeljska duhovna misel 12.15 Pesem 
dneva 12.20 Radijska prodaja 12.30 Kme
tijska oddaja 13.00 Osmrtnice 13.10 Na
poved programa 13.15 Čestitke + božično-
novoletna voščila 15.00 Novice in dogodki, 
šport, vreme 15.30 RA Slovenija 16.10 
Ženska duša 17.00 Božično-novoletna voš
čila 18.00 Horizont 19.00 Božično-novo
letna voščila 24.00 SNOP 

KRIM: 100,2 MHz - SANCE: 99,5 Mhz -
LJUBLJANA: 105,1 MHz 
6.50 Horoskop 7.15 Novice, ceste, vreme 
7.20 Nočna kronika 7.35 Vreme 8.20 Na 
današnji dan 9.00 Dolenjski utrip 9.30 Iz
bor iz svetovnih zanimivosti 9.05 
www/rgl.si 10.30 Nedeljski gost 12.00 
BBC novice 12.30 Rumeni radio 13.30 
Želje, čestitke 15.30 Kulturni utrip 16.00 
Darilo za dopisnico 18.00 Starinarnica 
18.5/ Izbranka tedna 19.00 Dedek mraz 
na RGLu 19.30 Ugibamo 19.45 Športni 
pregled 19.55 Horoskop 20.00 Večerni 
program 

R OGNJIŠČE 
5.00 Dobro jutro 5.15 Vremenska napoved 
5.30 Poročila 5.45 Napovednik programa 
6.00 Svetnik dneva 6.10 Pozdrav domovini 
6.20 Meteorologi o vremenu 6.30 Poročila 
6.50 Duhovna misel 7.00 Zvonjenje 7.25 
OKC 7.30 Poročila, osmrtnice, obvestila 
7.50 Meteorologi o vremenu 8.00 Kmetij
ska oddaja 8.50 Spominjamo se 9.00 Pre
nos sv. Maše 10.30 Graditelji slovenskega 
doma 11.00 Poročila in Vaša pesem 11.15 
Iz življenja vesoljne Cerkve 12.00 Zvonje
nje, ponovitev duhovne misli 12.15 Voščilo 
prijateljem in glasbena voščila 15.00 Infor
mativna oddaja, vreme, stanje na cesti, 
osmrtnice, obvestila 17.00 Slovencem po 
svetu in domovini 18.30 Sakralna glasba 
19.30 Poročila 19.40 Otroška pesem ted
na 19.55 Napovednik programa za jutri 
20.00 Radio Vatikan 20.25 Odlomek Sv. 
Pisma 20.30 Klasična glasba 22.00 Pono
vitev Slovencem po svetu in domovini 
23.30 Nočni glasbeni program 

PONEDELJEK, 3 0 . DECEMBRA 2 0 0 2 

6.00 Teletekst TV Slovenija 
6.20 EU in mi 
6.25 Utrip 
6.40 Zrcalo tedna 
7.00 Dobro jutro 
9.00 Poročila 
9.05 Pepi vse ve 
9.25 Iz popotne torbe 
9.40 VVaitapu, mladinska nadaljevanka 

10.10 Prvaki divjine, 
francoska dok. serija 

10.35 Na vrtu, oddaja TV Maribor 
11.00 Tistega lepega popoldneva 
13.00 Poročila, Šport, Vreme 
13.20 Tistega lepega popoldneva 
15.25 Osvajanje K2, 

ameriška dok. serija 
15.55 Dober dan, Koroška 
16.30 Poročila, vreme, šport 
16.50 Radovedni Taček: Jelka 
17.05 Medvedek sladkosnedek, pesmi

ce 
17.10 Pipsi, risana nanizanka 
17.40 Satojama - japonska dok. oddaja 
18.30 Žrebanje 3x3 plus 6 
18.45 Risanka 
19.00 Danes 
19.05 Vaš kraj 
19.25 Vreme 
19.30 TV Dnevnik, Šport, Vreme 
20.00 Hujšajmo!, angleška nadaljevanka 
20.55 Svetovni izzivi 
21.25 Osmi dan 
22.00 Odmevi, Kulturna kronika, Šport, 

Vreme 
22.45 Knjiga brez mene 
23.05 Dosežki 
23.30 Satojama, japonska dok. oddaja 
0.20 Osmi dan 
0.45 Svetovni izzivi 
1.15 Mary Tylor Moore, ameriška nani

zanka 
1.45 Homo turisticus 
2.15 V živo iz kletke proti morskim 

psom, angleška dok. oddaja 
3.55 Končnica 
4.55 Vsi koščki so celi, koncert Zorana 

Predina 

7.25 Teletekst TV Slovenije 7.45 Videostra
ni 8.30 Slovenski utrinki 9.05 Dobro jutro 
11.05 TV Prodaja 11.35 Marlin Bay, novoze
landska nadaljevanka 12.20 Hiša z vseh ve
trov, nemška nadaljevanka 13.15 Videostrani 
- Vremenska panorama 13.45 Franček in ze
leni vitez, kanadski risani film 15.00 Sobotna 
noč 17.05 Mary Tylor Moore, ameriška nani
zanka 17.40 Isko, mali mojster Lasa iz Fin
ske, kratki film za otroke 17.55 Eva in Adam, 
švedska nadaljevanka 18.20 Štafeta mlado
sti 19.15 Videospostnice 20.00 Končnica 
21.05 Nastop Rovvana Atkinsona, angleška 
humoristična oddaja 22.00 Hladna vojna, 
ameriška dok. serija 22.50 Brane Rončel 
izza odra 0.15 Videospotnice, ponovitev 

K A N A L A 
10.40 Simpatije, ameriška nanizanka 
11.30 TV prodaja 12.00 Dannvjeve zvez
de, v živo 13.00 Mladi in nemirni, ameriška 
nadaljevanka 13.50 Obala ljubezni, ameri
ška nadaljevanka 14.45 Ricki Lake, pogo
vorna oddaja 15.35 TV Prodaja 16.05 Dra-
gon Bali, japonski risani film 16.30 Zenki, 
sinhronizirana risana serija 16.55 Simpati
je, ameriška nanizanka 17.45 Korak za ko
rakom, ameriška nanizanka 18.15 Veseli 
rovtarji, ameriška nanizanka 18.45 Družina 
za umret, ameriška nanizanka 19.15 Šov 
Jerryja Springerja, pogovorna oddaja 
20.00 Super film: Teorija zarote, ameriški 
film 22.25 Pa me ustreli, ameriška nanizan
ka 22.55 Ned in Stacey, ameriška nani
zanka 23.25 Noro zaljubljena, ameriška 
nanizanka 23.55 Ostani z mano, ameriški 
film 1.35 Tujec, argentinsko-ameriški film 
3.10 Živalski nagon 2, ameriški film 

POP TV 
7.40 Barbi in hrestač, sinhronizirani risani film 
9.00 Ko boš moja, mehiška nadaljevanka, 
ponovitev 9.55 Salome, mehiška nadaljevan
ka, ponovitev 10.45 Med sovraštvom in lju
beznijo, mehiška nadaljevanka, ponovitev 
11.40 Ljubezen brez greha, mehiška nada
ljevanja, ponovitev 12.35 TV prodaja 13.05 
Hrestač, risani film 14.00 Varuhi luke, avstral
ska nanizanka 14.50 TV Prodaja 15.20 Lju
bezen brez greha, mehiška nadaljevanka 
16.20 Med sovraštvom in ljubeznijo, mehi
ška nadaljevanka 17.15 Salome, mehiška na
daljevanka 18.10 Ko boš moja, mehiška na
daljevanka 19.15 24 UR 20.00 Lepo je biti 
milijonar 21.10 Sedma nebesa, ameriška na
nizanka 22.05 Urgenca, ameriška nanizan
ka 23.00 Raztresena Ally, ameriška nanizan
ka 23.55 Volkova senca, kanadsko-francos-
ki film 1.50 24 UR, ponovitev 

6.00 Videostrani 7.00 Pokemoni, risani 
film 7.30 Harvevtoons 8.00 Pokemoni 
8.30 Mornar Popaj, risanka 9.00 Veter v 
vrbju, risanka 10.00 Sodoma in Gomora, 
risani film 10.45 Risanke 11.15 Družinska 
TV prodaja 11.40 Alen - lunina svetloba, te-
lenovela 12.50 TV prodaja 13.50 Družin
ska TV prodaja 14.20 Automobille, ponovi
tev 14.50 Alen - lunina svetloba, telenovela 
15.50 Družinska TV prodaja 16.20 Balada 
o Svirepem, jugoslovanski film 18.20 Avto 
Mondial 18.50 Pokemoni, risani film 19.20 
Videalisti 20.00 Margueritte Vollant, kanad
ska nadaljevanka 21.00 Ekskluzivni maga
zin 21.30 Naš vrt 22.00 Koncert iz doma
če skrinje 0.45 Videostrani 

... 24 ur infokanal, http://gtv.tele-tv.si 
18.35 Predstavitveni spot GTV 18.40 GTV 
priporoča I 18.45 Gorenjska TV poročila 
1929 19.00 Aktualno z gostom informativ
ne oddaje 19.15 Gorenjski glas jutri 19.17 
TA Dober dan predstavlja in nagrajuje 
19.30 Iz arhiva GTV 19.55 GTV priporoča 
II 20.00 Pol ure z JANO, aktualni pogovo-
ii 20.30 30 let silvestrskega poliuba Alfinja 
Nipiča, 2. del 21.30 EU in Slovenija, 8. del 
21.40 GTV priporoča III 21.45 Gorenjska 

TV poročila 1929 22.00 Adam in Eva, od
daja tevepike 23.00 S.E.M. oddaja Rudija 
Klariča 23.30 Iz olimpijskih krogov - OKS 
23.40 GTV priporoča IV 23.45 Gorenjska 
TV poročila 1929 00.00 Vklop kanala SCT 
01.00 GTV jutri, Prelistajte Teletekst GTV 
SODELUJTE V KONTAKTNIH ODDAJAH 
GTV KRANJ - POKLIČITE PO TELEFO
NU: 233 11 56! PRIDRŽUJEMO SI PRA
VICO DO SPREMEMBE PROGRAMA. 

DEŽELNA TELEVIZIJA LOKA 
... Videostrani z oddajnika 51. kanal UHF -
Lubnik po širni Gorenjski 18.00 Dober več
er, dežela - promo spot 18.03 Oglasi 
18.10 Veseli december na DTV 18.13 De
žela prebujaš se, 10. oddaja, ponovitev 
20.00 Promocijski spot DTV 20.03 Oglasi 
20.10 Deželne novice - informativni pregled 
dogajanja na Gorenjskem 20.11 Novoletni 
sprejem ravnateljev pri županu občine Škof
ja Loka 20.15 Severjeve nagrade 2002, po
snetek prireditve iz Škofje Loke 20.35 Ve
seloigra Osnovnošolski dogodki in odmevi v 
izvedbi KUD Ivan Cankar Sv. Duh - izjave so
delujočih in gledalcev po premieri 20.55 
Premiera na DTV: ansamble Tulipan 21.00 
Promocijski spot DTV 21.03 Oglasi 21.05 
Božično-novoletni koncert Mestni pihalni or
kester Škofja Loka 21.25 Promo spot 
21.28 Oglasi 21.30 Slovenski slavček 
2002 - 1. del, posnetek prireditve 23.00 
Lahko noč... Videostrani z oddajnika 51. ka
nal UHF - Lubnik po širni Gorenjski 
OGLASI 20.10 in 21.45, 22.05. KON
TAKTNI TELEFON DEŽELNEGA STUDIA 
1 - ŠKOFJA LOKA: 04/513-47-70, e-
mail: dtv@lokatv.si. PRIDRŽUJEMO SI 
PRAVICO DO SPREMEMBE SPOREDA. 

TV ŽELEZNIKI 
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. 

ATM KRANJSKA GORA 
... Videostrani 18.15 Napovednik dnevnega 
programa 18.16 Oglasi 18.16 EPP blok 
18.18 Kronika tedna 18.38 Risanka 19.00 
Videostrani 20.00 Kronika tedna, ponovi
tev 20.27 Satelitski program DW 22.00 Vi
deostrani 

TV ŠIŠKA 
... Videostrani 19.50 Napoved sporeda 
20.00 Telemarket 20.05 Popolno zdravje, 
zdravljenje z alternativno medicino - kontak
tna oddaja 22.00 OSHO - otrok nove dobe 
22.30 Telemarket 22.40 Napoved spore
da za torek 22.45 Videostrani 

IMPULZ CATV KAMNIK 
... Videostrani TV Impulz 18.55 Začetek 
programa 19.00 Otroški program 20.15 Za 
sprostitev 22.15 Videostrani TV Impulz 

7.00 Poročila 7.05 Dobro jutro, Hrvaška 
9.00 Poročila 9.30 Izobraževalni program 
11.00 Otroški program 12.00 Poročila 
12.35 Moč volje, nadaljevanka 13.25 Glas
bena TV 14.15 Izobrževalni program 16.00 
Poročila 16.05 Risanka 16.30 Hugo 17.00 
Obe strani 17.30 Hrvaška danes 17.50 
Alpe - Donava - Jatiran 18.20 Izdelovalec 
orgel Petar Nakič, dok. oddaja 18.50 Vem, 
a ne vem 19.00 Vprašaj 19.15 Risanka 
20.05 Paralelni svet 20.45 Latinica 22.30 
16. meridian 23.00 2002, informativni pro
gram 0.05 Zahodno krilo, nanizanka 0.50 
Fraiser, nanizanka 1.15 Nočni program 

AVSTRIJA 1 
5.35 Gospod Bean 6.00 Otroški program 
7.50 Varuška 8.15 Sam svoj mojster 8.40 
Življenje in jaz 9.00 Herkules 9.45 Ponovi
tev amriškega filma 11.20 Korak za kora
kom 11.45 Otroški program 14.45 Simp-
sonovi 15.10 Obalna straža 15.55 Nevvsf-
lash 16.00 Simpatije 16.50 Faktor X 17.35 
Sam svoj mojster 18.00 Nevvsflash 18.05 
Varuška 18.30 Magazin 25 19.00 Vsi žu
panovi možje 19.30 Čas v sliki in kultura 
19.53 Vreme 20.00 Šport 20.15 Lekcija 
za gospo Tingle, ameriški film 21.45 
Nevvsflash 21.48 Srečka za milijon 21.50 
Laži imajo dolge noge, ameriška komedija 
23.25 Susanin načrt, ameriški film 0.50 
Vem, kaj ste počeli prejšnje poletje, ponovi
tev filma 2.25 Magazin 25 2.50 Laži imajo 
dolge noge, ponovitev filma 

AVSTRIJA 2 
5.30 Tri dame 6.00 Videostrani 6.25 Ved
no kolesarji, avstrijski film 8.00 Vremenska 
panorama 9.00 Čas v sliki 9.05 Kuharski 
magazin 9.30 Drzni in lepi 9.50 Policijska 
inšpekcija 10.20 Operni ples, ponovitev fil
ma 11.45 Vreme 12.00 Čas v sliki 12.05 
Orientacija 12.35 Podoba Avstrije 13.00 
Čas v sliki 13.15 Kuharski magazin 13.40 
Policijska inšpekcija 14.05 Trapper John 
14.50 Grad ob Vrbskem jezeru 15.35 Drzni 
in lepi 16.00 Otroci sodelujejo v dobrodelni 
akciji Luč v temo 17.00 Čas v sliki 17.30 Do
brodošla, Avstrija 17.45 Čas v sliki 17.50 
Dobrodošla, Avstrija 18.25 Čas v sliki 18.30 
Dobrodošla, Avstrija 19.00 Zvezna dežela 
danes 19.30 Čas v sliki/kultura 19.45 Vre
me 19.54 Praznični večer 20.00 Pogledi od 
strani 20.15 Giajski hotel Orth, nanizanka 
21.05 Belo - modre zgodbe 22.00 Čas v 
sliki 22.30 Častilka boga, avstrijski film 0.00 
Čas v sliki 0.30 Pax Montana, ameriški film 
1.55 Pogledi od strani 2.00 EMs na turneji, 
ameriški dok film 3.30 Kuharsko popotova
nje 4.00 Dobrodošla, Avstrija 

SNOP - skupni nočni program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00.00 do 
05.00 na frekvencah Radia Triglav, 
Kranj in Sora - RADIO CELJE 

R KRANJ 
5.45 Na današnji dan 5.50 EPP 6.00 Te 
denski pregled dogodkov 6.15 Nočna kro

nika 6.25 BIO vremenska napoved, sonce, 
luna 6.40 Dobro jutro! Komu? 6.45 Vreme, 
ceste 6.50 EPP 7.00 Novice 7.30 Čestitka 
presenečenja 7.40 Pregled tiska 7.50 EPP 
8.00 Misel dneva - citat 8.20 Oziramo se 
8.30 Izgubljene živali 8.50 EPP 9.00 Godan 
9.20 Tema dneva: Filozofija za otroke 9.50 
EPP 10.00 Novice 10.10 Mali oglasi 10.45 
Kaj danes za kosilo 10.50 EPP 11.00 Novi
ce 11.20 Prispevek 11.30 Kviz Radia Kranj 
11.45 Temperature doma in po svetu 11.50 
EPP 12.00 Novice 12.20 Prispevek 12.30 
Osmrtnice 12.40 Prispevek 12.50 EPP 
13.00 Pesem tedna 13.10 Bio vremenska 
napoved 13.15 Izgubljene živali 13.20 Črna 
kronika 13.40 Zlata minuta na Radiu Kranj 
13.50 EPP 14.00 Godan 14.30 Skriti pred
met 14.50 EPP 15.00 Novice 15.15 Vreme, 
ceste 15.30 Aktualno 15.45 Pregled današ
njih kulturnih dogodkov 16.00 Novice 16.05 
Ponedeljkovo športno popoldne 16.50 EPP 
17.00 Novice 17.40 Vreme jutir in v prihod
njih dneh 17.50 EPP 18.00 Godan 18.15 Iz
gubljene živali 18.20 Big bangovih 10 zma
govitih 18.50 EPP 19.00 Novice 19.10 Iz
gubljeni, najdeni predmeti 19.20 Napoved 
jutrišnjega programa radia Kranj 19.30 Kaj 
bom ko bom velik? 20.00 Večer Zimzelenih 
melodij 24.00 SNOP 

R GORENC 
Oddajamo od 5.30 do 22.00 na 88,9 
Mhz in 95,0 Mhz UKV stereo. 

R TRIGLAV 
5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 
6.00 Razmere na cestah 6.05 Vreme 6.20 
SMS glasbene želje 6.25 Danes na Radiu 
Triglav 6.30 Novice, Pogled v današnji dan 
in v gorenjski porodnišnici 7.00 Druga jutra
nja kronika 7.19 Razmere na cestah, vreme 
7.20 Razmere na cestah, vreme, Popevka 
tedna 7.30 Danes v Dnevniku 8.00 Kronika 
OKC Kranj - zadnjih 24 ur 8.05 Aktualno: 
Jejmo malo, jejmo zdravo 8.15 Obvestila 
8.30 Novice - Pogled v današnji dan 9.00 
Aktualno 9.15 Voščila, Obvestila 10.00 Ak
tualno 10.15 Obvestila 10.30 Včeraj, da
nes, jutri 11.00 Aktualno 12.00 BBC - novi
ce 12.10 Osmrtnice 12.15 Obvestila 12.20 
Gorenjska črna kronika 12.25 Danes na 
Radiu Triglav 12.30 Novice 13.00 Aktual
no: Ponedeljkov športni pregled 14.00 Pro
metna varnost na gorenjskih cestah 14.15 
Voščila, obvestila 14.30 Novice - Pogled v 
današnji dan 15.00Aktualno 15.25 Radiov 
prihodnjih dneh 15.30 Dogodki in odmevi 
16.10 Razmere na cestah, vreme, popevka 
tedna 16.15 Obvestila 16.30 Osmrtnice 
16.40 Oglasi 17.25 Radio jutri 17.30 Vče
raj, danes, jutri 17.40 Oglasi 18.00 Aktual
no Glasbeni večer 18.15 Obvestila 18.30 
Tednik občine Kranjska Gora 18.55 Današ
nja črna kronika, ponovitev 19.00 Tedenska 
črna kronika, ponovitev 19.15 Voščila, ob
vestila 19.25 Pogled v jutrišnji dan - Jutri na 
Radiu Triglav 19.30 Glasbeni večer: Moja je 
lepša kot tvoja 19.40 Obvestila 21.00 Po
pevka tedna 21.30 Jutri na Radiu Triglav 
23.00 Radio v prihodnjih dneh - Večerni 
glasbeni program, Oglasi 20 minut pred 
vsako uro, od 5.40 do 23.40 

6.00 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 6.15 Novice in dogodki, šport 
6.30 Noč ima svojo moč 6.40 Iskrice za 
lepši dan 7.00 Druga jutranja kronika 7.40 
Pregled tiska 8.00 Radio danes 8.15 Novi
ce in dogodki, šport 8.55 Dnevna malica 
9.00 Božično-novoletna voščila 10.00 No
vice in dogodki 10.15 Osmrtnice 11.00 
Božično-novoletna voščila 12.00 Kličemo 
London - BBC 12.15 Pesem dneva 12.20 
Radijska prodaja 12.30 Ponovitev kmetijske 
oddaje 13.00 Osmrtnice 13.10 Božično-
novoletna voščila 14.00 Dober dan Gorenj
ska 14.30 Radijska prodaja 15.00 Novice 
in dogodki, šport 15.30 RA Slovenija 
16.30 Obrtniki sebi in vam 17.00 Božično-
novoletna voščila 18.00 Šolski radio 19.00 
Božično-novoletna voščila 24.00 SNOP 

KRIM: 100,2 MHz - ŠANCE: 99,5 Mhz -
LJUBLJANA: 105,1 MHz 
6.00 Dobro jutro 6.20 Nočna kronika 6.50 
Horoskop 6.57 Izbranka tedna 7.20 Na da
našnji dan 7.35 Vreme 7.50 Anketa 9.00 
Gospodarstvo 9.05 www/rgl.si 9.30 Jutro 
je lahko 10.00 Kam danes 10.20 Iz Trzina 
10.30 Vaše mnenje o... 11.00 Šport 
12.00 BBC novice 12.30 Dogodek dneva 
13.00 Iz Domžal 13.30 Globus, medna
rodni pregled 13.45 Odgovori poslušalcem 
14.00 Pasji radio 15.00 RGL obvešča in 
komentira 15.30 Kulturni utrip 15.50 Go
spodarstvo 16.00 EU NATO kviz 17.00 Da
rilo za dopisnico 18.00 Glasbeni gost 
19.00 Dedek marz na RGLu 19.20 Vreme 
19.30 Ugibamo 19.45 Šport 19.55 Horo
skop 20.30 Večerni program 

R OGNJIŠČE 
5.00 Dobro jutro 5.15 Viemenska napoved 
5.30 Poročila 5.45 Napovednik programa 
6.00 Svetnik dneva 6.10 Pozdrav domovini 
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 vremonu 8.00 
Kmetijski nasvet 8.15 Cindi priporoča 8.40 
Leta po Kristusu 8.45 Spominjamo se 9.00 
Poročila 9.30 Naravoslovne zanimivosti 
10.00 Poročila 11.00 Poročila in Vaša pe
sem 12.00 Zvonjenje, ponovitev duhovne 
misli 12.15 Voščilo prijateljem RO 12.30 
Poročila, osmrtnice, obvestila 15.50 Pono
vitev Svetnik dneva 16.00 Glasbena voščila 
17.00 Oddaja o šolstvu (2), Pravno sveto
vanje (3.) 18.00 Poročila in Vaša pesem 
18.15 l/bor Vaše pesmi (Ivan Hudnik) 
19.00 Radio Glas Amerike (VOA) in poroči
la 19.40 Otroška pesem tedna in zgodba za 
lahko noc 19.55 Napovednik programa za 
(Utrl 20.00 Radio Vatikan 20.25 Odlomek 
Sv. Pisma 20.30 Prijatelji radia Ogntišče 
(Franci Trstenjak) 22.00 Mozaik dneva 
22.30 Ponovitev nedeljske oddaje Sakralna 
glasba 23.30 Nočni glasbeni program 

http://gtv.tele-tv.si
mailto:dtv@lokatv.si
http://gtv.tele-tv.si
mailto:dtv@lokatv.si
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6.05 Teletekst TV Slovenije 
6.25 Kulturna kronika 
6.30 Odmevi 
7.00 Dobro jutro 
9.00 Poročila, šport, vreme 
9.05 Pepi vse ve 
9.25 Medvedek sladkosnedek, pesmi

ce 
9.35 Radovedni Taček: Jelka 
9.50 Medvedek sladkosnedek, pesmi

ce 
9.55 Čarobne dežele - čarobno drevo 

10.05 Pipsi, risana nanizanka 
10.30 Resnična zgodba o Božičku, ri

sanka 
10.55 Študentska ulica, oddaja za štu

dente 
11.25 Obzorje duha 
11.55 Hujšajmolj angleška nadaljevanka 
13.00 Poročila, Sport, Vreme 
13.20 Ljudje in zemlja, oddaja TV Koper 

- Capodistria 
14.10 Gladius: Meč - mit in stvarnost 

srednjega veka, dok. oddaja 
15.55 Prisluhnimo tišini 
16.30 Poročila, Vreme, Šport 
16.45 Biserčki iz Bisergore 
16.50 Pozabljene knjige naših babic: 

Butalci 
17.05 Knjiga brez mene 
17.35 Leto 1000, francoska 

dok. oddaja 
18.25 Zakladi sveta, nemška dok. serija 
18.45 Risanke 
19.00 Danes 
19.05 Vaš kraj 
19.20 Vreme 
19.30 TV Dnevnik, Šport, Vreme 
20.00 Letina 2002 
20.50 Silvestrovo 
0.45 Smash hits 2002 
1.45 Skrita kamera 
2.10 Koncert Robbieja VVilliamsa 
3.10 Skrita kamera 
3.30 Ansambel Šukar z gosti 
4.25 Skrita kamera 
4.50 S polko in valčkom v novo leto 
5.45 Alfi Nipič za vse čase 
6.25 Z veselim korakom v novo leto 

7.25 Teletekst TV Slovenija 7.45 Videostra
ni 8.30 Dober dan, Koroška 9.05 Dobro ju
tro 11.20 Marlin Bav, novozelandska nada
ljevanka 12.05 Hiša z vseh vetrov, nemška 
nadaljevanka 12.55 TV prodaja 13.30 Bila 
sva mlada oba 14.05 TV prodaja 14.25 
Lepo je biti muzikant, koncert ob 60-letnici 
Slavka Avsenika 16.05 Senik z godci17.50 
Mary Tylor Moore, ameriška nanizanka 
18.25 Frančkov čarobni božič, kanadski ri
sani film 19.15 Videospotnice 20.00 Prvi in 
drugi za tri: 20.00 li brani dobro voljo, risani 
film 21.10 Butch Cassidy in Sindance Kid, 
ameriški film 23.00 Outsaider, slovenski 
film 0.45 Pršut, pršut, španski film 2.15 V 
vročici noči, ameriški film 4.00 Divja orhide
ja, ameriški film 5.50 MASH, ameriški film 

K A N A L A 
10.50 Simpatije, ameriška nanizanka 
11.40 TV prodaja 12.10 Na sever, kanad
ska nanizanka 13.00 Mladi in nemirni, 
ameriška nadaljevanka 13.50 Obala ljubez
ni, ameriška nadaljevanka 14.45 Ricki 
Lake, pogovorna oddaja 15.35 TV prodaja 
16.05 Dragon Bali, japonski risani film 
16.30 Zenki, sinhronizirana risana serija 
16.55 Simpatije, ameriška nanizanka 
17.45 Korak za korakom, ameriška nani
zanka 18.15 Veseli rovtarji, ameriška nani
zanka 18.45 Družina za umret, ameriška 
nanizanka 19.15 Šov Jerryja Springerja, 
pogovorna oddaja 20.00 Manekenka in 
detektiv, ameriški film 21.40 Pa me ušteli, 
ameriška nanizanka 22.10 Gola resnica, 
ameriška nanizanka 22.40 Noro zaljublje
na, ameriška nanizanka 23.10 Izganjalci 
duhov, ameriški film 1.001.O., ameriški film 
2.40 Poslednja strast, ameriški film 

POPTV 
7.30 Škratova skrivnost, sinhronizirani risa
ni film 9.00 Ko boš moja, mehiška nadalje
vanka, ponovitev 9.55 Salome, mehiška 
nadaljevanka, ponovitev 10.45 Med sov
raštvom in ljubeznijo, mehiška nadaljevan
ka, ponovitev 11.40 Ljubezen brez greha, 
mehiška nadaljevanka, ponovitev 12.35 TV 
prodaja 13.05 Heidi, sinhronizirani risani 
film 14.00 Varuhi luke, avstralska nanizan
ka 14.50 TV Prodaja 15.20 Ljubezen brez 
greha, mehiška nadaljevanka 16.20 Med 
sovraštvom in ljubeznijo, mehiška nadalje
vanka 17.15 Salome, mehiška nadaljevan
ka 18.10 Ko boš moja, mehiška nadalje
vanka 19.15 24 UR 20.00 Za kulisami mili
jonarja 20.55 Popstars Tour 2002 23.05 
Dvoboj v Vegasu, ameriški film 2.10 Margi-
nalci, ameriški film 

6.00 Videostrani 7.00 Pokemoni, risani 
film 7.30 Harvevtoons 8.00 Pokemoni 
8.30 Superman, risanka 9.00 Alica v ču
dežni deželi, risani film 10.00 Jona in veli
ka riba, risani film 10.45 Risanke 11.15 
Družinska TV prodaja 11.40 Alen lunina 
svetloba, ponovitev 12.50 Margueritte Vol-
lante, ponovitev 13.50 Družinska TV proda
ja 14.20 Ekskluzivni magazin 14.50 Alen -
lunina svetloba, telenovela 15.50 Trije pra
šički, risani film 17.20 Družinksa TV proda
ja 17.50 V sedlu 18.20 Naš vrt 18.50 Po
kemoni, risani film 19.20 Videalisti 20.00 
Novoletni SQ Jam 22.00 Silvester 2003, 
novoletni program 0.30 Sibirski brivec, ru
ska drama 3.30 Videostrani 

... 24 ur infokanal, http://gtv.tele-tv.si 
18.35 Predstavitveni spot GTV 18.40 GTV 
priporoča I 18.45 Gorenjska TV poročila 
1927 19.00 Aktualno z gostom informativ
ne oddaje 19.15 Iz arhiva GTV 19.45 EU in 
Slovenija, 6. del 19.55 GTV priporoča II 
20.00 Prednovoletni koncert Marjana 
Zgonca v Kranju, 1. del 21.00 Čar silvestr-
sek noči 2003, novoletnaoddaja GTV 1.00 

30 let Silvestrsekga poljuba Alfija Nipiča, 1. 
del 2.00 30 let Silvestrskega poljuba Alfija 
Nipiča, 2. del 01.00 GTV jutri, Prelistajte 
Teletekst GTV 
SODELUJTE V KONTAKTNIH ODDAJAH 
GTV KRANJ - POKLIČITE PO TELEFO
NU: 233 11 56! PRIDRŽUJEMO SI PRA
VICO DO SPREMEMBE PROGRAMA. 

DEŽELNA TELEVIZIJA LOKA 
... Videostrani z oddajnika 51. kanal UHF -
Lubnik po širni Gorenjski 18.00 Dober več
er, dežela - promo spot 18.02 Silvestrovo 
na DTV 18.03 Novoletni D'best 51, 1. del, 
glasbena oddaja slovenskih videospotov 
18.33 Premiera na DTV: ansambel Tulipan 
18.35 Novolenti D'best 51, 2. del, glasbe
na oddaja slovenskih videospotov 19.05 
M-ov tradicionalni prodnovoletni plesni žur 
za otroke na Vrhniki, sodelujejo: čarovnik 
Grega in Čuki, disco Hip hop 20.00 Pro
mocijski spot DTV 20.03 Oglasi 20.10 
Praznične Deželne novice 20.20 Novoletni 
utrinki po gorenjski deželi 20.30 Novoletni 
D'best 51, 3. del, glasbena oddaja sloven
skih videospotov 21.00 Zabavni človek: 
čjudež, sodelujejo: ansambel Stiki z gosti, 
voditelj Slobodan Stanojevič 22.00 Novo
letni D'best 51, 4. del, glasbena oddaja slo
venskih videospotov 22.30 Silvestrska Naj 
viža, produkcija VTV 1.20 Žar noč, kratek 
film avtorja Simona Paplerja 1.30 Lahko 
noč ... Videostrani z oddajnika 51. kanal 
UHF - Lubnik po širni Gorenjski 
OGLASI 20.10 in 21.45, 22.05. KON
TAKTNI TELEFON DEŽELNEGA STUDIA 
1 - ŠKOFJA LOKA: 04/513-47-70, e-
mail: dtv@lokatv.si. PRIDRŽUJEMO SI 
PRAVICO DO SPREMEMBE SPOREDA. 

TV ŽELEZNIKI 
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. 

ATM KRANJSKA GORA 
... Videostrani 18.15 Napovednik dnevnega 
programa 18.16 EPP blok 18.18 Torkov 
športni pregled 18.28 Šolska košarkarska 
liga 19.20 Videostrani 20.23 Satelitski 
program DW 22.00 Videostrani 

TV SISKA 
... 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 Na
poved sporeda za sredo 21.45 Videostrani 

IMPULZ CATV KAMNIK 
18.55 Začetek programa 18.00 Športne 
novice 18.15 Otroški program 18.45 TV 
ponudba 19.00 Športne novice 19.10 
Otroški program 20.00 ATM predstavlja -
oddaja o avtomobilizmu 20.45 Športne no
vice 20.55 Film 22.30 Videostrani TV Im
pulz 

7.00 Poročila 7.05 Dobro jutro, Hrvaška 
9.00 Poročila 9.05 Otroški program 9.30 
Izobraževalni program 11.00 Otroški pro
gram 12.00 Poročila 12.15 TV koledar 
12.30 Moč volje, nadaljevanka 13.25 
Glasbena TV 14.15 Otroški koncert 15.15 
Cirque du Soleil 16.45 Poročila 17.15 Hr
vaška danes 17.30 Vaje v stilu, gledališka 
adaptacija 18.35 Šternkuker ravnogorski, 
oddaja ljudske kulture 19.05 Vem, a veš 
19.10 Planetki 19.30 Dnevnik 20.10 Vpra
šaj 20.25 Novoletni bingo 21.10 Še dela
mo, televizijska igra 21.25 Hruške in jabol
ka 21.50 V razpoloženju 22.05 Črno - belo 
v barvah 22.20 Še delamo 22.30 Glamour 
tu ne stanuje 22.45 Rozamunda, zadnji del 
televizijske igre 23.15 Iz pesmi v pesem 
0.00 Voščilo 0.05 Kol'ko kapljic, tol'ko let 
0.50 Glasbeni maration 5.25 Imagine 

AVSTRIJA 1 
4.20 Susanin načrt, ameriška komedija 
9.05 Skrivnost železne maske, ameriški 
film 11.00 Disnevjev festival 11.50 Pogum
ni junak, ameriški film 13.20 SP v smučar
skih skokih - novoletna turneja 14.55 Oba
lna straža 15.40 Korak za korakom 16.05 
Pujsek babe v velemestu, ameriški film 
17.35 Ne da se ju ustaviti, komedija 19.30 
Čas v sliki in kultura 19.45 Vreme 19.54 
Šport 20.15 MA 2411 21.35 Pravi dunaj-
čan se ne da 22.30 De Luca praznuje sil
vestrovo 22.55 Gospod Bean 23.20 Star-
mania 23.40 Večerja za enega 0.00 Ob 
novem letu 0.10 Vampir iz Broklyjna, ameri
ški film 1.45 Učiti gospo Tingle, ameriški 
film 3.15 Kralj slabega okusa, ameriški film 

AVSTRIJA 2 
5.40 Drzni in lepi 6.00 Videstrani 6.35 

Ljubezen pod belimi jadri, nemški film 8.00 
Vremenska panorama 9.00 Čas v sliki 9.05 
Samo brez panike, nemški film 10.35 Pov
sem iz sebe ob Vrbskem jezeru, komedija 
12.55 Pogledi od strani 13.00 Čas v sliki 
13.10 Moj oče, opica in jaz, komedija 
15.20 Poročna noč v raju, avstrijska kome
dija 17.00 Čas v sliki 17.05 Črna sreča -
dimnikarji 17.30 Kabaret Simpl 18.00 Na-
bodeno v Avstriji 19.00 Zvezna dežela da
nes 19.30 Čas v sliki in kultura 19.45 Vre
me 19.54 Kardinal Schonborn ob novem 
letu 20.00 ob novem letu 0.10 Silvestreski 
glasbeni skedenj 1.05 Nežni zmedenci, 
nemška komedija 2.35 Nežni zmedenci 2, 
nemška komedija 4.05 Povsem iz sebe ob 
Vrbskem jezeru, ponovitev komedija 

SNOP - skupni nočni program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00.00 do 
05 00 na frekvencah Radia Triglav, 
Kranj in Sora - RADIO CELJE 

ka 6.25 BIO vremenska napoved 6.40 Do
bro jutro! Komu? 6.45 Vreme, ceste 6.50 
EPP 7.00 Novice 7.15 Knjižni kotiček 7.30 
Čestitka presenečenja 7.40 Pregled tiska 
7.50 EPP 8.00 Misel dneva 8.20 Oziramo 
se 8.30 Izgubljene živali 8.50 EPP 9.00 
Godan 9.20 Tema dneva 9.50 EPP 10.00 
Novice 10.10 Mali oglasi 10.20 Prispevek 
10.45 Kaj danes za kosilo 10.55 EPP 
11.00 Novice 11.10 Zavarovalnica Genera
li 11.30 Kviz Radia Kranj 11.40 Zaposlova
nje 11.45 Kaj danes za kosilo 11.50 EPP 
12.00 Novice 12.10 Relax 12.30 Osmrtni
ce 12.40 Prispevek 12.50 EPP 13.00 Pe
sem tedna 13.10 BIO vremenska napoved 
13.15 Izgubljene živali 13.40 Zlata minuta 
na Radiu Kranj 13.50 EPP 14.00 Godan 
14.30 Borzni komentar 14.50 EPP 15.00 
Novice 15.15 Vreme, ceste 15.30 Aktual
no 15.45 Pregled današnjih kulturnih do
godkov 16.00 Novice 16.05 Napoved 
16.10 Varujmo zdravje 17.00 Novice 17.10 
Zanimivosti 17.20 Avtomobilistična oddaja 
na Radiu Kranj 17.40 Vreme jutri in v pri
hodnjih dneh 17.50 EPP 18.00 Godan 
18.15 Izgubljene živali 18.20 Računalniške 
novice 18.40 Pregled tiska 18.45 Izgublje
ni, najdeni predmeti 18.50 EPP 19.00 No
vice 19.05 Kviz Bistroumčki 19.20 Napo
ved jutrišnjega programa Radia Kranj 
20.00 Silvestrovo 

R GORENC 
Oddajamo od 5.30 do 22.00 na 88,9 
Mhz in 95,0 Mhz UKV stereo. 

R TRIGLAV 
5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 
6.00 Razmere na cestah 6.05 Vreme 6.15 
Aktualno 6.30 Novice, Pogled v današnji 
dan 6.40 Oglasi 6.50 Aktualno 7.00 Druga 
jutranja kronika 7.20 Razmere na cestah, 
vreme 7.20 Popevka tedna 7.30 Danes v 
Dnevniku 7.50 Energetski nasvet 8.00 
Kronika OKC Kranj - zadnjih 24 ur 8.15 Ob
vestila 8.20 Danes v Gorenjskem glasu 
8.30 Novice - Pogled v današnji dan 9.00 
Aktualno 9.15 Voščila 10.00 Aktualno: Gib
ljive slike 10.15 Obvestila 10.30 Včeraj, 
danes, jutri 11.00 Aktualno 12.00 BBC -
novice 12.10 Osmrtnice 12.15 Obvestila 
12.25 Danes na Radiu Triglav 12.30 Novi
ce 13.00 Oddaja za upokojence 13.30 
Pogled v današnji dan 13.50 Voščila 14.00 
Aktualno 14.15 Voščila, obvestila 14.30 
Novice - Pogled v današnji dan 15.00 Aktu
alno: prosta delovna mesta 15.25 Radio v 
prihodnjih dneh 15.30 Dogodki in odmevi 
16.10 Razmere na cestah, vreme, popevka 
tedna 16.15 Obvestila 16.30 Osmrtnice 
17.00 Aktualno 17.25 Radio jutri 17.30 
Včeraj, danes, jutri 18.00 Večer z Bracom 
Korenom 18.30 Tednik občine Bohinj 
19.00 OKC - Črna kronika 19.15 Voščila, 
obvestila 19.25 Pogled v jutrišnji dan, Ra
dio jutri 19.30 Lestvica izpod Triglava 
20.40 Oglasi 21.00 Popevka tedna 21.30 
Jutri na Radiu Triglav 23.40 Radio v prihod
njih dneh 23.15 Računalniške novice -
Glasba do polnoči, Oglasi 20 minut pred 
vsako uro, od 5.40 do 23.40 

6.00 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 6.15 Novice in dogodki, šport 
6.30 Noč ima svojo moč 6.40 Besedova
nje o besedah 7.00 Druga jutranja kronika 
7.40 Pregled tiska 8.00 Radio danes 8.15 
Novice in dogodki, šport 8.30 Brezplačni 
mali oglasi šolskih potrebščin 8.55 Dnevna 
malice 9.00 Božično-novoletna voščila 
9.30 Črna kronika 10.00 Novice in dogod
ki, šport, vreme 10.15 Osmrtnice 10.20 
Pogled v zvezde 10.30 Tematska oddaja: 
Vrelci zdravja in lepote 11.00 Božično-nov
oletna voščila 12.00 Kličemo London -
BBC 12.15 Pesem dneva 12.30 Čestitke 
13.00 Osmrtnice 13.10 Božično-novoletna 
voščila 14.00 Dober dan Gorenjska 14.30 
Radijska prodaja 15.00 Novice in dogodki, 
šport 15.30 RA Slovenija 16.15 Radio da
nes 17.00 Božično-novoletna voščila 
18.00 Vrtiljak stare glasbe 19.00 Božično-
novoletna voščila 21.00 Silvesterski pro
gram 

KRIM: 100,2 MHz - ŠANCE: 99,5 Mhz -
LJUBLJANA: 105,1 MHz 
6.00 Dobro jutro 6.20 Nočna kronika 6.50 
Horoskop 6.57 Izbranka tedna 7.20 Na da
našnji dan 7.35 Vreme 7.50 Anketa 8.20 
RGLovo želo 9.00 Gospodarstvo 9.05 
www/rgl.si 9.30 Jutro je lahko... 10.00 
Kam danes 10.30 Vaše mnenje o... 11.00 
Kamniške novice 11.30 RGLova uganka 
12.00 BBC novice 12.30 Dogodek dneva 
13.00 Iz tujega tiska 13.30 Mozaik-letni 
pregled 14.00 Pasji radio 15.00 RGL ob
vešča in komentira 15.30 Kulturni utrip 
15.50 Gospodarstvo 16.00 Darilo za do
pisnico 17.00 Izjava tedna 18.00 Sloven
ska glasbena lestvica 19.00 Dedek mraz 
na RGLu 19.50 Horoskop 20.00 V novo 
leot z Jožetom Brusom 

SREDA, 1 . JANUARJA 2 0 0 3 

R KRANJ 
5.30 Napoved 5.45 Na današnji dan 5.50 
EPP 6.00 Vreme, ceste 6.15 Nočna kroni-

R OGNJIŠČE 
5.00 Dobro jutro 5.15 Vremenska napoved 
5.30 Poročila 5.45 Napovednik programa 
6.00 Svetnik dneva 6.10 Pozdrav domovi
ni 6.20 Meteorologi o vremenu 6.30 Poro
čila 6.50 Duhovna misel 7.00 Zvonjenje 
7.10 Bim-bam-bom 7.25 OKC 7.30 Poro
čila, osmrtnice, obvestila 7.45 Poročilo o 
stanju na cestah - AMZS 7.50 Meteorologi 
o vremenu 8.15 Slovenc Slovenca vabi 
8.45 Spominjamo se 9.00 Poročila 10.00 
Poročila 11.00 Poročila in Vaša pesem 
12.00 Zvonjenje, ponovitev duhovne misli 
12.15 Voščilo prijateljem RO 12.30 Poro
čila, osmrtnice, obvestila 12.50 Koledar 
prireditev 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 radiu Ognjišče 
19.00 Radio Glas Amerike (VOA) 19.55 
Napovednik programa za jutri 20.00 Radio 
Vatikan 20.25 Odlomek Sv. Pisma 21.00 
Radijsko silvestrovanje 24.00 Z zvonovi v 
leto 2003 

6.40 Teletekst TV Slovenija 
7.00 Mavrične stopinje, 

glasbeno - plesna pravljica 
7.35 Zobna vila, kje si?, risanka 
8.00 Pepi vse ve 
8.20 Biserčki iz Bisergore 
8.25 Najbolj boljše darilo, risanka 
8.50 Pozabljene knjige naših babic 
9.05 Vijolkine skrivnosti, risani film 

10.00 Knjiga mene briga 
10.20 Gladius: Meč - mit in stvarnost 

srednjega veka, dok. oddaja 
10.55 Zakladi sveta, nemška dok. serija 
11.15 Novoletni koncert z Dunaja 
13.35 Poročila, Šport, Vreme 
14.00 Letina 2002 
14.45 Leto 1000, 

francoska dok. oddaja 
15.35 Silvestrska sprava, izvirna TV igra 
16.30 Poročila, Šport, Vreme 
16.50 Rdeča Kapica, lutkovna igrica 
17.15 Pozabljene knjige našpih babaic 
17.35 Medvedek sladkosnedek, pesmi

ce 
17.50 V divjini z..., avstralska poljudnoz

nanstvena serija 
18.45 Risanka 
19.00 Danes 
19.05 Vaš kraj 
19.25 Vreme 
19.30 TV Dnevnik, Šport, Vreme 
20.00 Znamenje štirih, angleški film 
21.45 Slovenija v letu 2002. 
22.40 Poročila, Šport, Vreme 
23.00 Suita VVest Side iz Centralnega 

parka 
23.55 Nasmeh pod pajčolanom, TV film 

1.30 Slovenija v letu 2002 
2.20 V divjini z..., avstralska serija 
3.15 Kraj zločina: Tatici, nemški film 
4.45 Prevara, 1., 2. in 3., zadnji del 

angleške nadaljevanke 
7.30 Športni film 

7.30 Teletekst TV Slovenija 7.45 Video
strani 8.00 TV Prodaja 8.30 Hidak - Mo
stovi 9.00 35 let folklorne skupine Emona 
9.30 Vremenska panorama 10.10 Marlin 
Bay, novozelandska nadaljevanka 10.55 
Hiša vseh vetrov, nemška nadaljevanka 
11.45 TV prodaja 12.15 Homo turistucus 
12.45 Sočutje: Božična pesem, ameriški 
risani film 13.35 Smučarski skoki, novolet
na turneja, prenos iz Garmisch Parten-
kirchna 15.30 Silvestrovo, ponovitev 
19.30 Videospotnice 20.00 Ansambel 
Šukar z gosti 22.10 Odmev, 1., 2., in 3., 
zadnji del angleške nadaljevanke 0.35 
Svet sponzorjev 1.25 Videospotnice 1.55 
Videospotnice 

K A N A L A 
10.40 Simpatije, ameriška nanizanka 
11.30 TV prodaja 12.00 Dannvjeve zvez
de, posnetek 13.00 Mladi in nemirni, 
ameriška nadaljevanka 13.50 Obala lju
bezni, ameriška nadaljevanka 14.45 Ric
ki Lake, pogovorna oddaja 15.35 TV Pro
daja 16.05 Dragon Bali, japonska risana 
serija 16.30 Zenki, sinhronizirana risana 
serija 16.55 Simpatije, ameriška nanizan
ka 17.45 Korak za korakom, ameriška na
nizanka 18.15 Veseli rovtarji, ameriška 
nanizanka 18.45 Družina za umret, ameri
ška nanizanka 19.15 Šov jerryja springer
ja, pogovorna oddaja 20.00 Ekstra ma
gazin 20.50 Gola pištola 3, ameriški film 
22.20 Pa me ustreli, amriška nanizanka 
22.50 Gola resnica, ameriška nanizanka 
23.20 Noro zaljubljena, ameriška nani
zanka 23.50 Zakaj sem bila umorjena, 
ameriški film 1.25 Rdeče petke, erotična 
serija 

POP TV 
7.30 Čarobni otok, ameriški film 9.00 Ko 
boš moja, mehiška nadaljevanka 9.55 Sa
lome, mehiška nadaljevanka, ponovitev 
10.45 Med sovraštvom in ljubeznijo, mehi
ška nadaljevanka, ponovitev 11.40 Ljube
zen brez greha, mehiška nadaljevanka, po
novitev 12.35 TV prodaja 13.05 Hercules, 
sinhronizirani risani film 14.00 Varuhi luke, 
avstralska nanizanka 14.50 TV Prodaja 
15.20 Ljubezen brez greha, mehiška nada
ljevanka 16.20 Med sovraštvom in ljubezni
jo, mehiška nadaljevanka 17.15 Salome, 
mehiška nadaljevanka 18.10 Ko boš moja, 
mehika nanizanka 19.15 24 UR 20.00 
Okvara, ameriški film 21.40 V postelji s sov
ražnikom, ameriški film 23.25 Pobesneli 
Max - cestni bojevnik, avstralski film 

6.00 Videostrani 7.00 Pokemoni, risani 
film 7.30 Harvevtoons 8.00 Pokemoni 
8.30 Veseli zajček, risanka 9.00 Deček iz 
džungle, risanka 10.00 Daniel v levji jami, 
risani film 10.45 Risanke 11.15 Družinska 
TV prodaja 11.40 Alen - lunina svetloba, te
lenovela 12.50 TV prodaja 13.50 Družin
ska TV prodaja 14.20 Štiri tačke 14.50 
Alen - lunina svetloba, telenovela 15.50 
Knjiga 16.20 Automobille 16.30 Goseničin 
nasvet, ameriški film 18.20 Rokometna 
mreža 18.50 Pokemoni 19.20 Videalisti 
20.00 Rebekine hčere, ameriški film 
22.00 Legija, ameriški film 23.45 Nedelj
skih 40, Slakovih 70, drugi del koncerta 
0.45 Videostrani 

... 24 ur infokanal, http://gtv.tele-tv.si 
18.35 Predstavitveni spot GTV 18.40 GTV 
priporoča I 18.45 Božične pesmi 19.15 Po 
domače z Gašperji 20.00 Novoletni video-
meh 21.25 GTV priporoča III 21.30 Iz olim
pijskih krogov, OKS 21.40 GTV Priporoča 
III 21.45 Čar silvestrske noči, 2003 23.40 
Spomini mame Minke, slovenski film 1.20 
Božično novoletne pesmi 1.50 40 let ne
deljskega, posnetek koncerta 2.50 Vklop 
kanala SCT 3.50 GTV jutri, Prelistajte Tele
tekst GTV 
SODELUJTE V KONTAKTNIH ODDAJAH 
GTV KRANJ - POKLIČITE PO TELEFO
NU: 233 11 56! PRIDRŽUJEMO SI PRA
VICO DO SPREMEMBE PROGRAMA. 

DEŽELNA TELEVIZIJA LOKA 
... Videostrani z oddajnika 51. kanal UHF -
Lubnik po širni Gorenjski 18.00 Dober več
er, dežela - promo spot 18.03 Oglasi 
18.10 Novo leto na DTV 18.11 Silvestrova
nje na Kriški gori, posnetek 18.30 Žar noč, 
kratke fil avtorja Simona Paplerja 18.40 
Gala operni koncert Vltafit 20.00 Promocij
ski spot DTV 20.03 Oglasi 20.10 Deželne 
novice - infor. pregled dogodkov v regiji 
20.11 Novoletni sprejem direktorjev pri žu
panu občine Škofja Loka 20.15 Novoletni 
sprejem ravnateljev pri županu občine Škof
je Loke 20.20 Novoletni sprejem upoko
jencev v Škofji Loki 20.25 Domače viže 
20.30 Novoletni Videomeh, posnetek iz 
Šporntega centra Fit-To Mengeš 22.00 
Promo spot 22.03 Oglasi 22.10 Ponovitev 
oddaj Silvestrskega programa 23.00 Lah
ko noč ... Videostrani z oddajnika 51. kanal 
UHF - Lubnik po širni Gorenjski 
OGLASI 20.10 in 21.45, 22.05. KON
TAKTNI TELEFON DEŽELNEGA STUDIA 
1 - ŠKOFJA LOKA: 04/513-47-70, e-
mail: dtv@lokatv.si. PRIDRŽUJEMO SI 
PRAVICO DO SPREMEMBE SPOREDA. 

TV ŽELEZNIKI 
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. 

ATM KRANJSKA GORA 
... Videostrani 18.15 Napovednik dnevnega 
programa 18.16 EPP blok 18.18 SQ Jam 
19.10 Risanka 19.15 Videostrani 20.00 
Torkov športni pregled 20.20 Avtomobilsko 
zrcalo 20.30 Satelitski program DW 22.00 
Videostrani 

TV SISKA 
... Videostrani 19.50 Napoved sporeda 
20.00 Telemarket 22.30 Napoved spore
da za četrtek 22.35 Videostrani 

IMPULZ CATV KAMNIK 
... Videostrani TV Impulz 18.58 Začetna 
špica 19.00 EPP 1 19.03 Lokalne novice 
19.10 SQ JAM 20.00 EPP 2 20.05 Izme
njava programa 20.35 EPP 3 20.40 Kako 
ostati zdrav 21.10 Lokalne novice 21.15 
Film 22.10 EPP 4 22.10 Motosport 22.40 
EPP 5 22.40 Bonanza 23.30 Končna špi
ca ... Videostrani TV Impulz 

7.00 Poročila 7.20 Zabavni program 8.10 
Zvezde - zvezdice - ilustrirana zgodovina as
trologije, dok. film 9.00 101 dalmatinec, 
ameriški film 10.40 Sličica 10.45 TV kole
dar 10.55 Poročila 11.15 Novoletni kon
cert z Dunaja 13.50 Moč želje 14.40 Vrni
li smo se - zgodba o dinozavrih 17.30 Otro
ški program 16.30 Hugo 17.00 Poročila 
17.05 Stare medjimurske božične pesmi 
18.05 Bazilika srca Kristusovega, dok. film 
18.50 Vem, a ne vem 19.00 Vprašaj 19.15 
Loto 19.30 Dnevnik 20.05 Samo norci in 
konji 21.25 Titanik, ameriški film 0.40 Po
ročila 0.45 Čas je za mamo, angleški film 
2.15 Nočni program 

7.25 Otroški program 8.55 Amerika - življe
nje narave, dok. serija 9.30 Cirque du So-
lei 10.55 Anastasia, risani film 12.25 Zim
ske vile, risanka 13.40 Zvezdne steze 
14.30 Sfing 15.30 gala koncert 16.30 Iz
gubljeni svet 17.45 Poročila 17.50 Hokus -
pokus, ameriški film 19.30 Kraljestvo divji
ne 20.05 Urgenca, ameriška nanizanka 
20.55 Vsi županovi možje, ameriška nani
zanka 22.15 Želite, Milord? 23.10 Čas je 
za jazz 0.25 Zvezdne steze 

AVSTRIJA 1 
4.55 Faktor X 6.00 Otroški program 7.35 
Tarzan, risanka 8.20 Zamenjana kraljica, 
nemški film 9.30 Hamilton Mattress, risani 
film 10.00 Pujsek Babe v velemestu, ame
riški film 11.30 Jo, francoska komedija 
12.50 Deskanju na snegu 13.15 SP v smu
čarskih skokih, novoletna turneja 16.10 Po
glej, kdo se oglaša 2, ameriški film 17.30 
Batman in Robin, ameriškifilm 19.30 Čas 
v sliki in kultura 19.45 Vreme 19.48 Nago
vor zveznega predsednika 20.15 Obala, 
ameriški film 22.05 Osamljena odločitev, 
ameriški film 0.10 Sence preteklosti, ameri
ški film 1.35 Jeanina družba, ameriški film 
3.15 Osamljena odločitev, ameriški film 

SNOP - skupni nočni program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00.00 do 
05.00 na frekvencah radia Triglav, Kranj 
in Sora - RADIO SORA 

5.30 Napoved 5.45 Na današnji dan 5.50 
EPP 6.00 Vreme, ceste 6.15 Nočna kroni
ka 6.25 Bio vremenska napoved 6.40 Do
bro jutro! Komu? 6.50 EPP 7.00 Novice 
7.30 Čestitka presenečenja 7.40 Pregled 
tiska 7.50 EPP 8.00 Misel dneva 8.20 Ozi
ramo se 8.30 Izgubljene živali 8.50 EPP 
9.00 Godan 9.20 Tema dneva: Žebljico na 
glavico 9.50 Epp 10.00 Novice 10.10 Mali 
oglasi 10.20 Ponudba nepremičnin 10.45 
Kaj danes za kosilo 10.50 EPP 11.00 No
vice 11.20 Prispevek 11.30 Kviz Radia 
Kranj 11.45 Temperature doma in po svetu 
11.50 EPP 12.00 Novice 12.30 Osmrtni
ce 12.40 Prispevek 12.50 EPP 13.00 Pe
sem tedna in lestvica tega tedna 13.10 Bio 
vremenska napoved 13.15 Izgubljene živali 
13.20 Prispevek 13.40 Zlata minuta na 
Radiu Kranj 13.50 EPP 14.00 Godan 
14.30 Prispevek 14.50 EPP 15.00 Novice 
15.15 Vreme, ceste 15.30 Aktualno 15.45 
Pregled današnjih kulturnih dogodkov 
16.00 Novice 16.10 Napoved 16.20 Pri
spevek 16.30 Tudi jeseni je lepo 16.50 
EPP 17.00 Novice 17.10 Skriti predmet 
17.40 Vreme jutri in v prihodnjih dneh 
17.50 EPP 18.00 Godan 18.05 Izgublje
ne živali 18.20 Mladi, nadarjeni, obetavni 
18.50 EPP 19.00 Novice 19.10 Izgublje
ni, najdeni predmeti 19.20 Napoved jutriš
njega progama Radia Kranj 19.30 Mladin
ska oddaja: Zadetek 20.00 Posebna z 
Igorjem 24.00 Skupni nočni progam 

R GORENC 
Oddajamo od 5.30 do 22.00 na 88,9 
Mhz in 95,0 Mhz UKV stereo. 

R TRIGLAV 
5:30 Minute za narodnozabavno glasbo 
6:00 Razmere na cestah 6:05 Vreme in 
Robert Bohinc 6.20 SMS glasbene želje 
6.25 Danes na Radiu Triglav 6:30 Novice, 
Pogled v današnji dan 7.00 Druga jutranja 
kronika 7.19 Razmere na cestah, vreme 
7.30 Danes v Dnevniku 8.00 Kronika OKC 
Kranj - zadnjih 24 ur 8.05 Psihologinja sve
tuje 8.15 Obvestila 8.30 Novice - Pogled v 
današnji dan 9.00 Aktualno 9.15 Voščila, 
obvestila 10.00 Aktualno 10.30 Včeraj da
nes jutri 12.00 BBC - novice 12.10 Osmrt
nice 12.15 Obvestila 12.25 Danes na Ra
diu Triglav 12.30 Novice 14.15 Obvestila, 
Voščila 14.30 Novice, Pogled v današnji 
dan 15.00 Aktualno 15.25 Radio v prihod
njih dneh 15.30 Dogodki in odmevi 16.10 
Razmere na cestah, vreme, popevka tedna 
16.15 Obvestila 16.30 Osmrtnice 17.00 
Mi lahko spregovorimo 17.25 Jutri na Radiu 
Triglav 17.30 Včeraj danes jutri 18.00 Aktu
alno 18.55 Današnja črna kronika dneva 
19.00 Misli iz Biblije 19.15 Voščila, obve
stila 19.25 Pogled v jutrišnji dan, radio jutri 
19.30 Resna gasba, ponovitev 21.00 Po
pevka tedna 21.30 Jutri na Radiu Triglav 
22.00 Zlata kočija formula ena (ponovitev) 
23.00 Radio v prihodnjih dneh - Večerni 
glasbeni program, Oglasi 20 minut pred va
ško uro, od 5.40 do 23. 

R SORA 
7.00 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 7.15 Novice in dogodki, šport 
7.30 Noč ima svojo moč 8.00 Božično-no
voletna voščila 10.00 Novice in dogodki 
10.15 Osmrtnice 11.00 Božično-novoletna 
voščila 12.00 Božična poslanica 12.15 Pe
sem tedna 12.30 Čestitke 13.00 Osmrtni
ce 13.10 Božično-novoletna voščila 15.00 
Novice in dogodki, šport 15.30 RA Slove
nija 16.15 Radio Danes 17.00 Božično-no
voletna voščila 19.00 Božično-novoletna 
voščila 24.00 SNOP 

KRIM: 100,2 MHz - SANCE: 99,5 Mhz -
LJUBLJANA: 105,1 MHz 
7.00 Dobro jutro 7.20 Nočna kronika 7.35 
Vreme 7.50 Anketa 9.00 Gospodarstvo 
9.05 www/rgl.si 9.30 Zmajčkov mozaik -
letni pregled 10.00 Kam danes... 12.00 
BBC novice 13.00 Iz tujega tiska 14.00 
Pasji radio 15.30 Kulturni utrip 15.50 Go
spodarstvo 16.00 Darilo za dopisnico 
17.30 RGLov kino 18.00 Izbranka tedna, 
glasovanje 19.20 Vreme 19.30 Ugibamo 
19.45 Šport 19.55 Horoskop 20.00 Ve
deževanje 

AVSTRIJA 2 
5.35 Kuharsko popotovanje 6.05 Video
strani 6.35 Moj oče, opica in jaz, ponovitev 
filma 8.00 Vremenska panorama 8.30 Bo
žični oratorij BWV 9.00 Čas v sliki 9.05 Bro-
adway 9.55 Balet novoletnega koncerta 
10.10 Portret dirigenta 11.15 Novoletni kon
cert dunajskega filharmonikov 13.40 Čas v 
sliki 13.45 Vesela vdova, film 15.30 Moja 
ljubica je s Tirolske, nemški film 17.00 Čas 
v sliki 17.05 Župnik iz sv. Mihaela, nemški 
film 18.40 Beseda obnovem letu 18.48 
Loto 19.45 Vreme 19.48 Nagovor zvezne
ga predsednika 20.00 Pogledi od strani 
20.15 Sanjska ladja: Zambija, nemški film 
22.00 Čas v sliki 22.05 Večne težave z Ni-
cole, nemška komedija 23.35 Mož, ki je ve
del preveč, film 1.30 Pogledi od strani 1.35 
Vesela vdova, film 3.20 Moja ljubica s Tirol
ske, film 4.50 Grad ob Vrbskem jezeru 

R OGNJIŠČE 
5.00 Dobro jutro 5.15 Vremenska napoved 
5.30 Poročila 5.45 Napovednik programa 
6.00 Svetnik dneva 6.10 Pozdrav domovini 
6.20 Meteorologi o vremenu 6.30 Poročila 
6.50 Duhovna misel 7.00 Zvonjenje 7.10 
Bim-bam-bom 7.25 OKC 7.30 Poročila, 
osmrtnice, obvestila 7.45 Poročilo o stanju 
na cestah - AMZS 7.50 Meteorologi o vre
menu 8.00 Kmetijski nasvet 8.45 Spomi
njamo se 9.00 Posnetek koncerta: 400. 
PRO 12.00 Zvonjenje, ponovitev duhovne 
misli 12.15 Voščilo prijateljem RO 12.30 
Poročila, osmrtnice, obvestila 12.50 Kole
dar prireditev 13.00 Glasbena voščila 
15.00 Informativna oddaja, vreme, stanje 
na cesti, osmrtnice, obvestila 16.00 Pre
nos maše (Brezje) 18.00 Pogovor o... 
19.30 Poročila 19.55 Napovednik progra
ma za jutri 20.00 Radio Vatikan 20.30 Luč 
v temi 22.00 Nočni glasbeni program s po
novitvami 

R o d i o T f i g l o r ® 
Prvi 9 I0 / Oofonj/ke - Prvi g lo /ek Gorenj/ke 

Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čularja 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 

http://gtv.tele-tv.si
mailto:dtv@lokatv.si
http://gtv.tele-tv.si
mailto:dtv@lokatv.si
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7.40 Teletekst TV Slovenija 
8.00 Pepi vse ve 
8.20 Rdeča Kapica, lutkovna predstava 
8.45 Oli brani dobro voljo 

10.00 Zgodbe iz praznične školjke 
10.40 Slovenski magazin 
11.05 Mario, nedeljski večer v živo 
13.00 Poročila, Šport, Vreme 
13.15 CikCak 
13.35 Orionova pesem leta 2002 
15.00 S polko in valčkom v novo leto 
15.55 Hidak - Mostovi 
16.30 Poročila, Vreme, Šport 
16.50 Enajsta šola, oddaja za radoved

neže 
17.20 Jonas in Viking, kratki igrani film 

za otroke 
17.50 Dosežki 
18.10 Humanistika 
18.45 Risanka 
19.00 Novice 
19.05 Vaš kraj 
19.30 TV Dnevnik, Šport, Vreme 
20.00 Baskervillski pes, angleški film 
21.45 Svet v letu 2002 
22.40 Odmevi, šport, vreme 
23.00 Zgodbe o knjigah 
23.10 City Folk: ljudje evropskih mest 
23.40 Režiserji 
0.40 Humanistika 
1.10 Svet v letu 2002 
2.00 Mary Tyler Moore, ameriška nani

zanka 
2.25 Kolo, francoska kriminalka 
5.05 Festival narečnih popevk 2002 
6.55 Melodije bratov Avsenik s simfoni

ki RTV Slovenija 

7.40 Teletekst TV Slovenija 8.00 TV proda
ja 8.30 Videostrani - Vremenska panorama 
11.20 Marlin Bay, novozelandska nadalje
vanka 12.05 Hiša z vseh vetrov, nemška 
nadaljevanka 12.55 Alfi Nipič za vse čase 
13.30 TV prodaja 14.00 Aleksandrija - me
sto mrtvih, dok. oddaja 14.50 Nastop Ro-
wana Atkinsona, angleška oddaja 15.50 
Skrita kamera 16.55 Mary Tyler Moore, 
ameriška nanizanka 17.30 Vijolkine skrivno
sti, risani film 18.25 Zvončki 19.15 Video
spotnice 20.00 Koncert Jana Plestenjaka 
21.55 Temnica, miniserija 0.25 Odpadla 
pošta, norveška črna komedija 1.45 Video
spotnice 

10.50 Simpatije, ameriška nanizanka 
11.40 TV prodaja 12.10 Čarovnice, ameri
ška nanizanka 13.00 Mladi in nemirni, 
ameriška nadaljevanka 13.50 Obala ljubez
ni, ameriška nadaljevanka 14.45 Ricki 
Lake, pogovorna oddaja 15.35 TV Prodaja 
16.05 Dragon Bali, japonska risana serija 
16.30 Zenki, sinhronizirana risana serija 
16.55 Simpatije, ameriška nanizanka 
17.45 Korak za korakom, ameriška nani
zanka 18.15 Veseli rovtarji, ameriška nani
zanka 18.45 Družina za umret, ameriška 
nanizanka 19.15 Šov Jerryja Springerja, 
pogovorna oddaja 20.00 Krimič: Krik v 
temi, avstralsko-ameriški film 22.10 Pa me 
ustreli, ameriška nanizanka 22.40 Gola 
resnica, ameriška nanizanka 23.10 Noro 
zaljubljena, ameriška nanizanka 23.40 
Meso in kosti, ameriški film 1.55 Šov Jerry-
ja Springerja, pogovorna oddaja 2.45 Rde
če petke, erotična oddaja 

P O P T V 
7.20 Turbo Power Rangers, ameriški film 
9.00 Ko boš moja, mehiška nadaljevanka, 
ponovitev 9.55 Salome, mehiška nadalje
vanka, ponovitev 10.45 Med sovraštvom in 
ljubeznijo, mehiška nadaljevanka, ponovitev 
11.40 Ljubezen brez greha, mehiška nada
ljevanka, ponovitev 12.35 TV prodaja 
13.05 Pocahontas, sinhronizirani risani film 
14.00 Varuhi luke, avstralska nanizanka 
14.50 TV prodaja 15.20 Ljubezen brez 
greha, mehiška nadaljevanka 16.20 Med 
sovraštvom in ljubeznijo, mehiška nadalje
vanka 17.15 Salome, mehiška nadaljevan
ka 18.10 Ko boš moja, mehiška nadalje
vanka 19.15 24 UR 20.00 Čenče, ameri
ški film 22.00 Prijatelji, humoristična nani
zanka 22.30 Seks v mestu, ameriška nani
zanka 23.00 Zahodno krilo, ameriška nani
zanka 23.50 Hamburger Hill, ameriški film 

6.00 Videostrani 7.00 Pokemoni 7.30 Har
vevtoons 8.00 Pokemoni 8.30 Risanke 
9.00 Črni vranec, risani film 10.00 Nedelj
skih 40, Slakovih 70, posnetek koncerta 
11.15 Družinska TV prodaja 11.40 Alen -
lunina svetloba, telenovela 12.50 TV Pro
daja 13.50 Družinska TV prodaja 14.20 
Sijaj 14.50 Alen - lunina svetloba, telenove
la 15.50 Videostrani 16.05 Družinska TV 
prodaja 16.20 Alfi med prijatelji 17.20 Dru
žinska TV prodaja 17.50 SQ Jam Show 
18.50 Pokemoni 19.20 Videalisti 20.00 
Popotovanje z Janinom 21.00 Emillie, na
daljevanka 22.00 Izbor za naj pevca odda
je Iz domače skrinje 1.00 Videostrani 

... 24 ur infokanal, http://gtv.tele-tv.si 
18.35 Predstavitveni spot GTV 18.40 GTV 
priporoča I 18.45 Zupanove Jaslice v Boh. 
Beli 19.10 Po domače z Gašperji 20.00 
ALEN, sijaj mesečine, 14. del 21.00 Iz sve
ta glasbe, z Jožico Svete 21.45 GTV Pripo
roča III 21.50 TA Dober dan predstavlja in 
nagrajuje 22.00 Pomenkovanje z Irmo 
Bembič v živo, 04/233 11 56 23.00 Čar 
Silvestrske noči, 2003 - ponovitev 2.00 
GTV jutri, Ste že prelistali naš TTX? 
SODELUJTE V KONTAKTNIH ODDAJAH 
GTV KRANJ - POKLIČITE PO TELEFO
NU: 233 11 56! PRIDRŽUJEMO SI PRA
VICO DO SPREMEMBE PROGRAMA. 

DEŽELNA TELEVIZIJA LOKA 
... Videostrani z oddajnika 51. kanal UHF -
Lubnik po širni Gorenjski 18.00 Dober več
er, dežela - promo spot 18.03 Oglasi 
18.10 Novo leto na DTV 18.14 Dežela pre

bujaš se, 4. oddaja, ponovitev 20.00 Pro
mocijski spot DTV 20.03 Oglasi 20.10 De
želne novice - infor. pregled dogodkov v re
giji 20.12 V pričakovanju Božiča 20.30 Bo
žično drevo 20.30 Betlehemska luč v Škof-
ji Loki 20.55 Premiera na DTV: ansambel 
Tulipan 21.00 Oratorij Slovenski Božič, v iz
vedbi Mešanega pevskega zbora KUD Do
brava Naklo in KUD Janez Krstnik Kovor, 
poredukcija DPapler"S 21.40 21.40 Božič
ne pesmi v izvedbi Mešanega pevskega 
zbora Spodnji Brnik, posnetek Tone Mlaker 
22.40 Tekačeve jaslice, posnetek ob 100-
letnici rojstva tržiškega razbarja Jožefa Rib-
nikarja 23.00 Božič pri vas doma 23.10 
Jaslice na Gorenjskem, posnetek Tone 
Mlaker 23.30 Slovenske Božične pesmi v 
izvedbi Andeja Rupnika 24.00 Božični kon
cert Glasbeni premor 0.30 Lahko noč... Vi
deostrani z oddajnika 51. kanal UHF - Lub
nik po širni Gorenjski 
OGLASI ob 20.10 in 21.45, 22.05. KON
TAKTNI TELEFON DEŽELNEGA STUDIA 
1 - ŠKOFJA LOKA: 04/513-47-70, e-
mail: dtv@lokatv.si. PRIDRŽUJEMO SI 
PRAVICO DO SPREMEMBE SPOREDA. 

TV ŽELEZNIKI 
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. 

ATM KRANJSKA 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 Videostra-

TV SISKA 
... Videostrani 19.50 Napoved sporeda 
20.00 Telemarket ... Napoved sporeda ... 
Videostrani 

IMPULZ CATV KAMNIK 
... Videostrani TV Impulz 18.55 Začetek 
programa 19.00 Lokalne novice, ponovitev 
19.15 Otroški program 20.15 Lokalne no
vice, ponovitev 20.30 Izmenjava programa, 
ponovitev 21.05 SQ - JAM, ponovitev naj 
glasbene oddaje 22.05 S/E.M. - Kako 
ostati zdrav in zmagovati, ponovitev 22.40 
Videostrani 

7.00 Poročila 7.05 Dobro jutro 9.00 Poro
čila 9.05 Otroški program 9.30 Izobraže
valni program 11.00 Otroški program 
12.00 Poročila 12.30 Moč volje, nadalje
vanka 13.25 Glasbena TV 14.10 Zvezdne 
steze 15.00 Dok. film 15.30 Sosedje 
16.05 Mladinski program 17.00 Hugo 
17.30 Hrvaška danes 17.45 Obe strani 
18.15 Hrvati in krščanstvo 18.50 Hrvati v 
Romuniji 19.30 TV dnevnik 20.05 Lepo je 
biti milijonar 21.10 Svet v letu 2002 22.10 
Glasba 22.30 16. Meridian 23.00 Čas v 
sliki 0.00 Na prizorišču 0.45 Na zdravje 
1.10 Moj mali Idaho, ameriški film 3.00 
Nočni program 

9.55 Ponovitve 14.40 Pustolovščine mla
dega Indiana Jonesa, ameriški film 16.05 
Želite, Milord? 17.00 Poročila za gluhe 
17.15 Moč želje, nadaljevanka 18.00 Pa
norame 18.35 Na zdravje 19.05 Vprašaj 
19.30 Kraljestvo divjine 20.05 Ameriška 
družina, nanizanka 20.50 Poročila 21.05 
Na prizorišču zločina, nanizanka 21.55 
Gospa božičkova, ameriški film 23.25 Že
lite, Milord? 0.15 Zvezdne steze, nanizan
ka 

AVSTRIJA 1 
5.15 Alarm za Kobro 11 6.00 Otroški pro
gram 8.10 Lassie v stiski, ameriški film 
9.25 Batman in Robin, ameriški film 11.20 
Korak za korakom 11.45 Otroški program 
14.45 Simpsonovi 15.10 Superman 16.00 
Simpatije 16.50 Faktor X 17.35 Sam svoj 
mojster 18.00 Nevvsflash 18.05 Varuška 
18.30 Magazin 25 19.00 Vsi županovi 
možje 19.30 Čas v sliki in kultura 19.54 
Vreme 20.00 Šport 20.15 Vohun, ki me je 
nategnil, ameriški film 21.45 Nevvsflash 
22.00 Kaisermuhlen blues 22.40 VVicki, 
slime in apiper XL 0.30 Magazin 25 1.45 
Vohun, ki me je nategnil, ponovitev filma 
3.15 Obala, ameriški film 

AVSTRIJA 2 
5.35 Živalski raj 6.05 Videostrani 6.30 Ne
žni zmedenci, nemški film 8.00 Vremen
ska panorama 9.00 Čas v sliki 9.05 Kuhar
ski magazin 9.30 Zlata dekleta 9.55 Poli
cijska inšpekcija 10.20 Župnik iz sv. Miha
ela, nemški film 11.50 Vreme 12.00 Popo-
tniške zgodbe 12.25 Alpe - Donava - Ja
dran 12.55 Pogledi od strani 13.00 Čas v 
sliki 13.15 Kuharski magazin 13.40 Policij
ska inšpekcija 14.05 TrapperJohn 14.50 
Grad ob Vrbskem jezeru 15.35 Drzni in lepi 
16.00 Oddaja Barbare Karlich 17.00 Čas v 
sliki 17.05 Dobrodošla, Avstrija 17.45 Čas 
v sliki 17.50 Dobrodošla, Avstrija 18.25 
Čas v sliki 18.30 Dobrodošla, Avstma 
19.00 Zvezna dežela danes 19.30 Čaš*v 
sliki in kultura 19.53 Vreme 20.00 Pogledi 
od strani 20.15 Ljubezen, laži, strasti 2, av
strijski film 21.45 Pogledi od strani 22.00 
Čas v sliki 22.30 Ženske pijejo prošek, 
nemška komeija O.OOČas v sliki 0.30 No
gomet 1.10 Kakorkoli L.A. 1.30 Oddaja 
Barbare Karlich 2.30 Pogledi od strani 
2.35 Štiri sestre, ameriški film 

SNOP - skupni nočni program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00.00 do 
05.00 na frekvencah radia Triglav, Kranj 
in Sora - RADIO SORA 

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 vremenska napoved 6.40 
Dobro jutro! Komu? 6.45 Vreme, ceste 
6.50 EPP 7.00 Novice 7.30 Čestitka pre
senečenja 7.40 Pregled tiska 7.50 EPP 
8.00 Misel dneva, citat 8.20 Oziroma se 
8.30 Izgubljene živali 8.50 EPP 9.00 Go
dan 9.20 Tema dneva 9.50 EPP 10.00 
Novice 10.10 Mali oglasi 10.20 Prešerno
vo gledališče 10.45 Kaj danes za kosilo 
10.50 EPP 11.00 Novice 11.20 Prispevek 
11.30 Kviz Radia Kranj 11.45 Temperature 
doma in po svetu 11.50 EPP 12.00 Novice 
12.10 Fidifarm 12.30 Osmrtnice 12.40 
Prispevek 12.50 EPP 13.00 Pesem tedna 
13.10 Bio vremenska napoved 13.15 Iz
gubljene živali 13.40 Zlata minuta na Radiu 
Kranj 13.50 EPP 14.00 Godan 14.30 Pla
ninsko športni kotiček 14.45 Pregled da
našnjih kulturnih dogodkov 14.50 EPP 
15.00 Novice 15.10 Borzni komentar 
15.15 Vreme, ceste 15.30 Aktualno 16.10 
Napoved - Skriti predmet 16.20 Prispevek 
16.50 EPP 17.00 Novice 17.20 Prispevek 
17.40 Vreme jutri in v prihodnjih dneh 
18.00 Godan 18.05 EPP 18.10 Izgubljene 
živali 18.20 To so naši 18.40 Zanimivosti 
18.50 EPP 19.00 Napoved jutrišnjega 
programa 20.00 Večerni program 24.00 
Skupni nočni program 

R GORENC 
Oddajamo od 5.30 do 22.00 na 88,9 
Mhz in 95,0 Mhz UKV stereo. 

R TRIGLAV 
5:30 Minute za narodnozabavno glasbo 
6:00 Razmere na cestah 6:05 Vreme 6:25 
Danes na Radiu Triglav 6:30 Novice, Po
gled v današnjid na in v gorenjski porodniš
nici 7:00 Druga jutranja kronika 7.20 Raz
mere na cestah, vreme, popevka tedna 
7:30 Danes v Dnevniku 7.50 Druga jutra
nja humoreska 8.00 Kronika OKC Kranj -
zadnjih 24 ur 8:05 Aktualno: Zdrav način 
prehranjevanja - Vasiljka Kokalj 8:15 Obve
stila 8:30 Novice - Pogled v današnji dan 
9.00 Aktualno: Zakladi ljudske modrosti 
9:15 Voščila 10.00 Aktualno 10.30 Vče
raj, danes, jutri 12:00 BBC- novice 12:10 
Osmrtnice 12:15 Obvestila 12:25 Danes 
na Radiu Triglav 12.30 Novice 13.00 Aktu
alno 13.40 Oglasi 14.00 Aktualno 14:15 
Voščila, obvestila 14:30 Novice, Pogled v 
današnji dan 15.00 Gibljive slike 15.25 
Radio v prihodnjih dneh 15:30 Dogodki in 
odmevi 16.10 Razmere na cestah, vreme, 
popevka tedna 16:15 Obvestila 16:30 
Osmrtnice 17.00 Aktualno 17.25 Jutri na 
Radiu Triglav 17.30 Včeraj, danes, jutri 
18.30 Aktualno 18.30 Tednik občine Ra
dovljica 19.00 Današnja črna kronika dne
va 19:15 Voščila 19:25 Pogled v jutrišnji 
dan, radio jutri 19:30 Zimzeleni četrtek 
21:00 Popevka tedna 21.15 V jutrišnjem 
Gorenjskem glasu 21.30 Jutri na Radiu 
22.15 Zdravnikov nasvet, ponovitev, Radio 
v prihodnjih denh - Glasba do polnoči: 
Oglasi 20 minut pred vsako uro, od 5.40 
do 23.40 

7.00 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 7.15 Novice in dogodki, šport 
7.30 Noč ima svojo moč 8.00 Novoletna 
voščila 10.00 Novice in dogodki 10.15 
Osmrtnice 11.00 Novoletna voščila 12.00 
Kličemo London - BBC 12.15 Pesem tedna 
12.30 Čestitke 13.00 Osmrtnice 13.10 
Novoletna voščila 15.00 Novice in dogod
ki, šport 15.30 RA Slovenija 16.15 Radio 
danes 17.00 Novoletna voščila 19.00 No
voletna voščila 24.00 SNOP 

KRIM: 100.2 MHz - SANCE: 99,5 Mhz -
LJUBLJANA: 105,1 MHz 
7.00 Dobro jutro 7.15 Novice, ceste, vre
me 7.20 Nočna kronika 7.35 Vreme 8.30 
Globus 10.00 Kam danes 10.30 Vaše 
mnenje o... 12.00 BBC novice 14.00 Pas
ji radio 15.30 Kulturni utrip 18.00 Jugono-
stalgija 19.20 Vreme 19.30 Ugibamo 
19.45 Šport 19.55 Horoskop 20.00 Več
erni program 

R OGNJIŠČE 
5.00 Dobro jutro 5.15 Vremenska napoved 
5.30 Poročila 5.45 Napovednik programa 
6.00 Svetnik dneva 6.10 Pozdrav domovini 
6.20 Meteorologi o vremenu 6.30 Poročila 
6.50 Duhovna misel 7.00 Zvonjenje 7.10 
Bim-bam-bom 7.25 OKC 7.30 Poročila, 
osmrtnice, obvestila 7.45 Poročilo o stanju 
na cestah - AMZS 7.50 Meteorologi o vre
menu 8.45 Spominjamo se 9.00 Poročila 
10.00 Poročila 10.15 Doživetja gora in na
rave (Robert Božič) 11.00 Poročila in Vaša 
pesem 12.00 Zvonjenje, ponovitev duhov
ne misli 12.15 Voščilo prijateljem RO 
12.30 Poročila, osmrtnice, obvestila 
12.50 Koledar prireditev 13.00 Posnetek 
koncerta kvarteta The Habakkuk Brothers 
Zambija 15.00 Informativna oddaja, vreme, 
stanje na cesti, osmrtnice, obvestila 16.00 
Glasbena voščila 18.00 Poročila in Vaša 
pesem 18.15 Glasbeni gost 19.00 Radio 
Glas Amerike (VOA) 19.40 Otroška pesem 
tedna in zgodba za lahko noč 19.55 Napo
vednik programa za jutri 20.00 Radio Vati
kan 20.30 Karavana prijateljstva 22.00 
Nočni glasbeni program s ponovitvami 

I O 
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K I N O 

Petek, 27. decembra 
CENTER angl. amer. akcij. pust. film JAMES BOND: UMRI 
KDAJ DRUGIČ ob 16., 18.30 in 21. uri STORŽIČ amer. 
druž. dom. kom. FRAJERSKE SUPERGE ob 17. uri, amer. 
rom. kom. MOJA OBILNA GRŠKA POROKA ob 19. in 21. 
uri ŠKOFJA LOKA fant. pust. HARRY POTTER IN DVO
RANA SKRIVNOSTI ob 19. uri ŽIRI amer. ris. film LEDENA 
DOBA ob 20. uri ŽELEZAR JESENICE gangst. drama 
POT V POGUBO ob 18. uri, voj. drama K-19 ČRNA VDO
VA ob 20. uri 

Sobota, 28. decembra 

uri, špan. trii. INTACTO ob 20. uri ŽELEZAR JESENICE 
gangst. drama POT V POGUBO ob 18. uri, voj. drama K-
19 ČRNA VDOVA ob 20. uri 

Ponedeljek, 30. decembra __ 
CENTER angl. amer. akcij. pust. film JAMES BOND: UMRI 
KDAJ DRUGIČ ob 16., 18.30 in 21. uri STORŽIČ amer. 
druž. dom. kom. FRAJERSKE SUPERGE ob 16. uri, amer. 
grozlj. NOČ ČAROVNIC: VSTAJENJE ob 18. in 20. uri 
ŽIRI amer. fil. SCOOBY-DOO ob 17. uri 

Torek, 31. decembra 
CENTER in STORŽIČ Danes zaprto! 

CENTER angl. amer. akcij. pust. film JAMES BOND: UMRI 
KDAJ DRUGIČ ob 16., 18.30 in 21. uri STORŽIČ amer. 
drž. dom. kom. FRAJERSKE SUPERGE ob 16. uri, amer. 
rom. kom. MOJA OBILNA GRŠKA POROKA ob 18. in 20. 
uri, amer. grozlj. NOČ ČAROVNIC: VSTAJENJE ob 22. uri 
ŠKOFJA LOKA fant. pust. HARRY POTTER IN DVORANA 
SKRIVNOSTI ob 17. uri, psih. trii. ZNAMENJA ob 20. uri 
DOVJE amer. kom. ASTERIX IN OBELIX ob 19. uri ŽIRI Pi
halna godba Alpina, ponovitev BOŽIČNO-NOVOLETNI 
KONCERT ob 19.30 uri ŽELEZAR JESENICE voj. d/ama 
K-19 ČRNA VDOVA ob 18. uri, gangst. drama POT V 
POGUBO ob 20. uri 

Nedelja, 29. decembra 

Sreda,s 1. januarja 
CENTER amer. anim. druž. kom. LEDENA DOBA ob 17. 
uri, angl. amer. akcij. pust. film JAMES BOND: UMRI 
KDAJ DRUGIČ ob 18.30 in 21. uri STORŽIČ amer. druž. 
dom. kom. FRAJERSKE SUPERGE ob 16. uri, amer. gro
zlj. NOČ ČAROVNIC: VSTAJENJE ob 18. uri, amer. rom. 
kom. VSE O FANTU ob 20. uri, predprem. amer. rom. 
kom. MELANIE SE POROČI ob 22. uri ŠKOFJA LOKA 
fant. pust. HARRY POTTER IN DVORANA SKIRNVOSTI ob 
17. uri, rom. kom. NAKLJUČNI MILIJONAR ob 20. uri ŽIRI 
amer. znan. fant. trii. PAJKI NAPADAJO bo 20. uri 

Četrtek, 2. januarja 
CENTER angl. amer. akcij. pust. film JAMES BOND: UMRI 
KDAJ DRUGIČ ob 16., 18.30 in 21. uri STORŽIČ amer. 
druž. dom. kom. FRAJERSKE SUPERGE ob 16. uri, amer. 
grozlj. NOČ ČAROVNIC: VSTAJENJE ob 18. in 22. uri, 
amer. rom. kom. MOJA OBILNA GRŠKA POROKA ob 20. 
uri ŠKOFJA LOKA ris. VRNITEV PETRA PANA ob 17.30 
uri, fant. pust. HARRY POTTER IN DVORANA SKRIVNO
STI ob 19. uri ŽIRI amer. ris. film LEDENA DOBA ob 17. 

CENTER angl. amer. akcij. pust. film JAMES BOND: UMRI 
KDAJ DRUGIČ ob 16. in 18.30 uri, predprem. amer. rom. 
kom. MELANIE SE POROČI ob 21. uri STORŽIČ amer. 
anim. druž. kom. LEDENA DOBA ob 15.30 in 17. uri, 
franc. kom. JAJCA NA VERIGI ob 19. in 21. uri RADOVLJI
CA - LINHARTOVA DVORANA amer. trii. INTACTO ob 20. 
uri ŠKOFJA LOKA rom. kom. NAKLJUČNI MILIJONAR ob 
20. uri ŽIRI amer. mlad. pust. HARRY POTTER IN DVO
RANA SKRIVNOSTI ob 17. in 20. uri 

KUHAJMO Z DANICO DOLENC 

Skuhajmo 
nedeljsko kosilo 
Pri zelenjavarjih se v tem času 

kar sami ponujajo debeli gomolji 
zelene, da ne moremo mimo nje. 
Odlična je v solati, v zelenjavni 
ali v mesni juhi, v omakah in po
dobno. Jed naravnost požlahtni! 
Pa še zdrava je povrhu; med dru
gim dobro odvaja vodo iz telesa. 
Zato je ne prezrimo, saj bomo cn 
večji gomolj imeli kar za nekaj 
časa. Tudi olupkov ne zavrzimo; 
mirno j ih lahko uporabimo pri 
kuhi mesne juhe, le dobro oščet-
kajmo gomolj pred uporabo. To 
nedeljo bi lahko skuhali kremno 
juho iz zelene, pripravili svinjske 
zarebrnice po bordojsko, zraven 
pa ponudili dober pire krompir, če 
se ne bomo odločili za pire iz leče 
ali kostanja. Solata naj bo malo 
drugačna, iz brstičnega ohrovta z 
dodatkom mesa,-sira, začimb in 
pomarančnega soka. Sladica pri 
kosilu naj bo tokrat krema iz su
hih lig, za sladico nedeljskega po
poldneva pa predlagam skutie 
blazinice s kakšno dobro marme
lado. 

K r e m n a juha iz ze l ene 

Potrebujemo: 1 manjši gomolj 
zelene, 1 večji krompir, 1 por, 1 
žlica masla ali margarine, 1 li
ter vroče juhe, malo limoninega 
soka, sol, poper, 1 dl sladke 
smetane, 1 rumenjak. 

Zeleno in krompir operemo in 
olupimo ter ju narežemo na kocke. 
Dodamo še na kolesca narezan, 
beli del pora ter vse skupaj na hi
tro prepražimo na žlici masla ali 
margarine, zalijemo z vročo juho 
in kuhamo približno 20 minut. 
Nato juho zmeljemo z ročnim 
električnim mešalcem (ali pre
prosto stolčemo z lesenim tolka-
čem), jo okisamo / žlico limoni
nega soka in začinimo s soljo in 
poprom. Juho spet zavremo, nalo 
pa odstavimo in zamešamo vanjo 
dober deciliter sladke smetane, ki 
smo jo prej razžvrkljali z rumenja
kom. Da v praznikih to ne bo čis
to navadno juha, jo po vrhu lahko 
potrcscmo s tanko narezanimi leš
niki ali mandlji in ponudimo. 

Z a r e b r n i c e po bo rdo j sko 

Za 4 osebe potrebujemo: 60 do 
70 dag svinjskih zarebrnic brez 
kosti, tako imenovane nizke za
rebrnice, maslo za peko, četrt li
tra juhe, približno pol litra bele
ga vina, nageljnove žbice in če
bulo, peteršilj, timijan, lovor, če
sen, sol in poper v zrnju. 

Meso /. vseh strani opečemo na 
maslu ali kakšni drugi maščobi, 
nalo pa zalijemo z juho in z. belim 

vinom, dodamo z nageljnovimi 
žbicami pretaknjeno čebulo, pe
teršilj, timijan, lovor, česen, sol in 
poper v zrnju ter vse skupaj na 
malem ognju počasi dušimo dve 
uri in pol. Zarebrnice večkrat obr
nemo. Do konca zdušene pobere
mo iz kozice. Sok, ki se je nabral 
med dušenjem, še malo pokuhamo, 
da se zgosti, in ga ponudimo kot 
omako. K tako pripravljenim zare-
brnicam Francozi ponavadi ponu
dijo kostanjev pire ali pire iz leče 
(namočeno lečo skuhamo z vso 
jušno zelenjavo, jo z ročnim mcšal-
nikom spiriramo in zabelimo z 
žličko masla), odlično bi se pa po
dal tudi pire iz krompirja in bučk, 
pripravljen seveda z vročim mle
kom, maslom in sladko smetano. 

S o l a t a iz b r s t i č n e g a 
ohrovta 

Potrebujemo: 40 dag brstične
ga ohrovta, 10 dag prekajenega 
mesa (lahko tudi kuhane šunke, 
kuhanega puranjega mesa, do
bre perutninske salame in po
dobno) 10 dag sira, pol litra 
juhe, 4 šalotke, 1 pomarančo, 
olje in začimbe. 

Brstični ohrovt očistimo, opere
mo, na kocenih križno zarežemo in 
skuhamo v juhi. Nato ga odcedimo 

in narežemo na četrtine. Šaloiko 
narežemo na obročke, sir na kocke 
in meso na tanke trakove. Vse to 
zmešamo in prelijemo z omako, ki 
jo pripravimo iz 4 žlic kisa, malo 
muškatnega oreška, soli in popra, 
soka ene pomaranče in 4 žlic sonč
ničnega olja. Preden solato ponu
dimo, malo počakamo, da se sesta
vine med seboj prepoje. 

K r e m a iz fig 

Čez noč namočimo 20 dag fig v 
le toliko vode, da so pokrite in jih 
naslednji dan v električnem me-
šalniku zmeljemo. Dodamo j im 
ca 30 dag nastrganih kiselkastih 
jabolk in 2 dl stepene sladke sme
tane. Tako pripravljeno kremo po
razdelimo po skodelicah in ponu
dimo. Po želji jo lahko po vrhu 
prelijemo še z nekaj kapljami ma
raskina, pomarančnega ali podob
nega likerja. 

Sladica za nedeljsko popoldne 

Skutne blazinice 
Potrebujemo: 25 dag masla ali 

margarine, 25 dag skute, 25 dag 
moke, sol; gosta marelična, ri-
bezova ali slivova marmelada za 
namaz. 

Maščobo z lesenim nožem ali s 
plastično lopatico razrežemo med 
moko in jo čim bolj zdrobimo. 
Dodamo še dobro odcejeno, pre-
tlačeno skuto, solimo (!) ter /a 
mesimo gladko testo. To naj vsaj 
pol ure počiva v hladilniku, nato 
ga razdelimo v nekaj hlebčkov in 
drugega za drugim ra/valjamo /a 
i i o a v hrbet na debelo in s koleš
čkom razrežemo v kvadrate, te 
nadevamo / marmelado in pre
pognemo v blazinico ali žepek. 
Robove pritisnemo z vilicami ali s 
koleščkom, da naredimo še malo 
vzorčka. Zložimo jih na pekač in 
jih pri 200 stopinjah C svetlo za-
pečemo. Pečene povaljamo v 
sladkorni moki, ki smo ji dodali 1 
zavitek vanilin sladkorja. Skutne 

blazinice so najboljše sveže ali 
Stare le kakšen dan ali dva. 

Skutne blazinice so zelo dobra 
sladica, poceni so, priprava je 
zelo enostavna, pa še marmelado 
porabimo. Ne smemo pa pozabiti 
na sol, kajti neslanost pri tem 
pecivu zelo moti. 

http://gtv.tele-tv.si
mailto:dtv@lokatv.si


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

p r o t i a i d s u 
Vsako minuto se z virusom HIV na svetu okuži 12 novih ljudi, od tega jih je polovica starih od 15 do 25 let. V Sloveniji je okuženih 122 oseb, 29 je bolnikov z aidsom. 

Učinkovitega cepiva in zdravila, ki bi nas obvarovalo okužbe in ozdravilo bolezni še ni, zato je najučinkovitejša preventiva. 

Ljubljana - Sanja je že nekaj časa zelo zaskrbljena. Razjeda jo 
dvom, da je z nepremišljenim dejanjem tvegala preveč. Strah j i na 
trenutke ne da dihati. Boji se najhujšega. V njej se tepeta želja ve
deti in strah pred resnico, če slednja ne bo taka, kot si želi. Boji se, 
da j i je nekaj nepremišljenih spolnih odnosov prineslo bolezen. 
Tolaži se, da njen prijatelj uporablja le svoje igle, nikoli tujih. 
Kljub temu dvom ostaja... Aids je smrtonosna bolezen, k i bolnike 
zaznamuje, zato o njej neradi govorijo. Pr inaša obsojanje d ružbe 
in mnogi jo povezujejo z neobičajnim življenjskim slogom, kar 
povsem ne drži . Zbolijo tudi ljudje, k i niso nikoli imeli tveganih 
spolnih odnosov, se ne drogirajo in mislijo, da se j i m to ne more 
zgoditi. Da živijo varno. O aidsu, okužbi z virusom HIV, zdravlje
nju, družbeni diskriminaciji in o duševni stiski, k i jo prinese ome
njena bolezen, smo se pogovarjali s specialistko socialne medicine 
in direktorico Aids fondacije Robert Evito Leskovšek, dr. med. 

Aids je prenosljiva virusna bo
lezen. Kater i so njeni znaki in 
kakšne spremembe povzroči v 
organizmu? 

"Proti virusom nimamo pravih 
zdravil kot na primer antibiotike 
proti bakterijam. Lahko lajšamo 
znake, neposredno pa virusa ne 
moremo uničiti. Virus HIV, virus 
človekove zmanjšane odpornosti, 
je poseben zato, ker napade ravno 
imunski sistem in okužba z njim 
je doživljenjska. Vgradi se v naš 
genom, v D N A , in tam ostane do 
konca življenja. Ko pride do raz
množevanja virusa HIV koncen
tracija teh virusov začne narašča
ti, napade nove celice, ki produ-
cirajo nove in nove viruse, na 
osnovi kliničnih in laboratorijskih 
preiskav pa potem lahko postavi
mo diagnozo aids. Razlika med 
okuženimi z virusom HIV in bol
nikom z aidsom je v tem, da so 
okuženi lahko brez znakov bolez
ni, so zdravi več let, povprečna in
kubacijska doba od okužbe do iz
bruha bolezni je deset in več let, 
in večina sploh ne ve, da so oku
ženi in bolezen prenašajo naprej. 
Bolezenski znaki pri okužbi in 
aidsu niso specifični, so pa rezul
tat zmanjšane odpornosti organiz
ma. Ljudje lahko slabijo in tudi 
umrejo zaradi povsem banalnih 
bolezni, npr. gripe, pljučnice, gli
vičnih infekcij. Pri bolniku z aid
som se pojavijo driske, ponavlja
joča povišana telesna temperatu
ra, povečane bezgavke, pljučnica, 
izčrpanost organizma, hujšanje, 
nočno potenje." 

Bolezen je smrtonosna in učin
kovitega cepiva ni. Strokovnjaki 
razvijajo vedno nova zdravila, 
vendar pravega še ni . Kako 

Direktorica Aids fondacije Robert 
Evita Leskovšek, dr. med. 

učinkovi ta pa so zdravila, k i 
so na voljo bolnikom in ali j i h 
mora bolnik jemati vse življe
nje? 

"Pred odkritjem nove generacije 
zdravil so bolniki živeli največ 
dve leti, zdaj živijo dalj časa. Na 
žalost zdravil, ki bi zdravila bole
zen nimamo. Zdravila le poda
ljšujejo življenje in večajo njego
vo kakovost. Ne pozdravimo aid-
sa, ampak le vzdržujemo imunski 
sistem, zaviramo razmnoževanje 
virusa H I V ne vemo pa, kaj se bo 
z bolniki dogajalo čez leta, saj bo
lezen poznamo šele od leta 1980. 
S tem, ko j im podaljšujemo živ
ljenje, se veča tudi upanje, da 
bodo v tem času odkrili novo 
zdravilo. Strokovnjaki napovedu
jejo, da bo aids v prihodnosti po
stal relativno obvladljiva bolezen, 
vendar se moramo ob tem zaveda-

Namesto komisij izbrani 
zdravniki 

Kranj - S 1. januarjem 2003 začnejo veljati določbe zakona o spre
membah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, k i prinašajo temeljite spremembe pri 
uveljavljanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter 
nov zakon o delovnih razmerjih, ki uvaja spremembe pri pravici 
do nadomestila plače za čas odsotnosti od dela zaradi bolezni ali 
poškodbe, ki ni povezana z delom. 

S spremembami naj bi izboljšali 
pravno varstvo zavarovanih oseb, 
poenostavili postopke odločanja o 
pravicah iz obveznega zdravstve
nega zavarovanja in poenostavili 
postopke odločanja o pravicah iz 
obveznega zdravstvenega zavaro
vanja. Najpomembnejša spre
memba je ukinjanje zdravniških 
komisij kot izvedenskega organa 
Zavoda za zdravstveno zavarova
nje Slovenije (ZZZS), kar bodo 
po novem opravljali 'imenovani 
zdravniki' in zdravstvene komisi
je ZZZS, ki imajo pooblastila, da 
zavarovanim osebam in deloda
jalcem v splošnem upravnem po
stopku omogočajo učinkovito 
varstvo pravic. Imenovani zdrav 
niki bodo po novem med drugim 
odločali o nezmožnosti /a delo 
zaradi bolezni nad 30 dni in v 
vseh drugifa primerih, ko je izpla
čevalec nadomestila plače obvez
no zdravstveno zavarovanje, razen 

če gre za nego, spremstvo ali izo
lacijo zavarovane osebe, o kateri 
odloča njen osebni zdravnik, o 
napotitvi na zdraviliško zdravlje
nje, o upravičenosti do medicin-
sko-tehničnega pripomočka in o 
upravičenosti zdravljenja v tujini. 
Drugačen pa je postopek pri odlo
čanju o pravici do nadomestila, 
pogrebnine, posmrlnine, povrači
la polnih stroškov, proste izbire 
zdravnika ter drugih pravicah in 
zahtevah iz obveznega zdravstve
nega zavarovanja. 

Novi zakon o delovnih razmer
jih določa, da delodajalec izpla
čuje nadomestilo plače iz lastnih 
sredstev v primerih nezmožnosti 
delavca /a delo zaradi njegove bo
le/m ali poškodbe, ki ni povezana 
z. delom in sicer do 30 delovnih 
dni za posamezno odsotnost z 
dela, vendar po novem največ za 
120 delovnih dni v koledarskem 
letu. R.Š. 

ti, da so zdravila zelo draga in po 
svetu se že jasno kažeta socialna 
razslojenost in nepravičnost. V 
Sloveniji bolniki dobijo najnovej
ša in najkakovostnejša zdravila, ki 
so dostopna vsem, saj njihov stro
šek krije zavarovalnica. Če pa bi 
se v prihodnosti to število zelo 
povečalo, bi to pravico verjetno 
začeli omejevati. Samo zdravilo, 
brez stroškov zdravljenja, za ene
ga bolnika stane letno vsaj 3 do 4 
milijone tolarjev. Zdravila, neka
terim pravimo 'koktejli ' , naj bi 
preprečevala razmnoževanje, ozi
roma vgraditev virusa v naš ge
nom, terapija je dolgoročna in za 
bolnika zelo zahtevna, saj nekate
ra zdravila jemljejo večkrat dnev
no, stranski učinki so lahko hudi, 
vendar so novejša zdravila bolj 
koncentrirana in j ih je potrebno 
zaužiti manj, kar je manj naporno 
za bolnikov organizem. Dokaza
no je, da kdor se zdravi, živi dalj 
časa." 
Aids pogosto povezujemo z uži
valci drog in s homoseksualci, 
govorimo o r izičnih skupinah, 
vendar slednje ni pravilo saj 
zbolijo tudi drugi. Kako se lah
ko okužimo z virusom H I V ? 

"Ko govorimo o rizičnih skupi
nah, bi omenila le eno, to je rizič
na skupina neozaveščenih ljudi, ki 
ne upoštevajo pravil preventive. 
Sicer pa že dolgo ne govorimo o 
rizičnih skupinah, govorimo lah
ko le o skupinah z večjim tvega
njem. Čedalje večje ljudi, ki so se 
okužili z običajnimi heteroseksu-
alnimi spolnimi odnosi. Zavedati 
se moramo, da je to bolezen nas 
vseh, ne samo skupin kot so ho
moseksualci in intravenozni uži
valci droge, promiskuitetni ljudje, 
prostitutke, zaporniki. Virus HIV 
se prenaša z intimnimi stiki, z ne
zaščitenimi spolnimi odnosi, pri 
katerih pride do stika in izmenja
ve krvi, sperme, nožničnih izloč
kov in okužbo povezano s krvjo, 
pri tem mislim na injeciranje 
drog. Ob tem moram povedati, da 
je v Sloveniji vsa kri, ki jo upo
rabljajo pri transfuzijah, od leta 
1986 testirana." 

Veliko ljudi je p repr ičan ih , da 
se lahko okuž imo tudi z obje
manjem in pri plavanju v baze
nih. Je njihov strah upravičen, 
oziroma kako se virus H I V ne 
prenaša? 

"Virus HIV se ne prenaša z obi
čajnimi socialnimi stiki. Virusa 
ne dobimo, ampak si ga vzame
mo! Vzamemo si ga z nezaščite
nimi spolnimi odnosi in s soupo
rabo igel pri vbrizgavanju droge. 
Otrok matere, ki je HIV pozitiv-

Preventiva. Imejte se radi in imejte radi svoje življenje. 

na, se lahko okuži med nosečnost
jo, s krvjo med porodom in potem 
z njenim mlekom. Virus HIV se 
ne prenaša z jedilnim priborom, z 
objemanjem, 'suhim' poljublja
njem, rokovanjem, pitjem iz iste 
skodelice, uporabo iste brisače, 
ob uporabi javnih stranišč in pla
vanju v bazenih." 
Zdravniki nenehno poudarjate 
pomen preventive, s katero se 
najučinkoviteje ubranimo okuž
be z virusom H I V in aidsa. Na 
kaj moramo pri tem paziti? 

" V Ameriki trenutno zelo spod
bujajo odlašanje prvega spolnega 
odnosa, drugi način je stalni part
ner in tretji uporaba kondoma. 
Mladi v Sloveniji so spolno dejav
ni. Raziskave kažejo, da so vse 

bolj ozaveščeni, v Sloveniji kar 70 
odstotkov mladih uporablja kon
dom že pri prvem spolnem odno
su. Pri drogah pa velja pravilo; če 
že uživate droge, vedno uporab
ljajte svoje igle, nikoli igel drugih. 
V slovenskem projektu Stigma že 
enajsto leto poteka zamenjava 
igel, dnevno j ih razdelimo več 
kot 1000." 
Kje lahko opravimo brezplačno 
in anonimno testiranje? 

"Za pregled krvi in testiranje se 
lahko dogovorite s svojim zdrav
nikom, če pa se ne želite izpostav
ljati, lahko to opravite na Infek
cijski k l i n i k i , na Japljevi 2, v 
Ljubl jani , vsak ponedeljek od 
12. do 14. ure, lahko se naročite 
tudi po telefonu, na številki 

(01) 431 31 13, int. 42-10. Posa
meznik dobi zaporedno številko, 
izvid pa še isti teden v četrtek, v 
zaprti kuverti, brez imena in zava
rovalniške kartice. " 
Geslo letošnjega svetovnega 
dneva boja proti aidsu je bilo 
Živi in pusti živeti. Za ozaveš-
čanje skrbi tudi Aids fonda
cija Robert. K a k š n o je njeno 
poslanstvo in komu je name
njena? 

"To je nevladna humanitarna 
organizacija, k i deluje osem let. 
Pomagamo okuženim in obole
l im, zbiramo tudi denarna sred
stva, s katerimi pomagamo posa
meznikom. Zaradi diskriminacije 
in stigme se namreč bolniki z aid
som srečujejo s tako imenovano 
socialno smrtjo; po dolgi hospita
lizaciji izgubijo službo, zapustijo 
j ih svojci, izgubijo družino in 
zgodi se, da se znajdejo v velikih 
eksistenčnih težavah. Družba lah
ko zanje stori največ s tem, da 
sprejme okužene in obolele, 
skratka, vse drugačne. Stigma je 
povezana z načinom življenja, 
drugačnostjo, ljudje povezujejo 
bolezen z označevanjem, moraliz-
mi. Zato ne bo odveč klic k večji 
strpnosti in upoštevanju človeko
vih pravic v najširšem pomenu." 

Renata Škrjanc, 
foto: Gorazd Kavčič 
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najbolj športna frekvenca 

Dobri obeti za raka materničnega vratu 
Ljubljana - Revija New England Journa l of Medicine je pred 
časom objavila izsledke raziskave, s katero so ugotavljali učinek 
raziskovalnega cepiva na zmanjšanje pogostosti okužbe s huma
nim papilomavirusom tipa 16 ( H P V 16) pr i ženskah. Raziskovalno 
cepivo je zmanjšalo pogostost okužbe s H P V 16 pri 100 odstotkih 
žensk, k i prej niso bile okužene z omenjenim virusom. M e d 
ženskami, ki niso bile cepljene, se j i h je s H P V vsako leto okužilo 
3,8 odstotka. 

Polovica spolno odraslih žensk 
se v življenju okuži z. vsaj enim 
tipom HPV, okužbo pa lahko 
povzročita dve bolezni: raka 
materničnega vratu in bradavice 
na spolovilih. Rak materničnega 
vratu je druga najpogostejša vrsta 
raka pri ženskah, vsako leto zboli 
470.000 žensk, 225.000 pa j ih 
umre. Najpogosteje prizadene 
ženske med 35. in 55. letom, kar 
pomeni na vrhuncu njihovega 
družinskega in poklicnega živ

ljenja. Od več kot 30 tipov HPV je 
papilomavirus tipa 16 najpogoste
je povezan z rakom, saj je priso
ten kar v 50 odstotkih rakov 
materničnega vratu. Raziskovalci 
so ugotovili, da so trije odmerki 
proučevanega cepiva HPV 16 pri 
ženskah, ki pred vključitvijo v 
raziskavo ali med njeno zgodnjo 
fazo niso bile okužene s HPV 16, 
zmanjšali pogostnost okužbe s 
HPV 16 in z njim povezane pred-
rakave spremembe materničnega 

vratu. Med ženskami, ki so preje
male placebo se je pojavilo 41 
novih primerov okužbe s HPV 16. 
9 je bilo primerov predrakave 
spremembe materničnega vratu 
povezane s H P V 16, učinkovitost 
cepiva pa je bila stoodstotna. V 
raziskavi je sodelovalo 2.392 
Američank starih od 16 do 23 let. 
Približno polovica j ih je preje
mala cepivo, ostale pa placebo. 
Raziskava je zajela mlade ženske, 
ki so bile spolno dejavne in niso 
bile noseče ter nikoli niso imele 
nenormalnega izvida brisa mater
ničnega vratu. Cepivo je namen
jeno preprečevanju okužbe z enim 
tipom papilomavirusa HPV 16, ki 
okuži do 20 odstotkov žensk in je 
povezan z več kot 200.000 
primeri raka materničnega vratu 
letno. R.Š. 

V novem letu opust i kajenje 
Ljubljana - Konec leta je priložnost, da poleg poslovnih obračunov naredimo tudi oseb
nega in je priložnost za zaobljube, kaj bomo v novem letu spremenili, izboljšali in če smo 
dosedaj zanemarjali svoje zdravje, morda bolje poskrbeli zanj. Marsikateri kadilec je 
prav z novim letom opustil kajenje. Čeprav se zdi ta zaobljuba ena najbolj pogostih, po
samezniku neredko zmanjka volje, vztrajnosti in moči. 

Slednje potrjujejo tudi rezultati nedavno za
ključene panevropske raziskave (opravljene na 
vzorcu 2139 ljudi iz 6 evropskih držav in Avs
tralije), ki preiskuje stališča do odvajanja od 
kajenja, saj se je zelo malo kadilcev priprav
ljenih v novem letu dokončno odpovedati ka
jenju ter začeti novo leto zdravo. Zato so se v 
farmacevtskem podjetju (JlaxoSmithKline 
(CiSK) odločili, da s posebno voščilnico nago
vorijo kadilec, naj opustijo kajenje in svojega 
zdravnika zaprosijo za pomoč in nasvet. 
Slogan preventivne akcije je V letu 2003 ne 
bom več kadi l , z njo pa naj bi zmanjšali 
število kadilcev. Kljub temu da je novo leto 
primeren čas za odvajanje od kajenja, je 
najpomembneje, da kadilce preneha kaditi, ko 
to njemu najbolj ustreza, saj je tako bolj 
motiviran in ima večje možnosti za uspeh. 
Učinkovita terapija za odvajanje kajenja 
vključuje številne metode, vedenjsko podporo 

in zdravila za odvajanje od kajenja. Zdravstve
ne terapije, ki so na voljo, so preizkušene in 
zmanjšujejo nevzdržno željo po cigareti. 
Učinkovito zdravljenje lahko podvoji kadilče-
ve zmožnosti za zmago nad zasvojenostjo, 
raziskava pa je potrdila, da sta ob procesu 
odvajanja od kajenja, pomoč in podpora 
zdravnika skupaj z. učinkovitim zdravilom 
uspešna kombinacija, saj ponujata kadilcu 
veliko možnosti za končni uspeh. 

Omenjena raziskava je pokazala, da imajo 
kadilci (v raziskavi jih je bilo 1081) - torej tis
ti, ki pokadijo več kot eno cigareto dnevno -
največ možnosti za opustitev kajenja, če dobi
jo podporo zdravstvenega strokovnjaka ali 
jemljejo zdravila za odvajanje od kajenja. Ka
dilcem namreč najbolj primanjkuje odločnosti 
in motivacije ter poznavanja prave terapije in 
rešitev, da bi opustili svojo nezdravo navado. 
V letu 2003 si kar 78 odstotkov vprašanih želi 

prenehati kaditi, le 18 odstotkov vprašanih pa 
meni, da prenehanje kajenja lahko pomeni 
zdrav začetek novega leta. 

Zanimiv je podatek, da bi jih kar 67 odstot
kov nehalo kaditi, če bi imeli resne zdravstve
ne težave, skoraj desetina vprašanih pa ne ve, 
da j im pri odvajanju od kajenja lahko pomaga 
tudi zdravnik. V panevropski raziskavi je so
delovalo tudi 1058 nekdanjih kadilcev, ki so 
potrdili, da se j im je s prenehanjem kajenja iz
boljšala kakovost življenja, pri odvajanju so 
bila učinkovita pomoč tudi zdravila, dobrih 20 
odstotkov nekdanjih kadilcev pa je menilo, da 
bi j im tudi strokoven nasvet zelo pomagal pri 
odvajanju od kajenja. Rezultati raziskave niso 
preveč optimistični, doktor Kari Fagerstrom iz 
informacijskega centra za kadilce v Helsing-
borgu na Švedskem je ob tem dejal, da kadil
ci kljub zaskrbljenosti, da bodo zaradi tobaka 
zboleli, odvajanje od cigaret uvrščajo zelo 
nizko na svoj novoletni seznam. 

Kampanje za opuščanje kajenja se lahko 
udeležijo tudi slovenski kadilci, o svoji odlo
čitvi pa naj se posvetujejo z zdravnikom, ki 
jim bo svetoval in pomagal prenehati kaditi. 

R.Š. 
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Tisoča predstava Lutkovnega gledališča Tri 

T r i n a j s t let i n t i s o č p r e d s t a v 

o t r o š k e d o m i š l j i j e 
"Otrokom radi podarjava nekaj toplega, lepega, prijaznega, pa tudi smešnega. Zato nisva preveč navdušeni nad klasičnimi pravljicami z volkovi, čarovnicami in podobni. 

Kranj - S pravljico Nekoč je bila je pred dnevi Lutkovno gledališče 
Tr i iz Kranja v več kot trinajstih letih neutrudnega delovanja odi
gralo že tisočo predstavo. Duša in srce lutkovnega gledališča sta 
Natalija Herlec in Ksenija Ponikvar, k i sta se nad lutkarstvom 
navdušili že v mladih letih. Lutkovno gledališče T r i se je doslej 
podpisalo pod osem predstav, od tega j i h živi pet, in obe lutkovni 
animatorki j i h predstavljata širom po Sloveniji. 

Iz najbolj sveže predstave LG Tri "Nekoč je bila". 

Pravljica o miški, ki med dolgo-
časenjem najde knjigo pravljic. 
Želi si jih brati, a ni nikjer miru. 

Domisli si. da bi pripravila uro 
pravljic, poklicala še druge živali-
ce in bi tako lahko pravljico pre-

Razstava slik Gregorja Čeferina 
Šenču r - V poslovni stavbi 

Ržišnik & Pere v Šenčurju je še 
do 15. januarja na ogled razstava 
slik akademskega slikarja mlajše 
generacije, Gregorja Čeferina. 
Tokratna razstava ponuja pregled 
skozi njegovo dosedanje umetni
ško ustvarjanje, ki temelji na tra
diciji klasičnega slikarstva, hkrati 
pa skozi umetnikovo dojemanje 
sodobne umetnosti, živi v njemu 
lastnemu jeziku. Gregor Čeferin, 
diplomiral je na A L U v Ljubljani 
pri profesorju Emeriku Bernardu 
in dr. Jožetu Muhoviču in je tre
nutno vpisan na magistrski študij, 
je doslej sodeloval na petih sku
pinskih razstavah po Sloveniji, na 
5. Bienalu mesta Kranja, na '10. 
mednarodnem grafičnem bienalu 
v Varni leta 1999... I .K. 

Delavnice Gorenjskega muzeja 
Kranj - V med in po prazničnih dneh, ko so šole zaprle svoja vra
ta in mladini namenile počitnice, je Gorenjski muzej pripravil za
nimive muzejske delavnice. Danes, v nedeljo in naslednji petek bo 
v Galeriji Mestne hiše živo. 

Prva izmed delavnic bo tako danes, v petek, 27. decembra, ko se 
bodo otroci lahko igrali arheologe. Ogledali si bodo prelepe predmete 
/ gostujoče arheološke razstave Arhimir in predmete, kar ponavadi ni ' 
dovoljeno, držali tudi v rokah. Na drugi delavnici v nedeljo, 29. de
cembra, se bodo učili pisati egipčanske hieroglife, se podpisali v sta
rodavni egipčanski pisavi, ponovitev prve delavnice pa bo prihodnji 
petek, 3. januarja. Vabljeni sle otroci od 4. do 12. leta, vse delavnice 
pa bodo v Galeriji Mestne hiše v Kranju z začetkom ob 10. uri. I .K. 

brala do konca... To je simpatična 
zgodbica lutkovne predstave Ne
koč je bila, zadnje izmed osmih 
predstav, ki j ih je v trinajstih letih 
obstoja uprizorilo Lutkovno gle
dališče Tri. Prav s to pravljico pa 
sta pred nedavnim Natalija Her
lec in Ksenija Ponikvar, ki vsa ta 
leta na ta način razveseljujeta otro
ke, zabeležili že svoj tisoči nastop. 
Na začetku, leta 1990 so bile tri, 
že od malega zastrupljene z lut
karstvom. Poleg Ksenije in Natali
je takrat še Vaška Trobec, ki pa je 
po nekaj letih gledališče zapustila. 
To so bili časi, ko so se učile lut-
karstva v Prešernovem gledališču 
s Sašo Kumpom in Vladimirjem 
Roosom. Prva predstava, ki so jo 
še skupaj uprizorile je bila Fidl 
Fadl, o čarovniku s tem imenom 
in bratcih dvojčkih, ki sta na vsak 
način hočeta ukani ti. 

" N a začetku smo predvsem 
hotele izumiti nekaj novega, na 
nek način šokirati z vsako pred
stavo posebej," se spominja Nata
lija. No, danes s Ksenijo razmiš
ljata nekoliko drugače. "Vse je že 
izumljeno, bistvo je predvsem v 
tem, kako kaj uporabiš pri po
samezni predstavi. Tako stremi
va za tem, da bi si bile predstave 
različne med seboj, tako po upo
rabljeni tehnologiji lutk, scen
skih reši tvah kot glasbenemu 
pristopu in nenazadnje po tema
tiki , k i jo vedno nove zgodbe ob
ravnavajo." Po njunem mnenju je 
eden zelo pomembnih elementov 
predstav scenska postavitev, k i 
mora skozi predstavo z lutkami 
govoriti isti jezik. Na leto ustvari
ta povprečno po eno predstavo, 
osem jih je bilo doslej, od tega je 
še pet živih, poleg omenjenih 
dveh po vrtcih, šolah, gledališčih, 
kulturnih domovih igrata še igrice 
Peter Klepec, Boana in Ojoj, boli. 

Natalija in Ksenija med najbolj prijaznimi lutkami na svetu. 

Seveda k snovanju predstav po
vabita tudi sodelavce. Včasih po
trebujeta glasbenika, včasih ostro 
dramaturgovo oko, včasih pred
stava zahteva še kakšnega anima-
torja, če potrebujeta lutkovnega 
tehnologa pa se ponavadi obrneta 
na Ivico Bileka ali Mitjo Ritmani-
ča, pri tehničnih opravilih pa jima 
vedno pomaga Milan Perne. Lutke 
izdelujeta sami oziroma s pomoč
jo prijateljev in znancev. Ksenija 
in Natalija uprizarjata tako pred
stave z ročnimi lutkami, marione
tami, zanimive so kombinacije z 
mimiko... "Otrokom radi poda
rjava nekaj toplega, lepega, pri
jaznega, pa tudi smešnega. Zato 
nisva preveč navdušeni nad kla

sičnimi pravljicami z volkovi, 
čarovnicami in podobnimi. Po
navadi v knjižnici poiščeva 
pravljico, zgodbo, k i nama 
vzbudi zanimanje in jo potem 
na najin način prirediva za igri
co," o snovanju predstav razmišlja 
Ksenija, z Natalijo pa v en glas 
dodajata, da za lutke ni potrebno 
veliko besed. Če so izgovorjene ob 
pravem trenutku, na pravem mestu 
in ob intenzivni animaciji, same 
postanejo velike. Prav zato že 28 
let tako radi igrata in komaj čaka
ta, kdaj se bosta lotili nove pred
stave. Lutke za igrico Mož in ja
bolko so že pripravljene, čakajo le 
še na postavitev. Lani sta dobili 
prostor v stari šoli v Šenčurju, kjer 

lažje snujeta nove predstave. Po
leg tega v okviru K U D , ki ga vo
dita, delujejo tudi tri otroške sku
pine, s katerimi vsako leto ustvari
ta po eno lutkovno predstavo. S 
predstavami nastopajo tudi na fe
stivalih otroških lutkovnih skupin, 
radi pa tudi gostujejo, kjerkoli j ih 
povabijo. Lutkovno gledališče Tri 
v bodoče? Seveda. Ob zagnanosti 
in veselju, ki ga Natalija in Kseni
ja vlagata v lutkovne predstave to 
ne gre dvomiti. Ob številnih nasto
pih, ki jih imata v teh dneh, bosta 
v soboto, 11. januarja, s predstavo 
Nekoč je bila med drugim nastopi
li tudi v okviru Sobotnih matinej v 
Prešernovem gledališču v Kranju. 

Igor Kavčič 

Komorni pevski zbor Loka in ansambel Camerata Antiqua na božičnih koncertih 

P e s m i r e n e s a n s e i n s r e d n j e g a v e k a 
Škofja Loka - Božični koncerti so ena od prepoznavnih dejavnosti 
Komornega pevskega zbora Loka Škofja Loka , saj je zbor skupaj 
z zborovodjem Janezom Jocifom doslej izvedel že več kot dvajset 
različnih božičnih programov, k i tradicionalno zaključujejo jesen
ski del zborove sezone. Z izborom programa za letošnji božični 
koncert, izvajali bodo božične pesmi evropskega srednjega veka in 
renesanse, ostajajo zvesti tudi usmeritvi v predklasično glasbo. 

Skupaj z ansamblom Camerata 
Antiqua, za katerega je značilna 
uporaba rekonstrukcij številnih 
glasbenih instrumentov upodo
bljenih na slovenskih gotskih fre
skah, so pripravili program pri 
nas zelo redko izvajanih božičnih 
skladb evropskega srednjega veka 

in renesanse. Tako v začetku kon
certa predstavljajo skladbe iz 
dveh znamenitih glasbenih ko
deksov srednjeveške Španije. Pes
mi Cantigas de Santa Maha Al-
fonsa El Sabia datiramo okoli leta 
1285, njim pa sledijo pesmi iz ko
deksa Libre Vermel, ki je nastal v 

XIV. stoletju v samostanu Mont-
serrat v Kataloniji. Zanimivo je, 
da je pred leti Komorn i pevski 
zbor Loka med svojo turnejo po 
Španiji obiskal prav ta samostan, 
kjer živijo in se izobražujejo člani 
znamenitega deškega zbora ki na
daljujejo tradicijo začeto v času 
nastanka omenjenega kodeksa. V 
drugem delu božičnega koncerta 
predstavljajo renesančne božične 
skladbe Ludovica da Vittoria, Ja-
cobusa Gallusa, Michaela Praeto-
riusa in skladbe anonimnih avto
rjev iz Anglije, Španije in Italije. 
Spored letošnjega božičnega kon

certa so člani Komornega pevske
ga zbora Loka in ansambla Came
rata Antiqua prvič predstavili v 
viteški dvorani Pokrajinskega 
muzeja v Mariboru, gostovali pa 
so tudi v gradu Snežnik ter v 
Trebnjem. Svoja letošnja božična 
popotovanja bodo zaključili v 
ljubljanski Stolnici, kjer bodo v 
sodelovanju z Imagom Sloveni-
ae pripravil i koncert v soboto, 
28. decembra, ob 20. ur i . Nanj 
vabijo tudi svoje zveste poslušal
ce in j im želijo veliko sreče in 
miru v prihajajočem letu. 

I .K. 

Piše Miha Naglic 

Po l judeh gor, 
po l judeh dol 

Podlistek o znamenitih Gorenjcih 

Jara gospoda (I) 

Preden sklenemo podlistek o Janku Kersniku, se 
moramo ustaviti še pri njegovem glavnem pisatelj
skem delu. To je povest Jara gospoda, v kateri naj bi 
se avtor po mnenju urednika Antona Ocvirka "povz
pel do svoje najbolj stvarne, najbolj realistične upo
dobitve sveta in življenja". Delo je prvič izšlo leta 
1893 v Ljubljanskem zvonu, mi se bomo oprli na 
spremno besedo, ki jo je za najnovejšo izdajo napi
sal dr. Miran Hladnik, naš gorenjski rojak, profesor 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani in gost Glasove 
preje o Kersniku, 26. septembra 2002. 

Profesor Hladnik je v svojem eseju povzel tudi so
dbe, ki so bile objavljene pred njegovo. "Sodbe raz-
pravljalcev o Jari gospodi gredo na dva neenako
merna konca. Prevladujoča razlaga je, da je povest 

izraz Kersnikove skrbi za sloven
sko meščanstvo, ki je duhovno in 
moralno nagnito (Slodnjak). 
zgodba o moralni mizeriji uradni-
štva, propadajočega v duševnem 
brezdelju (Grafenauer), slika živ
ljenja in miselnosti naše podežel
ske inteligence (Ocvirk), kritika 
podeželskega izobraženstva 
(Kos), realistično hladen in nepri
zanesljiv opis trške gospode (Kol-
šek), 'podoba zelo povprečne tr
ške gospode, njene plitkosti in du
ševne lenobe', gospode, ki ne kaže 
smisla za resnične človeške vred
note (Janež), 'notranja podoba 
našega malomeščanstva' (Grego-
rač), slika meščanske nemorale, 
površnosti in lahkomiselnosti slo
venskega meščanstva v erotičnih 
rečeh (Tomaževič). Bralec iz Jare 
gospode res veliko izve o uradni
škem vsakdanu in o samskem živ
ljenju slovenske gospode, ki se za
zdi ob podatku, da je imel adjunkt Pavel vse svoje 
reči v enem samem kovčku, z današnjega stališča 
precej turobno, če pa presojamo reči v njihovi zgo-

Kersnikove Kmetske slike, 
ilustracija Uroša Hrovata, izdala 
založba Karantanija, 1995 

dovinski dimenziji, pa ne več 
tako zelo: od vse gospode v 
trgu imajo le štirje svoje hiše 
(gostilničar, trgovca in od 
uradnikov samo notar), vsi 
ostali živijo v najetih stanova
njih ali sobi. Kakšne vrednote 
ima ta srenja, se pokaže takoj 
na prvih straneh povesti, ko se 
gospoda razgovori o prišleku. 
Zanima jo, ali je oženjen, ali je 
pevec, kakšnega političnega 
prepričanja in kakšnega soci-
alnega porekla je ..." 

Kakšna je tedaj Kersnikova 
podoba "jare gospode" - slo
venskega (malojmeščanstva ? 
"Viktor Smole j je leta 1947 v 
spremni besedi k prvi samo
stojni izdaji povesti v zbirki 
Klasje v duhu povojnega časa 
očital Kersniku, da ni bil dovolj 
kritičen do meščanstva in da se 
mu je celo prizanesljivo na

smehnil. Izjava prostodušno razkriva dejstvo, da 
Kersnik nad meščanstvom v splošnem ni zaskrbljen 
- le preberimo si iz. odlomkov Kersnikovih pisem ne

kaj strani naprej, kako dobro se je sam počutil v tem 
stanu. Literarnozgodovinske fraze, da Jara gospoda 
'neprizanesljivo', 'brez slehernega olepšavanja' po
pisuje podeželsko meščanstvo, ki je 'pogreznjeno v 
banalnost gostilniških in provincialnih zabav', 'brez 
idealov', 'brez volje do duhovnega življenja', in da 
je atmosfera v njej siva, trpka, mučna, dolgočasna, 
moreča in zatohla (izrazi so iz različnih študij in uč
beniških oznak), so nam ponujene v ponovno pre
verjanje. Zatohla je od cigaretnega dima v poznih 
nočnih urah edinole gosposka soba v Kračevi gostil
ni, kjer se znajo tržani kar dobro razvedriti in zaba
vati in jim ni prav nič hudega - jutranji glavobol pač 
neogibno sodi k dobri zabavi. Kaj pa podeželski go-
spodi drugega ostaja? To je njen edini možni modus 
vivendi - na Dunaju bi živela pa brez. lastne krivde 
ali lastnih zaslug pač nekoliko drugače, bolj vele
mestno. Turobne proti meščanske izjave v slovenski 
literarni zgodovini so posledica kritičnorealističnih 
estetskih standardov in od M), let dalje marksističnih 
nazorskih izhodišč. Do trza nov je Kersnik res ironi
čen, vendar samo do tistih v stranskih vlogah, nika 
kor pa ne do glavnih oseb. Tako je karikiral kmet
stvo v svojih grajsko-vaških romanih tudi Jurčič, 
spomnimo se npr. na Krjavlja, pa vendar nikomur 
ne pride na misel, da bi Jurčiča označil za kritika 
kmetstva ..." 



Vzorčne meritve emisije izpušnih plinov na tehničnih pregledih 

S e k a d i z a v a š i m a v t o m o b i l o m ? 
V skrbi za čistejše okolje in zaradi zahtev Evropske unije bo tudi v Sloveniji na tehničnih pregledih obvezno meriti vsebnost ogljikovega monoksida v izpušnih plinih motornih 

vozil. Meritev povprečno traja okoli dvanajst minut, zato od 1. decembra 2003 pričakujte dolge vrste. 

Kranj - S I . decembrom letos so začele pooblaščene organizacije 
za izvajanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil na 
tehničnih pregledih poskusno meriti emisije izpušnih plinov. Spre
membe Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih 
vozil namreč narekujejo, da bodo na tehničnih pregledih po 1. de
cembru leta 2003 začeli v celoti ocenjevati ekološko sprejemljivost 
vozil, kakor predpisuje direktiva Evropske unije in je tudi ena od 
obveznosti, ki jih mora Slovenija urediti do vstopa v Evropsko uni
jo, so sporočili iz Sekcije izvajalcev tehničnih pregledov motornih 
vozil pri Združenju za promet in zveze v Gospodarski zbornici 
Slovenije. 

Priprave avtomobila na meritev izpušnih plinov. 

" V tem prehodnem obdobju iz
vajamo neuradne meritve emisije 
izpušnih plinov pri okoli pet do 
deset odstotkih avtomobilov, ki 
j ih vozniki pripeljejo na tehnični 
pregled. Meritve ne zaračunava
mo dodatno, rezultati meritev pa 
so zgolj informativni. Ob more
bitnih napakah v izpušnem siste
mu voznike zgolj opozorimo, da 
jih bodo morali do naslednjega 
leta odpraviti, sicer avtomobila 
tedaj ne bodo mogli registrirati. 
Vozniki naša opozorila spreje
majo z razumevanjem," je pojas
nil Matej Sajovic. vodja tehnič
nih pregledov v A M Z S Kranj. 

Izvajalci tehničnih pregledov 
so se za prehodno obdobje meri
tev emisij izpušnih plinov odloči
l i , da ne bi prišlo ob dnevu (1. de
cembra 2003), ko bo meritev iz
pušnih plinov obvezno opraviti 
pri vsakem avtomobilu, do neže
lenih zastojev na tehničnih pre
gledih. Izvajanje meritev bo tako 

potekalo v dveh fazah. V prvi 
fazi so tako na vzorčnem številu 
avtomobilov začeli z doslednimi 
meritvami emisij izpušnih plinov 
z ugotavljanjem vsebnost^ oglji
kovega monoksida pri bencin
skih motorjih ter z ugotavljanjem 
faktorja dimnosti pri dieselskih 
motorjih v skladu z veljavnimi 
predpisi. Kasneje bo posebna 
strokovna delovna skupina Sek
cije izvajalcev tehničnih pregle
dov motornih vozil analizirala iz
sledke meritev in izkušnje izva
jalcev tehničnih pregledov in 
predvidoma do marca prihodnje 
leto predlagala rešitve za tovrstne 
meritve po 1. decembru 2003. 

S l a b a tretjina katal izatorjev 
neus t rezn ih 

Pri avtomobilih z vgrajenim 
bencinskim motorjem, katerih iz
pušnih plini se čistijo s sodobno 
napravo za čiščenje izpušnih pli-

Pred odhodom na dopust 

Obvarujte se vlomilcev 
Kranj - V teh prazničnih dneh, 

ko se bodo nekateri odpravili na 
večdnevni novoletni dopust, bo
disi na silvestrovanje na tuje bo
disi smučati, seje treba zavedati, 
da vlomilci nimajo dopusta. Za
nje se pravo delo prične prav te
daj, ko za ostale nastopijo dopu-
sii. Da vas ob prihodu domov ne 
pričaka izpraznjeno stanovanje, 
smo za vas pripravili nekaj prak
tičnih napotkov, kako se obvaro
vati vlomilcev. 

Vlomilci v stanovanja ali stano
vanjske hiše najpogosteje vlomi
jo z lomljenjem cilindričnih 
vložkov ključavnic na vhodnih 
vratih, vlamljaiijem vhodnih vrat 
s telesno silo ali jeklenim pripo
močkom in z razbitjem stekla. 
Kdor že do sedaj ni poskrbel za 
dodatno mehansko in elektron
sko zaščito stanovanja, najbrž 
tega ne bo uspel storiti v enem 
dnevu. Kljub temu pa pred odho
dom na dopust lahko poskrbi, da 
na potencialnega vlomilca ne bo 
čakala lestev kar na zunanji stra
ni hiše ali da bi okoli hiše ležalo 

orodje, s katerim bi si nepridipra
vi pomagali pri vlamljanju. 

O odhodu na dopust obvestite 
svoje bližnje sorodnike ali sose
de, ki j im Zaupate. Z njimi se do
govorite, da bodo vsakodnevno 
iz nabiralnika pobrali vso pošto 
in časopise, saj pomeni polni na
biralnik zeleno luč za vsakega 
premetenca. Zaradi istega vzroka 
nikar na vrata ne obešajte obve
stila, da ste na dopustu, prav tako 
predpražniki ali korita za rože 
niso prava skrivališča za ključe. 
Pred odhodom preverite, da so 
zaprta vsa okna in vrata. 

Priporočljivo je, da doma ne 
puščate večje količine gotovine, 
nakit, vrednejše dokumente, pla
čilne kartice ipd. Policija tudi 
svetuje, da imate dokumentacijo 
/a tehnične predmete na varnem, 
priporočljivo pa je tudi, da vred
ne slike, nakit in ostale dragoce
ne predmete predhodno slikate. 
Če vas bo vlomilec že "obiskal", 
boste policiji na ta način najlažje 
posredovali natančne podatke o 
ukradenem blagu. S.S. 

Streznil se je na policiji 
Bled - Blejski policisti so v ponedeljek nekaj pred polnočjo ob kon

troli prometa nameravali ustaviti 50-letnega voznika osebnega vo/ila 
B.D. / Jesenic, a je ta njihove znake "spregledal". No, policisti so se 
podvizali za njim in ga kaj hitro vendarle ustavili. Ker je kazal znake 
vinjenosti, so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, vendar gaje Je
seničan zavrnil. Še več, kljub prepovedi se je odpeljal naprej. Policis
tom tako ni preostalo drugega, kot da ga znova ustavijo m ga pridržijo 
tlo [ztreznitve. Le na takšen način je patrulja lahko zagotovila, da 
vo/nik ne bi še naprej kršil prometnih predpisov, so v sporočilu za 
medije še zapisan' na Policijski upravi Kranja SLS. 

nov (tristeznim katalizatorjem z 
lambdo regulacijo) - avtomobili 
registrirani 1. 1. 1994 ali kasneje 
- se opravlja ekološki test. 

" M e r i se emisija ogljikovega 
monoksida pri prostem teku mo
torja in faktor lambda pri poviša
nih obratih, to je v coni med 
2.500 in 2.800 obrati na minuto. 
Ob tem je pogoj, da je motor se
gret, torej da je izmerjena tempe
ratura olja v motorju 80 stopinj 
Celzi ja," je razložil Sajovic. V 
tem primeru vsebnost ogljikove
ga monoksida v izpušnih plinih 
pri prostem teku ne sme preseči 
vrednosti, ki jo je podal proizva
jalec vozila, oziroma 0,3 odstot
ka volumna v primerih, ko proiz
vajalčevega podatka ni . Enako 
velja za merjenje lambda koefici
enta za koncentracijo ogljikovega 
monoksida - ali v okviru območ
ja vrednosti, ki jo poda proizva
jalec, sicer pa v območju 0,997 
do 1,003. 

"Če sedaj ugotovimo previsoko 
vrednost ogljikovega monoksida, 
voznika napotimo k serviserju, 
kjer še enkrat opravijo meritve in 
poiščejo napako. Navadno mora
jo zamenjati lambda sondo, se pa 
zgodi, da tudi cel katalizator. Do 
sedaj smo kontrolirali vsebnost 
izpušnih plinov pri okoli 150 av
tomobilih in pri slabi tretjini smo 
ugotovili napako," pojasnjuje Sa
jovic. Ob tem je potrebno dodati, 
da večina servisov sploh še ni 
opremljena z ustrezno opremo za 
merjenje izpušnih plinov, vsaj 
tako smo obveščeni. Po naših po
datkih sodobni merilnik izpušnih 

Kontrola temperature motornega olja. 

plinov stane okoli dva milijona 
tolarjev. 

G a bo raznes lo al i ne? 

Pri avtomobilih, starejših od let
nika 1994, ki nimajo vgrajenega 
katalizatorja, merijo vsebnost 
ogljikovega monoksida le pri pro
stem teku motorja. Pri vozilih, ki 
so bila prvič registrirana pred 1. 
oktobrom 1986, vsebnost mono-
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ksida ne sme presegati 4,5 odstot
ka volumna, pri avtomobilih, ki 
so bili registrirani kasneje (do leta 
1994), pa 3,5 odstotka. 

Pričakovati bi bilo (vsaj lai
kom), da bodo kakšni stari Zasta
vim avtomobili krepko presegali 
mejne vrednosti, a Matej Sajovic 
pravi, da znamka avtomobila tu 
sploh ni pomembna. "Naleteli 
smo že na jugota, ki v izpušnem 
plinu ni imel niti en odstotek 
ogljikovega monoksida. V teh pri
merih se namreč napaka skriva v 
nastavitvi vplinjača. Če so mejne 
vrednosti presežene, je treba le 
dobro nastaviti vplinjač in napaka 
je odpravljena," je razložil. 

Najzahtevnejše so meritve dim
nosti pri vozilih z dieselskimi mo
torji. Meritve opravljajo pri vozi
lih, ki so bila prvič registrirana 1. 
januarja 1980 ali kasneje. "Koefi
cient dimnosti se v teh primerih 
meri pri maksimalni obremenitvi 
motorja. Opraviti je treba tri me
ritve, dobljen koeficient mora biti 
manjši od vrednosti, ki jo je nave
del proizvajalec vozila oziroma 
manjši od koeficienta 2,5. V koli
kor je izmerjena vrednost višja od 

mejne oziroma so pri meritvah 
ugotovljena prevelika nihanja, 
moramo opraviti še dodatne me
ritve," pravi Sajovic. Ob tem je 
nekoliko v šali dejal, da samo ča
kajo, kdaj bo med meritvijo raz
neslo katerega od starejših motor
jev... 

Dražji t e h n i č n i p reg led i 

Nove zahteve pomenijo tudi 
nove cene. Po dosedanjih izkuš
njah traja meritev izpušnih plinov 
okoli dvanajst minut, pri diesel
skih motorjih še dlje. Tak strošek 
bo seveda kmalu vključen tudi v 
ceno tehničnega pregleda. Že se
daj, ko te meritve opravljajo brez
plačno in zgolj na petih odstotkih 
avtomobilov, se je cena tehničnih 
pregledov dvignila za 200 tolar
jev. Težko je verjeti, daje bil dvig 
cene tehničnega pregleda v de
cembru zgolj naključje. Ko bodo 
meritve obvezne za vsa vozila, 
lahko pričakujemo še višje cene. 
A ceno za čistejše okolje je pač 
treba plačati. 

Simon Subic, 
foto: Tina Doki 

Celoten proces je računalniško podprt. 

Menjava ne bo 
potrebna 

Novi slovenski potni listi so izdelani po mednarodnih 
standardih o potovalnih dokumentih in bodo veljali tudi 

ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo. 

Iskali so pomoč gasilcev 

Gasili, odpirali stanovanje... 

Ljubljana - Ob vstopu Sloveni
je v Evropsko unijo ne bo treba 
menjali potnih listov, so pred dne
vi na čedalje pogostejša vprašanja 
o morebitni menjavi novih slo 
venskih potnih listov odgovorili 
na ministrstvu za notranje zadeve. 
Pojasnili so, da so obrazci novih 
slovenskih potnih listov izdelani v 
skladu z mednarodnimi standardi 
s področja potovalnih dokumen
tov. 

V skladu s Pravilnikom o izvrše
vanju Zakona o potnih listinah dr
žavljanov Republike Slovenije z 
leta 2001 morajo potni listi ustre
zati mednarodnim standardom o 
dimenziji, fizičnih lastnostih, po
stavitvah podatkovnih polj ter 
grafične izvedbe zapisov (kako 
vosi zapisa, oznaka države izdaja-
teljice, zapis datumov in OCR-B 
zapis). Pri pripravi obrazcev no
vih potnih listov so na M N Z izha
jali tudi iz pravnega reda Evrop
ske unije; pri tem sta mišljeni 
predvsem Resolucija predstavni
kov vlad držav članic EU o eno 

tnem formatu potnega lista iz leta 
1981 ter njene kasnejše spremem
be in dopolnitve ter Odločitev 
predstavnikov vlad držav članic 
E U o določitvi potnik listin za vr
nitev iz leta 1996. 

"Glede na navedeno ob vstopu 
Slovenije v Evropsko unijo potnih 
listov ne bo potrebno nienjati niti 
oblikovno spreminjati, razen 
manjših popravkov, ki j ih bodo 
morale narediti vse države članice 
(ko bo potrebno v kazalu poda
tkovnih polj jezikom držav članic 
E U dodati tudi slovenščino), zara
di česar bo potrebna sprememba 
Resolucije o enotnem formatu po
tnega lista. Po ustaljenem postop
ku, ki je na primer veljal ob spre
jetju Republike Avstrije, so države 
članice E U le obvestile druge dr
žave članice o datumu začetka iz
daje novih potnih listov z vključe
nimi popravki, že izdanih in ve
ljavnih polnih listov pa državlja
nom ni bilo potrebno zamenjati," 
so še zapisali v sporočilu ministr
stva za notranje zadeve. S.Š. 

Kranj - Regijski center za ob
veščanje Uprave RS za zaščito in 
reševanje, izpostava Kranj, je v 
dneh pred božičem na telefonski 
številki 112 prejel kar nekaj k l i 
cev, preko katerih so zaprosili za 
pomoč gasilcev. 

V ponedeljek zvečer so tako 
kranjski gasilci prihiteli v gozd v 
Hrastju, kjer je ob čestitki se od
cepi od ceste Kranj - Šenčur in 
zavije proti Hrastju gorelo v na
ravi. Kot so ugotovili, je neki ob
čan tam zakuril odpadke in kraj 
zapustil. Ogenj so pogasili. Tega 
dne so prostovoljni gasilci z Go-
dešiča intervenirali v svojem kra
ju , ker so se v nekem dimniku 
vnele saje inje nastal večji ogenj. 
Zaradi vnetih saj v dimniku so 
morali na Kriški ulici posredova
ti tudi kranjski poklicni gasilci. 

V ponedeljek dopoldne je neki 
občan sporočil, da na Sloven
skem Javorniku pri izlivu vode iz 
čistilne naprave v reko Savo na
stajajo zelo močne pene. Jeseni
ški poklicni gasilci in inspektori-

K R I M I N A L 

ca za okolje in prostor so na kra
ju dogodka izvedeli, da v Savo 
odteka zgolj višek tehnološke 
vode, ki se zaradi velikega padca 
peni v 

V Škof j i Lok i so prostovoljni 
gasilci na poziv policije morali s 
pomočjo lestve skozi okno vsto
piti v stanovanje, ki se nahaja v 
tretjem nadstropju stanovanjske
ga bloka. S tem so omogočili 
vstop v stanovanje policistom in 
reševalcem, ki so j ih poklicali so
sedje, ker so pogrešali bolno so
sedo. 

V torek je zaradi metanja pet
ard zagorelo staro votlo drevo 
pod Vi lo Prešeren na Bledu. Tle-
nje drevesa so pogasili blejski 
gasilci. Kranjski poklicni gasilci 
pa so pomagali stanovalcu na 
Šorlijevi ulici v Kranju, ki mu je 
po stanovanju tekla voda. Gasilci 
so odpravili napako na dotoku 
vode kotlička za splakovanje in 
posesali vodo, ki je odtekla na 
tla. 

S.Š. 

Denar, pijača in tobak 
Kranj - Pred dnevi je nekdo vlomil v prostore Balinarskega kluba 

Primskovo. a začuda se balinarske opreme ni niti dotaknil. Zamikal ga 
je namreč denar in tako balinarje "olajšal" za 120 tisoč tolarjev. 
Vlomilski podvig bo očitno "žali l" še z dvanajstimi steklenicami 
žgane pijače, ki jih je prav tako odnesel; zmanjkalo pa je tudi nekaj 
paketov cigaret. S.Š. 



Namesto "č lovek 
ne jezi se" igrajo š a h 

Z zmago na turnirju fantov do štirinajst let je Luka Lenič postal svetovni prvak v tej kategoriji in tako postal po Brunu 
Parmi drugi slovenski igralec, ki se lahko ponaša z naslovom svetovnega prvaka. 

SMUČARSKI SKOKI 

Domžale - L u k a Lenič je osnovnošolec, ko pa bo potrebno razmiš
ljati o nadaljnjih odločitvah, se bo verjetno odločil za bežigrajsko 
Gimnazijo. Štirinajstletnik, poln energije, z nasmehom do ušes, je 
član Šahovskega druš tva Vele Domžale. Njegova glavna trenerja 
sta Zlatko Bašagič in Matjaž Mikec. 

Letos se je Luka z izrednim de
lom uvrstil v mladinsko olimpijsko 
reprezentanco in nastopil na Ble
du. Sicer ne preveč uspešno. Na 
državnem članskem prvenstvu v 
avgustu je izločil velemojstra Ge-
orga Mohra in nato izpadel proti 
trenerju Zlatku Bašagiču. Na ev
ropskih prvenstvih je nastopil tri
krat, na svetovnem še enkrat. V za
dnjih dveh letih je zelo dober tudi 
na članskih turnirjih v hitropotez-
nem (pet minut) in pospešenem 
(petnajst minut) tempu, kjer beleži 
odlične rezultate. 

Svetovno prvenstvo je potekalo 
letošnjega novembra v Heraklionu 
na Kreti in Slovenijo je zastopalo 
enajst igralcev in igralk v konku-
rencah do deset, dvanajst, štiri
najst, šestnajst in osemnajst let. 
Luka se je odrezal fantastično in 
dejansko sploh ne deluje kot bodo
či šahovski velemojster, prej pre
prost, razposajen najstnik. Verjet
no se z besedo "najstnik" ne bi 
strinjal, ker kot šahist nastopa zelo 
odraslo. 

"Joj, kar ne morem se nehati 
smejati. Dimnik...," sta se s prija
teljem (ravno tako Luka) "krohota-
la", saj sva v Domžalah s fotogra-
finjo najprej našli vse ostalo - celo 
velikanski, z lučkami okrašeni to
varniški dimnik, preden nama je 
uspelo najti ulico, kjer stanuje ak
tualni mladinski šahovski prvak. 

V družini še kdo šahira? 
"Ne: Samo pri nas pač igramo 

šah kot "človek ne jezi se". Veliko 
sem ga igral pri babici, na primer." 

Kdaj si začel šah trenirati, če 
lahko temu tako rečemo? 

"Aktivno igram šah že od sedme
ga leta. Ja, star sem bil sedem, kaj 
vem, osem, devet let." 

Kako pa je sploh s treningi pri 
šahu? Pravijo, da je potrebna pre
cejšna koncentracija? 

"Jaz za svoje treniranje uporab
ljam računalnik, internet in poseb
ne programe narejene posebno za 
šah. To ne pomeni, da običajne ša
hovnice ne uporabljam več, samo 
računalnik mi precej olajša studi
ranje partij. Drugače pa je vsa 
stvar popolnoma odvisna od raz
položenja. Včasih sta za trening 
dovolj dve uri, včasih več, včasih 
nič." 

Kaj pa recimo uspehi, ki si jih 
dosegel? 

"Na državnem sem bil štirikrat 
prvi. Državna tekmovanja so bila v 
Rogaški Slatini, v Mariboru in 
Kranju. Zanimivo pa je, da igram 
precej boljše, če je potrebno igrati 
v istem kraju, kjer stanujem oziro
ma prenočim. Očitno se tako lažje 
in bolj osredotočim na igro. Vča
sih sem igral recimo na turnirjih, 
ko sem stanoval doma, se potem 
dnevno vozil na turnirje in takrat 
sploh nisem dobro igral." 

Domžalčan Luka Lenič, svetovni prvak do 14 let. 

Je zate šah šport? 
"Ne vem. Podobno kot pri smu

čanju, tudi pri šahu potrebuješ ve
liko fizične pripravljenosti. Pa tudi 
psihično." 

Imaš med svetovno znanimi ša
histi svojega vzornika? Si morda s 
kom že igral? 

"Niti ne. Mogoče mi je všeč stil 
igre Fisherja in Kasparova. Prvi je 
bil 1972 svetovni prvak, Kasparov 
pa je sedaj najboljši šahist sveta. 
Igral sem sicer že z veliko vele
mojstri, si pa želim igre s Kasparo-
vom, kar pa je že težje izvedljivo." 

Kaj pa kake posebne želje, ra
zen, da bi nekoč igral s Kasparo-
vom. Kake imaš načrte za prihod
nost? Tole vprašanje se bo morda 
zdelo smešno, vendar kako je 
sploh z leti pri šahistih? 

"Igral bom šah pač^ toliko časa, 
dokler bo šlo. Leta? Še vedno ob

staja velemojster, ki ima osemde
set let pa igra zelo dobro. Z leti je 
pri šahistih pač drugače, kot pri 
drugih športih. Moraš pa biti vse
eno sposoben koncentracije, saj 
včasih igraš partijo sedem, osem 
ur. Odvisno." 

Kako pa je s tvojo tujo konku
renco? 

"Pri mladincih je podobno, kot 
pri članih. Sploh pa pogledaš med 
člani, kdo je najboljši in vidiš, da 
so to Rusi, Madžari." 

Kaj pa prosti čas? Kaj počne 
svetovni šahovski prvak v mladin
ski kategoriji do štirinajstih let, 
kadar ne igra šaha in, seveda, ne 
hodi v šolo? 

"Najraje se ukvarjam s športom. 
Predvsem rokomet in pink ponk. 
Pa tudi glasbo rad poslušam." 

0 Alenka Brun, 
foto: Tina Doki 

Triglavani zelo uspešni 
Hinterzarten - V tem nemškem skakalnem središču v Schvarzvval-

du sta bili prvi dve tekmi Alpskega pokala v smučarskih skokih za 
mladince. Velik in presenetljiv uspeh so dosegli štirje mladinci kranj
skega Triglava, ki so zasluženo pobrali dve zmagi in še pet uvrstitev 
med deseterico. 

Sedem uvrstitev med deseterico na dveh tekmah pa je vsekakor zelo 
lep uspeh teh skakalcev in v veliko zadovoljstvo trenerja Triglava Jani-
ja Grilca, saj je imela večina Triglavanov zelo malo snežnih skokov, a 
so kljub temu dokazali vedno odličnim Avstrijcem, da bodo morali v 
tej sezoni računati tudi na slovensko reprezentanco. 

Nastopilo je 65 skakalcev iz Alpskih držav (Avstrija, Francija, Itali
ja, Nemčija, Švica in Slovenija). Slovenijo je zastopalo sedem 
skakalcev. Tekmovanje je potekalo v težkih tekmovalnih pogojih v 
dežju, pogoji za vse pa so bili za vse tekmovalce enaki. 

Rezultati prve tekme: 1.) Andraž Kern, 4.) Rok Urbane, 6.) Jure 
Bogataj, 12.) Zvonko Kordež (vsi Triglav), 21.) Jaka Oblak (Alpina 
Žiri). 

Druga tekma: 1.) Zvonko Kordež, 3.) Rok Urbane, 5.) Andraž Kern, 
9.) Jure Bogataj (vsi Triglav), 22.) Jaka Oblak (Alpina Žiri), 27.) 
Gašper Juvan (Ljubno BTC) . 

Osmerica na tekme 
kontinentalnega pokala 

Planica - Na pregledni tekmi za dve tekmi kontinentalnega pokala, 
ki bosta v Švici v St. Moritzu in Engelbergu so se uvrstili: mladinca 
Jure Bogataj in Rok Urbane ter Gašper Cavlovič in Bine Norčič (vsi 
Triglav), Uroš Peterka (Mengeš), Anže Damjan, Jure Radelj in Blaž 
Vrhovnik (vsi Ilirija). 

Pokal Cockte v Planici 
Planica - V Planici bo jutri, v soboto, prva uradna domača tekma za 

pokal C O C K T E , v sezoni 2002/2003. Nastopili bodo skakalci v abso
lutni konkurenci in mladinci do 18 let. Janez Bešter 

ALPSKO SMUČANJE 

V Mokrinah najboljši naši mladi smučarji 
Kranj - V Mokrinah na avstrijskem Koroškem so se mladi smučar

j i pomerili na pionirskem slalomskem troboju Koroške, Furlanije -
Julijske Krajine in Slovenije. 

Naši smučarji so skupno osvojili prvo mesto, bil i pa so tudi naj
boljši v treh od štirih kategorij. Tako je med mlajšimi deklicami zma
gala Sara Globočnik (Novinar), med starejšimi deklicami Urška 
Ovsenek (Tržič), med starejšimi dečki pa Aljoša Krdžič (Olimpija). 
Edino v kategoriji mlajših dečkov je zmaga šla Matthiasu Maverju 
(Avt), naš najboljši pa je bil Tomaž Sovič (Velenje) na četrtem mes
tu. Naslednja tekma bo prihodnjo zimo v Sloveniji. 

V.S. 

SANKANJE 

Božiček je lahko tudi dvometraš 
Kranj - Minulo soboto so v Košarkarski šoli Triglav Kranj razveselili 

najmlajše košarkarje. Skoraj sto sedem- in osemletnih otrok, ki se pod 
okriljem Triglavovih trenerjev učijo prvih košarkarskih korakov po svo
jih osnovnih šolah, je najprej odigralo nekaj tekem, nazadnje pa jih je 
obiskal Božiček in vsakega obdaril s košarkarsko žogo, majico in slad
karijami. Božiček košarkarske postave (meril je kar 224 cm) je imel 
seveda darila pripravljena tudi za dekleta iz plesnih skupin OŠ Stane 
Žagar, Matija Čop, France Prešeren, Simon Jenko in Stražišče, ki so v 
soboto mladim košarkarjem in njihovim staršem predstavile svoje 
plesne točke. S.Š., foto: T.D. 

Vabila, prireditve 
11. državno prvenstvo v biatlonu - Športno društvo Gorje bo jutri 

in v nedeljo organizator 11. državnega prvenstva v biatlonu in pokala 
Slovenije. Jutri, z začetkom ob 10. uri bo start šprinta, v nedeljo ob 10. 
uri pa zasledovalne tekme. Danes ob 18. uri bo v prostorih ŠD Gorje 
žrebanje številk in sestanek vodij ekip. 

Novoletni turnir v malem nogometu - K M N Stripv iz Škofje Loke 
bo tudi letos organizator novoletnega turnirja v malem nogometu 
"Stripv" 2003. Potekal bo 2. januarja v dvorani Poden, zanj pa se je 
moč prijaviti še danes, saj bo ob 19. uri v avli športne dvorane žreba
nje ekip. Dodatne informacije po telefonih 5131 425 ali 041 945 399. 

Novoletni odbojkarski mix turnir - O K Bled bo jutri, v soboto, 28. 
decembra, organizator tradicionalnega odbojkarskega mix turnirja. 
Potekal bo v dvorani SGŠ Radovljica. Sledila bo zabava v Pizzeriji 
club Legenda na Lancovem. 

Dojenčki bodo plavali na Bledu - Plavalni klub Radovljica bo od 
14. januarja 2003 naprej organiziral vadbo dojenčkov v vodi. Potekala 
bo v hotelu Jelovica, primerna pa je za dojenčke od 4. mesecev dalje. 
Informacije in prijave po telefonu 031 446 - 249 ali 041 873 - 341. 

Drsalna revija in dedek M r a z na jeseniškem ledu - Potem ko so 
včeraj v Podmežakli pripravili hokejsko popoldne, pa bo to nedeljo ob 
16. uri na ledu v Podmežakli potekala drsalna revija z nastopom drsal
nega kluba Jesenice. V ponedeljek ob 17.30 uri se bo na ledu predstavil 
dedek Mraz, od 19. do 23. ure pa bo prosto drsanje z glasbo. 

Znova za točke mednarodne hokejske lige - Ta konec tedna se bo 
nadaljevalo tekmovanje v mednarodni hokejski ligi. Medtem, ko ekipo 
Acroni Jesenic jutri čaka gostovanje pri Albi Volan, v nedeljo pa pri 
Dunafferju, pa bo Bled tekmi ta konec tedna igral doma. Jutri se bodo 
pomerili z ekipo Vojvodine, v nedeljo pa z Medveščakom. V.S. 

Sankači začeli 
sezono 

Jesenice - Tako kot slabe snežne 
razmere krojijo usodo mnogim 
športnim panogam, ni nič drugače 
pri sankačih na naravni progi. Le
tošnje tekmovanje za Svetovni po
kal, bi se namreč moralo začeti že 
prejšnji konec tedna v avstrijskem 
Umhausnu, vendar je bilo tekmo
vanje zaradi slabih vremenskih 
razmer prestavljeno. 

Več sreče pa so imeli prireditelji 
v italijanskem Volsu, kjer so se 
tekmovalke in tekmovalci pomeri
li v paralelni tekmi. Med dekleti je 
bila najboljša Avstrijka Renate G i -
etl, Slovenka Mateja Kral j je za
sedla 14. mesto, med moškimi 
dvojicami sta bila najboljša Polja
ka Laszczak in Waniczek. Med 
moškimi posamezniki so se po
novno med seboj "udarili" Italijani 
in Avstrijci, slednji pa so bili tokrat 
boljši tako da sta Gerald Kallan in 
Robert Batkowski slavila dvojno 
zmago. Med moškimi je za Slove
nijo nastopilo pet tekmovalcev, 
najboljši pa je bil Borut Fejfar na 
15. mestu. Na mesta 17., 19., 20. in 
23. so se uvrstili še Marn , Kra l j , 
Pagon in Benedik. Naslednja tek
ma bo od 3. do 5. januarja. Z .R . 

Patruljni tek vojske 
in policije 

Kran j - V organizaciji enot 
Slovenske vojske bo v soboto, 11. 
januarja 2003, na Pokljuki 32. 
odprto prvenstvo Slovenske voj
ske in Policije v patruljnem teku. 
Tekmovanje bo potekalo v okviru 
prireditev "Po stezah partizanske 
Jelovice", poleg domačih ekip pa 
bodo na njem sodelovale številne 
ekipe tujih vojsk. Start prve ekipe 
bo ob 9.30 pred Vadbenim cen
trom Pokljuka, kjer bo tudi 
podelitev priznanj ob 14. uri. Kot 
so sporočili iz vojašnice Bohinj
ska Bela, bo v okviru tekmovanj v 
sredo, 8. januarja 2003, prvenstvo 
Slovenske vojske v smučarskih 
tekih in dan zatem še prvenstvo 
SV v veleslalomu. S.S. 

Tretje mesto za Policijski 
judo klub Triglav 

Kranjski judosti so na letošnjem državnem prvenstvu dosegli največji uspeh v 
zgodovini Policijskega judo kluba. 

Kranj - Minulo soboto je bilo v 
športni dvorani v Slovenski 
Bistrici sklepno dejanje ekipnega 
državnega prvenstva v judu. Na 
zaključni turnir najboljše 
četverice - play off, so se letos 
prvič v zgodovini kluba uvrstili 
tudi tekmovalci Policijskega judo 
kluba Triglava Kranj. 

Po rednem delu tekmovanja so 
namreč zasedli tretje mesto. Po
leg kranjskih judoistov so se na 
zaključni turnir uvrstili še ju-
doisti J K Impola iz Slovenske 
Bistrice, JK Drava iz Ptuja in JK 
Branik Broker iz Maribora. 

Kot je povedal tajnik Policij
skega judo kluba Triglav Kranj 
Andre j F re l ih , sta se v prvem 
polfinalnem dvoboju pomerili 
ekipi Impola in Branika Broker-
ja. Mariborčani so se prvim fa
voritom slabo upirali in so izgu
bil i z rezultatom 6:1. V drugem 

NAMIZNI TENIS 

Na božično-novoletnem 
turnirju najboljši Žiga Jazbec 

Križe - Namizno teniški klub "Lisk" iz Križev pri Tržiču je bil or
ganizator tradicionalnega že 12. božično-novoletnega turnirja za člane 
in članice do 21 let. Na njem so uspešno nastopili tudi domači 
namiznotenisači, saj je med moškimi slavil Žiga Jazbec (Lisk Križe), 
drugi je bil Bojan Ropoša iz Murske Sobote, tretji pa Klemen Jazbič 
(Lisk Križe). Uspeh domačinov sta dopolnila še Klemen Mrak, ki se 
je uvrstil med osem najboljših in Matija Verč, ki je bil uvrščen med 
najboljšo šestnajsterico. 

Pri dekletih je zmagala Petra Škabar iz Kopra, druga je bila Jana 
Ludvik iz. Izole, tretja pa Anja Grum, ki igra za Edigs iz Mengša. 

Sicer pa namiznotenisaČe ekipe Lisk Križe nadaljevanje spom
ladanskega dela sezone v 1. državni namiznoteniški ligi čaka že v 
soboto, 4. januarja 2003. so se bodo srečali z. ekipo N T K Krka iz 
Novega mesta. V tem moštvu bo nastopal tudi najboljši slovenski 
igralec Robi Smrekar. Za ekipo Lisk Križe pa bodo igrali: Dejan Sto-
janovič, Žiga Jazbec, Klemen Jazbič, Klemen Mrak, Matija Verč in 
Luka Petrnel. , V.S. 

Tekmovalci Policijskega judo kluba Triglav Kranj - stojijo z leve proti 
desni - Miha Čufer, Mitja Železnikar, Primož Lubej, Andrej Frelih, Peter 
Bodlaj in trener Brane Vuzem - čepijo - Jan Januš, Miha Korez, Luka 
Ravnic, Andrej Frantar in Simon Mohorovič. 

polfinalnem dvoboju so se Kranj
čani pomerili z ekipo Drave in po 
vodstvu z 2:0 na koncu izgubili i 
rezultatom 2:5. Za Kranjčane sta 
zmagala Mohorovič (kat. do 60 
kg) in Železnikar (kat. do 66 kg). 

Za tretje mesto so se Kranjčani 
pomerili s tekmovalci Branika 
Brokerja in jih premagali z. rezul
tatom 4:3. Za Kranjčane so 
zmage dosegli Mohorovič (do 60 
kg), Železnikar (do 66 kg), Bod
laj (do 100 kg) in Lubej (nad 100 
kg). 

V boju za prvo mesto so ju-
doisti Impola brez težav prema
gali judoiste Drave z rezultatom 
5:2 in tako osmič osvojili naslov 
državnega prvaka. V.S. 

G L A S 



3 0 0 prijavljenih, 117 i z b r a n i h 
Slovenci smo dobili prvo enoto pogodbene rezerve, ki bo svoje pogodbene pravice in obveznosti izvajala v 132. gorskem bataljonu s sedežem na Bohinjski Beli. 

Do leta 2010 potrebujejo v Sloveniji šest tisoč prostovoljnih, pogodbenih rezervistov. 

Bohinjska Bela - O tem, da so imeli do petega decembra Gorenjci 
še čas, da se odločijo o tem, ali bi postali pripadnik pogodbene re
zerve v gorski enoti slovenske vojske, smo že pisali. Pa naj vseeno 
nekatere stvari še enkrat omenimo ter dodamo, da je bilo dva dni 
pred Božičem v vojašnici na Bohinjski Beli precej živahno, saj je 
bil postroj prve enote pogodbene rezerve Slovenske vojske. Izpo
stave za obrambo z Gorenjskega so pred časom ponudile sklenitev 
pogodbe več kot tisoč pripadnikom, ki imajo vojaški razpored na 
območju izpostav za obrambo v Radovljici, na Jesenicah, v Kra
nju, Škofji Loki in Tržiču. Kandidati so vložili prošnje in izmed 
273 prijavljenih je bilo izbranih 117 kandidaov, 156 kandidatov, pa 
je ostalo zunaj izbora. V Slovenski vojski želijo pridobiti kvalite
ten kader. Naslednje leto se bo dopolnjevalo v gorenjskem območ
ju tudi v enotah za zračno in radiološko, kemično in biološko 
obrambo. 

Na tematskem srečanju in po
stroju prve pogodbene rezerve 
Slovenske vojske v vojašnici Bo
hinjska Bela smo lahko govorili z 
novimi pripadniki Slovenske voj
ske, za strokovne odgovore pa so 
bili na voljo tudi polkovnik Jože 
Majcenovič, Generalštab Sloven
ske vojske, brigadir Bojan Suli-
goj. namestnik načelnika Gene
ralštaba Slovenske vojske in 
Alojz Matičič iz Sektorja za voja
ške zadeve. Brigadir Bojan Suli-
goj je izrazil zadovoljstvo nad za
stavljenim projektom, saj je 'vsa 
stvar stekla zelo hitro. Na postro
ju so posameznim pogodbenim 
rezervistom podelili tudi kovanec 
Slovenske vojske. 

Tovrstno sestavljanje enote pros
tovoljnih pogodbenih rezervistov 
Slovenske vojske je pri nas no
vost. Pogoji, ki so jih morali kan
didati za pogodbenega rezervista 
izpolnjevati, so bili določeni. 
Kandidat mora biti državljan Re
publike Slovenije, ne sme imeti 
dvojnega državljanstva, odslužen 
vojaški rok, ocenjeni mora biti z 
oceno sposoben za vojaško službo 
in podana mora biti njegova izja
va, da ni prišlo do sprememb 
zdravstvenega stanja, ki bi vpliva
lo na spremembo ocene sposo
bnosti, da je vojaški obveznik re
zervne sestave, ni v postopku pri
znanja pravice do ugovora vesti 
vojaške dolžnosti, ni starejši od 
trideset let (vojak), štirideset let 
(podčasnik) oziroma petinštiridc-

Denis Guzel j iz Škof ja Loke ima 
27 let: "Za pogodbenega rezervi
sta sem se po eni strani odločil 
mogoče zaradi kasnejše zaposlit
ve v vojski, po drugi pa tudi zaradi 
denarja. Sem zaposlen. Pravza
prav sem na Bohinjski Beli že slu
žil vojaški rok, tako da vojašnico 
poznam. Pogoji za pogodbeno re
zervo pa so tudi kar v redu." 

set let (častnik), ima najmanj 
srednjo poklicno šolo (vojak), 
srednjo ali višjo šolo (podčastnik) 
oziroma najmanj visoko strokov
no šolo (častnik), ima opravljen 
tečaj za poveljnika oddelka vojnih 
enot ali podčastniški čin - če kan
didira za dolžnost podčastnika, 
ima končano ŠRO oziroma ŠČVE 

Večina se jih je odločila za po
godbeno rezervo ravno zaradi de
narja, ki ga prejmejo. Po petih le
tih, za toliko časa podpišejo rezer
visti pogodbo, dobijo možnost 
podaljšanja pogodbe in lahko po
stanejo pripadniki rezervne sesta
ve. Če se potem odločijo, da po
godbo podaljšajo za eno časovno 
obdobje, dobijo denarno nagrado, 
ki je v višini treh plač. Njihova 
mesečna plača, osnovna, je 23 ti
soč tolarjev. Gre za nadomestilo 
za pripravljenost na domu. To pla
čo dobijo rezervisti za mesece v 
letu, za vse dneve, ko so vpoklica
ni (povrnjeni tudi potni stroški, 
hrana, nezgodno zavarovanje...), 

Na postroju so posameznim pogodbenim rezervistom podelili tudi kovanec Slovenske vojske. 

Alojz Matičič, polkovnik Jože Majcenovič in brigadir Bojan Šuligoj. 

ali častniški čin - če kandidira za 
dolžnost častnika, vozniško dovo
ljenje C kategorije, če želi oprav
ljati dolžnost voznika, ni zaposlen 
v tujini oziroma na delu. usposab
ljanju ali šolanju v tujini, ni pred
nostno razporejen na delovno 
dolžnost (npr. policist ali carinik), 
ni oseba, ki se ne razporeja na 
obrambne dolžnosti, ni bil še kaz
novan in je podal pisno soglasje 
za varnostno preverjanje. 

Izpolnjevanje pogojev je prever
jal upravni organ pristojen za 
obrambne zadeve, izbiro kandida
tov pa komisija, ki jo je imenoval 
minister za obrambo. V svoji vlo
gi oziroma prošnji za sprejem 
med pogodbene rezerviste so 
kandidati lahko navedli ali želijo 
skleniti pogodbo v rezervni sesta
vi kot vojak, podčasnik ali čast
nik, kar ste lahko ravnokar pre
brali, saj sta zahtevani za določe
no mesto določena izobrazba in 
starost. Kandidati so lahko izrazi
li tudi željo po rodu oziroma služ
bi ali formacijski dolžnosti, ki bi 
jo radi opravljali. 

Uredba o pogodbenem opravlja
nju vojaške službe v vojaški re
zervni sestavi Slovenske vojske 
seveda določa splošne pogoje za 
opravljanje vojaške službe v re
zervni sestavi, postopke izpopol
njevanja, pravice in dolžnosti po
godbenih pripadnikov, nadome
stila, druge prejemke in povračila 
in razloge za prenehanje oziroma 
odpoved pogodbe. O vsem tem 
smo podrobneje že pisali. Pravza
prav smo se dotaknili tem, ki so 
takrat morebitne kandidate naj
bolj zanimale, zato le osvežimo 
spomin. Pravice in dolžnosti po
godbenih pripadnikov so nasled-

V ponedeljek smo bili v vojašnici na Bohinjski Beli, kjer ima sedež 132. gorski bataljon, priča zgodovinske
mu dogodku, ki je in bo pomemben za nadaljnji razvoj slovenske vojske, kot tudi vključevanje v mednarod
ne integracije. Vojaški poklic je na Slovenskem visoko cenjen in željan, čeprav so nekateri prepričani na
sprotno. Nesporno pa je, da večina državljanov podpira opuščanje naborništva in obveznega služenja v re
zervni sestavi, ki ne zadovoljuje in ne daje več odgovorov na porajajoče varnostne probleme v svetu. Od
govor na to je poklicna vojska, dopolnjena s pogodbeno rezervo. 

nje: izbor terminov in uskladitev z 
delodajalcem, udeležba na uspo
sabljanjih, odlaganje udeležbe na 
usposabljanju zaradi določeni 
tehtnih razlogov (nđ primer bole
zen, rojstvo otroka, smrt v ožji 
družini, nujna pomoč v družini ob 
naravnih in drugih nesrečah, ude
ležbe na izpitu, ...), sporočanje 
podatkov o zdravljenju, izrabi 
pravice starševskega dopusta in 
napotitvi na delo, usposabljanje in 
šolanje v tujino, opravljanje voja
ške službe v miru zaradi izvajanja 
obveznosti, prevzetih v medna
rodnih organizacijah, oziroma z 
mednarodnimi pogodbami ali za
radi povečanega dalj časa trajajo
čega obsega nalog, ki j ih pripad
niki stalne sestave ne morejo 
opraviti, zlasti pri opravljanju na-

malo glede svojih delodajalcev in 
Slovenske vojske: stroški, ki bodo 
nastali v času odsotnosti delavca z 
delovnega mesta, ko bo na uspo
sabljanju, bodo delodajalci dobili 
povrnjene, obveščeni bodo o 
usposabljanjih za koledarsko leto 
vnaprej in zakonsko vezani, da 
pogodbenika spustijo na usposab
ljanje. Pogodbeniku pa se v pri
meru zapletov nudi strani vojske 
tudi pravna pomoč. Termine 
usposabljanj lahko določijo rezer
visti sami ali v dogovoru z delo
dajalcem. Petletna pogodba se 
lahko prekine v nekaterih prime
rih. Če jo prekine pripadnik, po
godbeni rezervist, pa mora povr
niti stroške usposabljanj in dva
najst mesečnih plačil za priprav-
Ijenost na domu. 

Igor Pečen ik iz Kran ja se je rav
no tako odločil za oddajo vloge za 
pogodbeno rezervo, ker mu je 
vojska kot taka všeč , če pa se 
vsemu temu doda še plačilo, se 
pa tudi strinja: "Delam v Savi in 
vedno sem se ukvarjal s športom. 
Nikoli sicer tekmovalno. Drugače 
pa deskam na snegu. Trenutno 
sem kar navdušen nad rezervisti 
oziroma nad vsem, kar se dogaja 
okoli mene." 

log Z R P ob naravnih in drugih 
nesrečah ter v izrednem ali voj
nem stanju, odpoved pogodbe. Na 
drugi strani imamo (če lahko tako 
rečemo) "delodajalca" pogodbe
nih rezervistov. Ministrstvo za 
obrambo, ki ima do njih ravno 
tako svoje obveznosti: predstavi
tev možnih terminov usposablja
nja (do konca novembra oziroma 
šestdeset dni pred začetkom uspo
sabljanja), seznanitev z. načrtom 
usposabljanja za naslednje leto 
(do konca oziroma trideset dni 
pred začetkom usposabljanja), po
vrnitev plače delodajalcem, zava
rovanje kandidata za morebitno 
nesrečo pri delu, zagotavljanje 
njihove pravne pomoči pogodbe
nemu pripadniku, če ga delodaja
lce ne sprejme na prejšnje delo ali 
ga postavi v manj ugoden položaj, 
izplačilo plačil za pripravljenost 
in za udeležbo na usposabljanju 
ter prevoznih stroškov in drugih 
prejemkov. Ce povzamemo in po
vemo enostavnejše tisto, kar je 
morebitne kandidate oziroma se
daj pogodbene rezerviste, zani-

Kandidati so podpisali pogodbe 
minulo soboto. Večina prijavlje
nih jih je bila starostno pod tride
set iet. Za izpad kandidata je bila 
največkrat vzrok šolska izobra
zba. Nekaj pa je bilo tudi takih, ki 
niso izpolnjevali zdravstvenih 
meril ali so bili v preteklosti kaz
novani. 

pa dobijo dnevno nadomestilo, ki 
je za delavni dan 75-odstotno -
pač glede na položaj, ki ga posa
meznik zavzema. Za sobote bodo 
rezervisti prejeli sto in nedelje sto 
petdesetodstotno nadomestilo. 
Nezaposleni pa dobijo tudi med 
tednom stoodstotno nadomestilo. 

Polkovnik Klemen Medja, ki je 
ob enem tudi načelnik Gorske 
šole Slovenske vojske je v pri nas 
že objavljenem članku, ki je govo
ril o pogodbenih rezervah, spre
govoril o usposabljanju v gorski 
enoti, kjer je poudaril pomemb
nost tehnike in taktike gorskega 
bojevanja. "Želimo kader s čim 
boljšo predhodno usposobljenost
jo, zato je eden od kriterijev izbo
ra tudi civilna gorniška usposo
bljenost. Ni pa to nujen pogoj za 
kandidata. Gorski svet je namreč 
zelo specifično področje. Verjet
no bo enota imela poleg ostalih 
nalog tudi naloge iz področja za
ščite in reševanja." 

foto: 
Alenka Brun, 

Gorazd Kavčič 



Janez TRILER iz Železnikov, drugi tenorist Slovenskega okteta 

S l u t i l s e m , d a b o m n e k o č p e l 

v s l a v n e m z b o r u 
Leta 1996, ko je profesor Anton Nanut iskal pevce za novi Slovenski oktet, je bil za drugega tenorista izbran takrat 30-letni učitelj glasbe Janez Triler iz Železnikov. 

Ves svet je bil nenadoma v njegovih rokah. Slutil je, da se bo enkrat poslovil od Selške doline in da bo na velikih odrih žel aplavze, vendar o petju v oktetu še sanjati ni upal. 
Preveč ga je spoštoval in nedosegljiv se mu je zdel. 

Na koncertu Slovenskega okteta 
na božični dan v župnijski cerkvi 
sv. Jurija v Stari Loki je bila kot 
tretja pesem na sporedu Štolcerje-
va in Tomčeva Rajske strune. 
Tako kot po vsaki pesmi je tudi po 
tej cerkev napolnil silovit aplavz, 
ki je bil še posebej namenjen Ja
nezu Trilerju iz Racovnika v Že
leznikih, ki je bi l v tej čudoviti 
božični pesmi solist. V cerkvi so 
bili številni njegovi znanci in pri
jatelji in zanesljivo tudi kdo od 
nekdanjih in sedanjih učencev, ki 
j ih je v osnovni šoli na Trati kot 
učitelj glasbe uvedel v svet petja 
in glasbe. Sploh pa pri Janezu Tri
lerju ni bojazni, da ga ljudje ne bi 
poznali. Po naravi je veseljak, go
dec in pevec, ki mu tudi danes ni 
problem do jutra držati družbo 
pokonci. Potrpljenje ima z mladi
mi in starimi, zdravimi in bolni
mi. Ko je nastopal za telesno in 
duševno prizadeto mladino, mu ni 
bilo škoda časa in truda sesti za 
klavir in z nerodnimi otroškimi 
prstki pritisniti na tipko. Na Ra-
covniku, na hišni številki 11, živi 
skupaj z ženo Danico, doma iz 
Sevelj, učiteljico razrednega po
uka in tudi pevko, hčerko Majo, 
učenko drugega razreda devetlet-
ke v Železnikih, ki že eno leto 
uspešno vadi violino pri profesor
ju Arminu Sesku v Škofji Loki , in 
očetom Konradom, ki je izredno 
ročen človek in poznan izdelova
lec jaslic. Njegove jaslice, izdela
ne iz tolčenega bakra, so bile na 
naslovnici predbožičnega izvoda 
Gorenjskega glasa. 

Janez je bil vedno na tesnem s 
časom, zadnja leta, ko je član Slo
venskega okteta, pa ga ima še 
manj. Oktet za letošnje božične in 
novoletne praznike veliko nastopa 
z izbranim programom sloven
skih in tujih božičnih pesmi. V 
nedeljo, 29. decembra, bo pel tudi 
v Naklem. Ko smo se pretekli te
den zvečer dobili na njegovem 
domu, so bile prve besede name
njene Božiču. Janez. Triler na ta 
praznik veliko da. Sveti večer je 
nekaj posebnega. Ljudi združi 
bolj kot katerikoli drugi večer, po
sebej polnočnica, pravi. Trilarjevi 
gredo k polnočnici v Zali Log. 
Danica je pevka tamkajšnjega cer
kvenega zbora, ki ga vodi Janez. 
Letos sta vzela s seboj tudi Majo, 
ki na koru. ko prepevata mamica 
in oči, noče biti manjvredna in 
hoče tudi zase notne liste. 

Dvajset let s h a r m o n i k o 

"Bo kar držalo, da sta mi bili 
glasba in pesem položeni v zibel
ko. Stari oče po mamini strani, 
Lojzkov iz. Martinj vrha, je bil 
glasbenik. Klarinet je igral. Našel 
sem ga in ga hranim. Doma smo 
pogosto prepevali. Brat je igral 
harmoniko, v glasbeno šolo za 
harmoniko sem šel tudi sam in na 
osnovni šoli spremljal folklorno 

skupino, k i jo je vodila Ančka 
Bogataj. To je bilo zame nekaj 
posebnega. Vleklo me je tudi k 
pevcem. Pel sem v osnovnošol
skem zboru, resneje pa kasneje 
pri mešanem pevskem zboru 
Iskra. Na zadnjem koncertu v 
Škotji Loki sem srečal prijatelja, s 
katerim sva skupaj začela prepe
vati pri Iskri. Moram reči, da sva 
si z Ivanom kar krepko stisnila 
roki," je povedal Janez Triler, ki 
je v osmem razredu igral za prvi 
Silvester. " V Martinj vrhu so 
iskali godca in so prišli po moje
ga brata, ki pa je bil pri vojakih. 
Pridi pa ti igrati, saj tudi znaš, so 
mi dejali, ko sem ležal za pečjo. 
Starši so j i h zaman prepričevali, 
da sem še premlad in da še ne 
znam dovolj melodij. Niso in niso 
odnehali in moral sem z njimi. To 
je bil prvi Silvester. Nato sem jih 
zapored odigral še 19, zadnjega 
leta 2000. Potem sem, tudi zaradi 
družine in drugih obveznosti, od
nehal in spoznal, da je tudi doma 
lepo in da sem bil v tem pogledu 
v teh letih za marsikaj prikrajšan. 
Razen tega sva z bratom 16 let, od 
ustanovitve naprej pa do konca, 
dokler se je še dalo zdržati, igrala 
v ansamblu Obzorje. Potem je 
prišla druga sestava, ki tudi ne 
igra več." 

Na vprašanje, zakaj je prav v 
Selški dolini toliko odličnih pev
cev in glasbenikov, je Janez Triler 
odgovoril, da verjetno zato, ker 
sta petje in glasba ljudem lajšala 
težko življenjem in jih razvedrila. 
Tudi Kropa, kjer je bilo tako kot v 
Železnikih in drugih slovenskih 
železarskih krajih težko življenje, 
je znana po odličnih pevcih. 

P o v a b i l o v S l o v e n s k i oktet 

Kot da bi slutil, da bo petje ved
no bolj pomembno v njegovem 
življenju, seje Janez Trilar pevsko 
šolal pod vodstvom profesorice in 
znane pevke Ileane Bratuž Kaci-
jan. Slutil je, da bo postala nekoč 
Selška dolina premajhna za nje
gov pevski talent in da bo žel 
aplavze tudi na velikih in po
membnih odrih. "To ni ponižujo

če za mojo dolino, v kateri sem 
začenjal glasbeno pot in v kateri 
smo spravili med ljudi toliko lepih 
in mnogokrat že pozabljenih me
lodij. Da bom kdaj zapel pri Slo
venskem oktetu še pomisliti ni
sem upal. Zdel se mi je nedoseg
ljiv. Zato me je povabilo na avdi
cijo presenetilo. Nastala pa je za
nimiva zgodba. Avdicija je bila v 
soboto, jaz pa sem imel v petek 
zvečer dogovorjeno igranje. Naj
prej sem se odločil, da ne bom 
igral, ker na tako pomembno av
dicijo ni dobro iti z utrujenim gla
som, potem sem pa le popustil in 
pristal na igranje do polnoči, ki pa 
seje zavleklo do jutranjih ur. Vse
eno sem odšel v Ljubljano in se 
osebno opravičil gospodu Antonu 
Nanutu, da pač za avdicijo nisem 
pripravljen. Če te danes ne bomo 
izbrali, te bomo poklicali nasled
njo soboto, je rekel. Res so me po
klicali . V Ljubljano sem odšel 
brez treme, z zahtevnim progra
mom, v katerem se mora drugi 
tenor resnično izkazati, teoretično 
in glasovno. Ko so me vprašali, 
kam naj me obvestijo o odločitvi, 
sem bil prepričan, da sem spre
jet." Za povabilo na avdicijo pa 
"k r iv i " Danila Čadeža. Takratni 
ansambel Obzorje je skupaj s 
kvartetom Do, v katerem je pel 
Danilo Čadež, gostoval pri Slo
vencih v Nemčiji in Franciji. Ja
nez se spominja, da je takrat Da
nilo še posebej pozorno spremljal 
njegovo prepevanje. Janez Triler 

Na odru skupaj s prvim tenoristom Vladimirjem Čadežem (levo),drugim 
tenoristom Rajkom Meserkom in baritonistom Jožetom Vidicem. 

je vesel, da je na odru sosed Vla-
dimirju Čadežu, sinu velikega 
pevca prvega Slovenskega okteta. 

Potem so se za na novo sestav
ljeni Slovenski oktet začela na
porna leta iskanja in glasovnega 
usklajevanja. Novi pevci so priha
jali z novimi glasovi, drugačnimi, 
kot jih je imel prvi oktet, ki je fe
bruarja leta 1996 nehal prepevati. 
Nekaj časa je pri mlajši sestavi 
pel tudi Peter Ambrož, enkratni 
drugi tenor v letih 1966 do 1996, 
s katerim stopiti skupaj na oder je 
bila za Janeza Trilarja posebna 
čast. Po Antonu Nanutu je postal 
leta 2000 umetniški vodja dr. Mir
ko Cuderman, eden najbolj izob
raženih in z. literaturo "oborože
nih" Slovencev na področju zbo
rovskega petja. Trije pevci so bili 
zamenjani in nastal je oktet z obe
tavno prihodnostjo in velikimi 
priložnostmi. "Oktet je posebna 
pevska sestava. V njem se poje 
drugače kot v zboru ali na oper
nem odru. V oktetu mora biti 
vsak pevec solist. Na vsak glas sla 
samo dva pevca in ni nikogar dru
gega, da bi ti pomagal. Glasovno 
moraš bili pripravljen. Izgovorov, 
da si glasovno ali kako drugače 
utrujen, ni," je pojasnil bistvo pet
ja v oktetu Janez Triler. "Vaje 
imamo dvakrat ali trikrat leden 
sko po tri ure. Profesor dr. Mirko 
Cuderman je vedno zraven. Prijet 
no je hoditi na vaje. Doma tudi 

Trilerjevi iz Racovnika: hčerka Maja, žena Danica, Janezov oče Konrad in Janez. 

zapojem, pa v avtomobilu, med 
vožnjo. Doma večinoma ponav
ljam le tekstovne vaje." 

Nekdan j i in sedanj i pevc i 
v D r u š t v u S l o v e n s k i okte t 

Janez Triler je povedal, da želi 
sedanji Slovenski oktet nadaljeva
ti tradicijo prvega, v katerega so 
bili 27. septembra leta 1951 izbra
ni prva tenorja Janez Lipušček in 
Gašper Dermota, druga tenorja 
Božo Grošelj in Marij Kogoj, prva 
basista Tone Kozlevčar ih Roman 
Petrovčič ter druga basista Artur 
Šulc in Tone Petrovčič. Umetniški 
vodja je bil profesor Janez Bole. 
Oktet je prvič nastopil 23. julija 
1952 v Trstu. Od takrat do leta 
1996 je v okteti pelo 25 pevcev, ki 
so nastopili okrog 4000-krat v 
skoraj 40 državah sveta. Leta 
1996 je prvič zapela nova genera
cija Slovenskega okteta. 

"Po treh menjavah po letu 1996 
smo sedaj v Slovenskem oktetu 
prva tenorista Andrej Ropaš iz 
Kamnika in Vladimir Čadež iz 
Solkana, druga tenorista Rajko 
Meserko iz Šmartna pri Litiji in 
jaz, baritonista Primož Dekleva iz 
Pivke in Jože Vidic iz. Šmartna pri 
Litiji ter basista Matej Voje iz. 
Ljubljane in Janko Volčanšek iz 
Ljubljane. Imeli smo že nekaj 
uspešnih in odmevnih nastopov 
doma in na tujem. Ko smo peli na 
Koroškem, so v nabito polnih 
dvoranah vzklikali Mojcej, Moj
cej. M i doma se še premalo zave
damo, kakšno moč ima pesem. 
Tam za Karavankami gledajo na
njo drugače. Prepevali smo v 
Bruslju in Strasbourgu, kjer so se 
s svojimi kulturami predstavile 
pridružene članice Evropske uni
je. Nekaj posebnega je bilo go
stovanje v Rusiji, kjer smo peli v 
sloviti dvorani Čajkovskega. Po
nosni smo bili, da so bili v dvora
ni številni slovenski gospodar
stveniki z Milošem Kovačičem, 
direktorjem Krke na čelu, ki je 
naš pokrovitelj in je v Rusiji zelo 
spoštovan, in poljanski rojak iz. 
Zirov dr. Franci Demšar, ki je slo
venski veleposlanik v Moskvi. Z 
našim atašejem za kulturo, nekda
njim pevcem Logaškega okteta in 
novinarjem Televizije Primožem 
Sarkom smo se peljali s transibir-
sko železnico tja do Bajkalskega 
jezera. Na koncertih in na potova
njih smo doživeli pravo Rusijo. 
Slovani imamo res marsikaj skup 
nega. Rusi so takoj razumeli našo 
pesem, tako kot mi zelo hitro do
jamemo njihove čudovite pesmi 
in glasove, ob katerih se sprašuje
mo, kje jih jemljejo," je pripove
doval Janez. Oktobra leta 2001, 

petdeset let po ustanovitvi prvega 
Slovenskega okteta, so na usta
novni zbor Društva Slovenski ok
tet povabili vse dosedanje še žive 
pevce. Vs i so prišli in srca so se 
raznežila, ko sta na koncertu Ker-
njakovo Mojcej skupaj zapela dva 
Čadeža: oče Danilo, član nekda
njega okteta prvo kitico, sin Vla 
dimir, pevec sedanjega okteta, pa 
drugo. Njuna pesem je simbolič
no potrdila vez med vsemi pevci 
Slovenskega okteta, ene najbolj
ših kulturnih skupin v zgodovini 
Slovencev. 

"Slovenski oktet je bil vedno ne
kaj posebnega," je prepričan Ja
nez Triler. "Znani slovenski skla
datelji so precej pesmi napisali 
posebej zanj, ki j ih je znal najbo
lje zapeti. Glasovi njegovih pev
cev so imeli vedno neko posebno 

štva dr. Anton Bebler, se zboljšu-
jejo, še posebej sedaj, ko je nad 
oktetom prevzela pokroviteljstvo 
novomeška Krka. V Ljubljani bi 
si radi dobili prostor, v katerem bi 
uredili muzej Slovenskega okteta. 
Po domovih nekdanjih pevcev in 
drugje po Sloveniji je toliko stva
ri, od plošč in letakov do časopis
nih člankov, k i spominjajo na 
slavno pot Slovenskega okteta. 
Zadnjič je eden od potomcev bra
tov Petrovčič prinesel oktetu zelo, 
zelo staro gramofonsko ploščo. 

V s a k a p e s e m je bogas tvo 
Janez Triler gre povsod, kamor 

ga povabijo, da zapoje in zaigra, 
čeprav ima sedaj za take reči manj 
časa. Zelo redko še "odšpila" 
kakšno poroko. 

Skupaj s hčerko Majo, ki bo, če bo še tako pridno vadila, odlična vio
linistka. Uživa, če gre z mamico ali očijem na koncert. 

barvo in to je tudi naša značilnost. 
Ko nas ljudje poslušajo, se vedno 
sprašujejo, ali smo taki kot so bili 
naši slavni predhodniki. Nekdanji 
pevci nam pravijo, da smo in to 
nas veseli." 

Razmere, v katerih dej uje Slo
venski oktet, bo Bogdanu Pogač
niku je predsednik novega dru-

"Glasilke je treba varovati. So 
zapletena stvar in z njimi ne smeš 
pretiravati. Moje glasilke so zelo 
obremenjene. Najprej v šoli, po
tem pa na vajah okteta in domače
ga zbora. Še posebej se izogibam 
hladnih pijač, čeprav ni slabo, kaj 
dobrega popiti," je o varovanju 
svojega glasu povedal Janez. "Pe
sem pa je zame vse. Lepo je, če 
znaš peti. Saj niso pomembne in 
vredne le arije. Tudi preprosta pe
sem seže v srce. Nam Slovencem 
očitajo, da imamo otožne pesmi. 
Morda jih samo preveč otožno 
pojemo. Kakšno kitico bi lahko 
zapeli bolj veselo. Spoštujem vsa 
ko pesem in glasbo, če je dobra in 
če jo razumem. V vsaki je več do
brega kol slabega, vendar je na pr
vem mestu domača pesem. Z njo 
bi moral vsak začeli. Slovenci 
imamo toliko dobrih glasbenikov 
in pevcev. Najbolj sem pa vesel, 
če katerega od svojih učencev vi
dim prepevali." 

Jože Košnjek, 
slike lina Doki 
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C e n a e l ek tr ike t u d i 

p o kva l i t e t i 
Prvega marca bo začela veljati nova uredba o dobavi električne energije, ki prinaša v odnose med dobavitelji in 

uporabniki kar precej novosti. 

Ljubljana - Slovenska vlada je v torek sprejela uredbo o določitvi 
splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije, ki določa 
predvsem odnose in postopke med uporabniki elektroenergetske
ga omrežja in upravljavcem omrežja ter ostalimi reguliranimi de
javnostmi s tega področja, in sicer na izhodiščih, ki jih je uvedel 
energetski zakon in ki jih zahteva sodoben način uporabe električ
ne energije. 

Uredba o določitvi splošnih po
gojev za dobavo in odjem elek
trične energije, ki jo je vlada spre
jela, določa predvsem odnose in 
postopke med uporabniki elektro
energetskega omrežja in uprav
ljavcem omrežja ter ostalimi regu
liranimi dejavnostmi s tega po
dročja, je na novinarski konferen
ci po drugi seji vlade dejal mini
ster za okolje, prostor in energijo 
Janez Kopač. Doslej je bilo to 
urejeno z več akti, konec leta 
1999 pa je začel veljati energetski 
zakon, ki predvideva novo uredi
tev tega področja. Vlada pa je to 
storila s sprejemom uredbe o do
ločitvi splošnih pogojev za doba
vo in odjem električne energije, ki 
bo začela veljati od 1. marca 
2003. Uredba predstavlja po
membno vsebinsko novost, k i jo 
bodo morali zlasti v elektrodistri-
bucijskih podjetjih temeljito pro
učiti in se na začetek njenega iz
vajanja temeljito pripraviti. 

E l e k t r i č n a energi ja p o 
p o g o d b i 

Upravljavci omrežja - E L E S in 
elektrodistribucijska podjetja so 
odgovorni za zanesljivo in varno 
oskrbo z električno energijo. Iz
daja soglasje za priključitev, z 
upravičenimi odjemalci in proiz
vajalci podpiše pogodbo o pri
ključitvi in o dostopu do omrežja, 
opravlja meritve dobave in odje
ma električne energije, ki so 
osnova za obračun nadomestila za 
uporabo omrežja, za obračun 
električne energije tarifnim odje
malcem in so na voljo upraviče
nim odjemalcem ter njihovim do
baviteljem. Če upravljavec 
omrežja ne opravlja svojih obvez
nosti, kot to od njega zahteva 
uredba, so uporabniki omrežja, ki 
bi j im zaradi tega bila povzročena 
škoda, upravičeni do odškodnine. 
Uredba tudi natančno opredeljuje, 
v katerih primerih sme uporabni
ku omrežja zaradi njegovega ne

dovoljenega delovanja upravlja
vec omrežja prekiniti dobavo ali 
odjem električne energije. 

Uporabnik omrežja je odgovo
ren, da uporablja električno ener
gijo na dovoljen in varen način, da 
njegove naprave v javno elektro
energetsko omrežje ne širijo mo
tenj, ki bi motile oskrbo ostalih 
uporabnikov omrežja. Uporabnik 
omrežja je dolžan tudi obveščati 
upravljavca omrežja o opaženih 
okvarah in napakah na omrežju. 
Izvajalec prenosa ali distribucije 
električne energije je zadolžen 
predvsem za izvedbo nalog, ki mu 
jih naloži upravljavec omrežja, in 
za zagotavljanje tehničnih rešitev 
razvoja, posodobitve in priključi
tev novih uporabnikov na omrež
je. Uredba definira pogoje, ki mo
rajo biti izpolnjeni, da se lahko 
nov uporabnik priključi na javno 
elektroenergetsko omrežje ali ob
stoječi uporabnik poveča priključ
no moč. Opredeljuje tudi posto
pek priključitve ter osnovne para
metre pogodbe o dostopu do 
omrežja. Uredba določa, da je 
uporabnik dolžan pokriti nepo
sredne in povprečne stroške vklju
čitve v omrežje. Neposredni stro
ški se nanašajo na samo izvedbo 
priključka, medtem ko se povpre
čni stroški nanašajo na tiste, k i j ih 
ima z vključitvijo uporabnika 
upravljavec omrežja in j ih določi 
Agencija za energijo v enem me
secu po uveljavitvi uredbe. 

Sodoben način življenja in novi 
tehnološko-industrijski procesi 
zahtevajo povečanje kakovosti 
oskrbe z električno energijo. Zato 
uredba uvaja višje standarde ka
kovosti dobavljene električne 
energije. Za tehnološko zahtevno 
industrijo je posebej pomemben 
podatek, da uredba zaostruje naj
večje število in trajanje kratkotraj
nih in dolgotrajnih prekinitev na
pajanja z električno napetostjo. 
Po uredbi je treba doseči prvo iz
boljšanje do leta 2006, končno iz
boljšanje pa do leta 2008. 

Novos t i tudi 
z a gospodin j s tva 

Nova uredba prinaša novosti 
tudi za gospodinjstva. Za pridobi
vanje soglasja za priključek bo 
tudi poslej v fazi pridobivanja 
gradbenega dovoljenja pristojno 
elektrodistribucijsko podjetje, po
tekalo pa bo po pravilih upravne
ga postopka, kar pomeni, da gaje 
elektrodistribucijsko podjetje 
dolžno izdati, če so pogoji izpol
njeni, in sicer po ceni, ki je pred
videna za takse v upravnem po
stopku. Sicer pa tudi v primeru, 
da elektrodistribucijsko podjetje 
zavrne izdajo soglasja, ima prosi
lec možnost pritožbe na drugi 
stopnji, česar doslej praktično ni 
bilo. Pri stroških priključevanja 
se ukinja sedanja priključnina. 
Uporabnik bo po prejemu soglas
ja moral z elektrodistributerjem 
skleniti pogodbo. V skladu z njo 
bo distributer lahko zaračunal le 
neposredne stroške priključitve 
ter povprečne stroške priključeva
nja v Sloveniji. Višino slednjih bo 
določila agencija za energijo in še 
niso znani. Sicer pa uredba pred
videva tudi natančna pravila, kdaj 
sme priti do prekinitve odjema ali 
oddaje električne energije, novost 
pa je tudi ta, da se cenejši elek
trični tok, ki je obračunan od 13. 
do 16. ure, vsaj tam, kjer je mož

nost daljinske nastavitve števcev, 
avtomatično obračunava vedno od 
13. do 16. ure, saj je doslej ob pre
hodu med poletnim in zimskim 
časom prišlo do zamika za eno 
uro. Pomembna novost bodo 
predplačilni števci električne 
energije, ki do sedaj niso bil i 
možni. Poslej pa bomo lahko v 
naprej kupili določeno količino 
energije, ko bo vplačani znesek 
porabljen, pa se bo dobava avto
matično prekinila. Podobno kot 
pri nakupu predplačniške kartice 
za mobitel ali plačilo cestnine z 
ABC kartico. Predplačilni števci 
naj bi bili uporabni zlasti za naj
emodajalce, lastnike vikendov in 
podobno. Novost uredbe je tudi 
uvedba odškodnin. Upravljavec 
omrežja bo imel pravico do pov
račila škode od uporabnika, če je 
škoda nastala zaradi ravnanj upo
rabnika, na podlagi katerih mu je 
prekinil ali ustavil odjem oziroma 
oddajo električne energije. Po 
drugi strani pa bo tudi uporabnik 
imel pravico do odškodnine, če 
mu je upravljavec omrežja neute
meljeno prekinil ali ustavil odjem 
oziroma oddajo električne energi
je, pa tudi v primeru, če traja pre
kinitev odjema neupravičeno dol
go glede na določbe iz te uredbe. 

Štefan Žargi 

Z novim letom višje cene 
Ljubljana - Z novim letom 

bodo začele veljati nove, višje 
cene prenosa nekaterih poštnih 
pošiljk v notranjem prometu ter 
nove cene telefaksnih storitev v 
notranjem in mednarodnem pro
metu. Cena prenosa standardizi
ranega pisma in dopisnice se bo 
tako s sedanjih 33 tolarjev zvišala 
na 38 tolarjev, cena prenosa ne-
standardiziranega pisma mase do 
20 gramov in nestandardizirane 
dopisnice s 36 tolarjev na 44 to
larjev ter cena prenosa nestandar-
diziranega pisma mase nad 20 do 
100 gramov s sedanjih 66 tolarjev 
na 76 tolarjev. Sedanje cene velja
jo od oktobra, ko je vlada v skla
du z. uredbo o določitvi najvišjih 

cen osnovnih poštnih storitev v 
notranjem prometu znižala cene, 
ki j ih je Pošta Slovenije uveljavila 
1. septembra na osnovi soglasja 
Agencije za telekomunikacije, ra
diodifuzijo in pošto. Agencija je 
višje cene odobrila na podlagi no
vega zakona o poštnin storitvah, 
ki je začel veljati 30. maja letos, 
vendar pa so na ministrstvu za go
spodarstvo presodili, da določanje 
teh cen v skladu z zakonom o 
kontroli cen do konca leta še osta
ja pod njihovim okriljem. S 1. ja
nuarjem 2003 pa bo pristojnost za 
določanje cen osnovnih poštnih 
storitev v notranjem prometu do
končno prešla na agencijo. 

Š.Ž. 

So v ZRJ zapihali hladni 
vetrovi preteklosti? 

Srbska in jugoslovanska vlada sta sklenili, da zamrzneta 
podpis prostotrgovinskega sporazuma s Slovenijo. 

Ljubljana - Iz slovenskega ministrstva za gospodarstvo so sporoči
li, da je odložen podpis prostotrgovinskega sporazuma med Slove
nijo in ZRJ, ki je bil parafiran konec septembra, podpisan pa naj 
bi bil že novembra. Po vrsti srečanj gospodarskih delegacij v za
dnjih dveh mesecih, triumfalnem odprtju Mercatorjevega mega-
marketa v Beogradu in vrsti toplih besed ob ponovni vzpostavitvi 
redne letalske proge med Ljubljano in Beogradom, se v Beogradu 
pojavljajo trditve o neenakopravnem odnosu Slovencev do srbskih 
podjetij v Sloveniji. 

Skupno stališče srbske in jugos
lovanske vlade je, da se aktivno
sti, povezane s sklenitvijo prosto
trgovinskega sporazuma med Slo
venijo in Z R J , zamrznejo zaradi 
neustrezne obravnave naših pod
jetij in gospodarstva v Sloveniji, 
je za Glas javnosti dejal srbski 
minister za trgovino, storitve in 
turizem Slobodan Milosavljevič. 
Kot je poudaril, jugoslovanska 
stran zgolj želi, da so njihova pod
jetja v Sloveniji obravnavana ena
ko, kot so slovenska podjetja v 
ZRJ . Srbski minister ob tem nava
ja še, da je bilo v zadnjem času 
kar nekaj primerov neustrezne ob
ravnave jugoslovanskih podjetij 
na slovenskem trgu. Po besedah 
Milosavljeviča ne gre le za po
skus trgovske družbe Delta, da v 
Ljubljani odpre supermarket, ter 
ob tem spomni na neuspeli po
skus izvoza kajmaka v Slovenijo. 
Izvoz ni uspel, ker v Sloveniji 
niso bili sprejeti certifikati, ki so 
j ih izdale jugoslovanske instituci
je. Milosavljevič meni, da bi bilo 
zelo pomembno doseči soglasje o 
medsebojnem priznavanju dovo
lilnic in standardov, ki spremljajo 
izvoz blaga. Zdaj namreč zaradi 
nepriznavanja certifikatov jugo
slovanskih institucij v Sloveniji 
prihaja do zvišanja cen blaga, kar 
ga naredi nekonkurenčnega na 
slovenskem trgu. 

ZRJ ni navedla natančnih razlo
gov, zakaj se je odločila za odpo
ved podpisa sporazuma, sporoča
jo iz slovenskega ministrstva za 
gospodarstvo, nepodpis sporazu

ma škodi predvsem Z R J , saj se 
uvoz iz te države v Slovenijo zara
di tega najverjetneje ne bi pove
čal. Slovenija ima namreč v bla
govni menjavi z ZRJ velik prese
žek, ki je v letošnjih prvih desetih 
mesecih znašal skoraj 32 milijo
nov evrov. Sklenitev prostotrgo
vinskega sporazuma bi lahko pri
spevala s povečanjem izvoza srb
skih izdelkov v Slovenijo k njego
vemu zmanjšanju. Zanimivo ob 
tem je, da so se za podpis takega 
prostotrgovinskega sporazuma v 
Beogradu odločili s Hrvaško, 
medtem ko za Slovenijo velja, da 
se s podpisom mudi, saj se mora 
uporabljati vsaj leto dni, preden 
ga bo Slovenija morala prenehati 
uporabljati s polnopravnim član
stvom v Evropski uniji. Skrajni 
rok za začetek njegove uporabe je 
tako začetek maja leta 2003. Pros-
totrgovinski sporazum, ki je asi
metričen, bi več ugodnosti prine
sel jugoslovanski strani, pred
vsem za industrijske izdelke, saj 
bodo carine za njihov uvoz v Slo
venijo z dnem uveljavitve spora
zuma v celoti odpravljene, med
tem ko bi se carine za blago slo
venskega porekla pri uvozu v ZRJ 
ukinjale postopoma do leta 2007. 

Štefan Žargi 
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/. malo s reće lahko staro zaključile /. novim. Na 
zakl jučnem žrebanju 11. Januarja 2005 boslr se 
enkrat \ igri za deset računov, na naš r ačun pa 
bo Šel te n o v i H v t m d ć i i O c l z . 
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V mat, 27. In»soboto, 28. decembra je na sporedu posebna 
ponudba, ki velja samo za izdelke v zalogi. Obiščite HIPER-
MARKET Črnuče, Pol k sejmišču 32 in HIPERMARKET 
Parmova, Parmova ulica 51 v Ljubljani. HIPERMARKET 
Cerklje. Slovenska cesta 10. Cerklje na Gorenjskem ter 
HIPERMARKET Tržič, Cesta Ste Marie aux Mineš 4 v Tržiču. 

»a 

HIPERMARKET 
Cerklje, Črnuče, Parmova, Tržič 

ŽIVILA KRANJ, a d Cesta na Okrogo 3. 420? Naklo 

H i p e r a W ' w ° ' 
č e z v i k e n d 

Obisk dedka Mraza s spremstvom, 
lutkovna igrica in zaključno žrebanje. 
HIPERMARKET Cerklje 

petek, 27. decembra ob 16:30 
HIPERMARKET Tržič 

petek, 27. decembra ob 18:30 
Trije prijazni nagrajujejo: Zberite vse tri nalepke 
z decembrskih obiskov Miklavža. Božička in dedka 
Mraza v Hipermarketih Živila in se potegujte za 
privlačne sladke nagrade in igrače. Zaključna 
žrebanja so ta konec tedna' 

DECEMBRSKI OBRATOVALNI ČASI 
HIPERMARKET Tržič 
med tednom: 7:00 - 20:00 
sobota: 7:00 - 20:00 
nedelja: 8:00-15:00 

HIPERMARKET Cerklje 
med tednom: 7:00 - 19:00 
sobota: 7:00-17:00 
nedelja: 8:00-12:00 

mailto:stefan.zargi@g-glas.si


V o d n i p a r k t u d i n a m e s t o 

z e l e n i h z i m 
Penzion in restavracija Tripič s štirimi zvezdicami v Bohinjski Bistrici sta pomemben del turistične ponudbe Bohinja. Krsto Tripič pa je prepričan, da ima Bohinj še velike turis

tične možnosti in da mu bo nastajajoči vodni park pomembna obogatitev. 

Bohinjska Bi
strica - Penzion 

j in restavracija 
"Inpič na Triglav-

f | ski 13 v Bohinj-
H p H H f H ski Bistrici ima 

danes 170 sede
žev in poleti še 

Krsto Tripič 8 0 n a p r o s t e m . S 

50 ležišči, velikim parkiriščem, 
savno, solarijem in konferenčno 
dvorano se uvršča v pomemben 
del turistične ponudbe v Bohinju. 
Penzion ima svojo spletno stran na 
internetu in zato tudi po tem Bo
hinj poznajo domala po vsem sve
tu. Nekdanjim turistom iz Italije. 
Nemčije, Anglije so ga prav splet
ne strani predstavile tudi Američa
nom in gostom iz različnih delov 
sveta. Vera in Krsto Tripič, oba po 
poklicu gostinca, sta si pred 23 leti 

zaželela, da bi začela nekaj na svo
je. Pred Bohinjsko Bistrico, v No-
menju, sta dobila v najem manjši 
lokal. Poldrugo leto sta bila v kra
ju, ko sta ugotovila, da je lepo, 
vendar premajhno. Zato sta v naj
em vzela takratno Pirčevo vilo, po
znano tudi kot Gostišče Lev ob 
Bohinjskem jezeru. Tam sta "zdr
žala" tri leta in pol, potem pa sta 
odprla restavracijo v Zoisovem 
gradu v Bohinjski Biostrici. 

"Mislim, da sva oba kar malce 
ponosna na to, da sva v Zoiso
vem gradu zaorala svojevrstno 
turistično gostinsko ledino. Pet 
let sva imela v njem restavracijo, 
potem pa sva se odločila za po
memben korak. Ves čas sva si 
namreč želela na svoje in takrat 
sva se odločila," se danes spomi
njata Vera in Krsto. 

Pomivalni stroj 3 v 1 
Ljubljana - Electrolux je v svojem proizvodnem programu 
poskrbel za novost, javnosti je predstavil nov pomivalni stroj s 
funkcijo '3 v 1', ki omogoča boljši izkoristek trikomponentnih 
tablet za pomivanje posode. Z uporabo nove funkcije je posoda 
v krajšem času bolje pomita, saj nov stroj optimalno izkorišča 
novo tehnologijo pomivalnih strojev. 

xov pomivalni stroj '3 v 1! odli
kujejo trije razredi A - za energij
sko učinkovitost in zmogljivost 
pomivanja ter za sušenje. Pomi
valni stroj je tudi ekološki, saj 
zaradi krajšega delovanja porabi 
manj električne energije in vode, 
na voljo pa so: intenzivni pro
gram pri 70 stopinjah Celzija, 
ekonomični in standardni pri 50 
stopinjah Celzija in kratki, 30-
minutni program. 

Vklop pomivalnega stroja je 
mogoče nastaviti do 19 ur vna
prej, ob pomivanju s tradicional
nim programom indikatorja za 
sol in sredstvo za sijaj opozorita 
uporabnika, da se je znižal nivo. 
Z enim pranjem je mogoče pomi
ti do 12 pogrinjkov, novost pa je 
na voljo tudi v slovenskih proda
jalnah. Skupina Electrolux letno 
proda več kot 60 milijonov proiz
vodov v več kot 150 državah sve
ta. 

Lani je družba s 87.000 zapo
slenimi dosegla prodajo več kot 
135 milijard švedskih kron, o 
omenjeno skupino pa spadajo 
tudi blagovne znamke A E G , Za-
nussi, Frigidaire, Eureka in 
Husqvama. R.Š. 

Z izbiro nastavitve '3 v 1' po
mivalni stroj aktivira poseben 
način pomivanja; tableta se do 
konca raztopi, rezultati sušenja 
so boljši, ker se sredstvo za sijaj 
sprosti šele ob zadnjem vročem 
izpiranju posode, za boljši izkori
stek encimov v pomivalnem stro
ju stroj izbere najugodnejšo tem
peraturo vode, slednji pa je opre
mljen tudi s posebej prilagojenim 
predalom za tablete. Electrolu-

Gorenjska Banka 
Banka .< pthtlnbont 

P L A Č I L N I P R O M E T 

Z A P R A V N E O S E B E V 

K R A N J U S E L I M O N A 

N O V O L O K A C I J O -

B L E I W E I S O V A C E S T A 4 

Cenjene stranke obveščamo, da se z 31. 12. 2002 oprav
ljanje plačilnega prometa za pravne osebe seli v našo ek
spozituro na Bleivveisovi cesti 4. 

Delovni čas: 
• od ponedeljka do petka: od 8.00 do 17.00 

G o r e n j s k a 9 > * B a n k a 

Banka .* poAuhom 

Na Triglavski cesti 13 v Bohinj
ski Bistrici sta 1986. leta odprla 
Penzion Tripič. Njuna tiha želja in 
cilj sta bila, da prideta enkrat do 
svoje restavracije. Na tem mestu je 
bila nekdaj kmetija, ki stajo kupi
la od takratne občine Radovljica. 
Pogoj je bil, da ostane gostinsko tr
govski objekt. Tega pogoja pa se 
Vera in Krsto nista ustrašila. Zado
voljna sta bila in se odločila za na
kup. Kasneje se je izkazalo, da bo 
treba domala vse nanovo zgraditi. 
Tudi to je bil zanju izziv. Spomi
njata se, da so bi l i za izgradnjo 
penziona in restavracije potrebni 
kar štirje gradbeni načrti in tudi 
posojila so bila. 

Začela sta z ureditvijo točilnice 
in kuhinje. Temu bi zdaj lahko re
kli prva gradbena faza. Tej je po
tem sledila gradnja pritličja v no
vem delu. Po tem je prišla na vrsto 
nadzidava in nazadnje še dogradi
tev penzionske restavracije. Ta 
gradnja, v štirih fazah, s štirimi 
gradbenimi načrti, je potekala do 
1997. leta. 

Penzion in restavracija Tripič sta 
danes poznana po svetu, doma pa 
prav tako, med domačimi gosti še 
posebej tudi po domači hrani. 
Juha, pečenka, pečenice, krvavice, 

Pogoja ob nakupu na Triglavski v Bohinjski Bistrici, da objekt obdrži gostinsko namembnost, se Vera in 
Krsto pred šestnajstimi leti nista ustrašila. 

ričet, kmečka pojedina ... so jedi, 
k i j ih poznajo številni gostje Tripi
ca iz zadnjih let in iz različnih kra-

Restavracija ima 170 sedežev. 

Nova storitev za uporabnike kartic 
American Express 

Ljubljana - American Express je prvi med ponudniki plačilnih kar
tic uporabnikom zagotovil online storitev My account, ki omogoča 
preverjanje trenutnega finančnega stanja in nefakturiranih stroškov 
tekočega obdobja ali izpis računa iz preteklega obdobja. Minuli mesec 
so prenovili tudi spletne strani www.americanexpress.si, ki so po 
novem obsežnejše, za uporabnike pa je najbolj dobrodošla nova online 
storitev My account. Slednja zagotavlja pri piačevanju računov s kar
tico American Express večjo preglednost, uporabniki računa lahko 
kjerkoli in kadarkoli preko interneta pregledajo stroške in vplačila še 
pred prejemom rednega mesečnega računa, kar pomeni, da lahko spro
ti spremljajo višino izdatkov, ki so izpisani v naslednjem računu. Po
leg tega lahko preko interneta preverijo račune iz predhodnega ob
dobja ali prepis posameznih računov. Funkcija omogoča tudi printanje 
računov in prenos v datoteko. Uporabniški račun My Account je na 
voljo uporabnikom zelene, Gold Card ali Company Card. Za omenjeno 
storitev se lahko prijavijo kar na spletni strani American Exprcss, tako 
dobijo dostop do svojega uporabniškega računa, ki je zaščiten s pro
tokolom, podjetja pa lahko dobijo dostop za več uporabnikov. Ameri
can Express je trenutno edini ponudnik plačilnih kartic v Sloveniji, ki 
svojim uporabnikom omogoča tovrstni vpogled v finančno stanje 
preko interneta. Na spletnih straneh American Express sta na voljo 
tudi seznam prodajnih mest v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in 
Makedoniji, kjer sprejemajo kartice American Express in iskalnik 
bančnih avtomatov po svetu, kjer lahko dvigajo gotovino. R.Š. 

Novi izvršni direktor Avtotehne 
Ljubljana - Sredi decembra sta soustanovitelj slovenskega M i 

crosofta Grega Kukec in predsednik uprave Avtotehne. d.d., Jordan 
Kocjančič podpisala pogodbo o opravljanju del izvršnega direktorja za 
informacijsko tehnologijo omenjene družbe. Nedavno je Avtotehna 
kupila podjetja P C X , Alstore in HPC, upravlja tudi skupino Repro, ter 
si s svojim poslovanjem zagotovila vodilno vlogo pri trženju informa
cijske tehnologije in vzpostavljanju sodobnih sistemskih rešitev na 
slovenskem trgu. Kocjančič je ob podpisu pogodbe dejal, da so se v 
Avtotehni že pred leti odločili, da bodo razvili področje informacijske 
tehnologije na raven, ki bo v prihodnosti omogočala eno od na
jpomembnejših dejavnosti. " Z reorganizacijo poslovnega sistema Av
totehna, d.d., ki se je prilagodil sodobnim izzivom in priložnostim, 
smo tako dobili možnost, da / uveljavljenim menedžei jem kot je Gre
ga Kukec, omogočimo naš poslovni razvoj," je še dodal Kocjančič. 
Kukec pa je ob prevzemu pomembne funkcije povedal, da bo delo 
izvršnega direktorja začel opravljati marca prihodnje leto, podjetja, ki 
so pod okriljem družbe, že dobro pozna, saj jih je večina dober M i 
crosoftov partner, vodenje velike družbe, ki deluje tudi zunaj področij 
informacijske tehnologije pa so zanj nov izziv, R.Š. 

jev Slovenije pa tudi iz tujine. Da
nes je v Penzionu in restavraciji 
dvanajst zaposlenih. Poleti, v se
zoni, številčno osebje okrepijo z 
učenci srednje gostinske šole v Ra
dovljici in z visoke šole na Bledu. 
Da ima Penzion z restavracijo štiri 
zvezdice pa potrjujeta med drugim 
seveda tudi postrežba in hrana ob 
vsakem času. 

"Pričakujem, da bo vodni 
park, ki naj bi bil, kot tudi de
jansko kaže gradnja, odprt na 
začetku poletne sezone, v marsi
čem obogatil turistično ponudbo 
in poslovno uspešnost Bohinja. 
Čez letošnjo turistično sezono se 
sicer ne moremo pritoževati. 
Tudi med novoletnimi prazniki 
pričakujemo, da bodo turistične 
zmogljivosti dokaj zasedene. 
Vendar pa nam zima, kakršno 
imamo zdaj, ne obeta nič dobre
ga. Če bo po novem letu Bohinj 
zelen, bodo turisti odšli. Res je, 
da jih zgolj vodni park ne bi za
držal in napolnil turističnih 

zmogljivosti, vendar pa bi bilo 
gostov zagotovo več, kot jih bo, 
če bomo imeli zeleno zimo," raz
mišlja Krsto Tripič. 

V Bohinju ga poznajo kot uspeš
nega poslovneža in turističnega 
delavca. Je tudi član upravnega 
odbora Območne obrtne zbornice 
Radovljica in član gostinske sekci
je v zbornici. Konec septembra je 
srečal Abrahama in z ženo Vero 
sta ponosna, da hčerki Irena in 
Karmen sledita in sodelujeta pri 
nadaljevanju njunega življenjskega 
projekta. 

"17. decembra letos je minilo 
16 let, ko sva z ženo začela v Re
stavraciji na Triglavski v Bohinj
ski Bistrici. Pomembna datuma 
pa sta zame tudi 9. avgust izpred 
treh let, ko sem dobil vnukinjo 
Karin in letošnji 14. december, 
ko sem ob rojstvu vnuka Marce
la še drugič postal stari očka. Ja, 
bilo je kar zanimivo leto, ki se 
pravkar izteka." 

Andrej Žalar 

Državna pomoč malemu 
gospodarstvu 

Ljubljana - Slovenija se tudi na področju državne pomoči malini 
in srednje velikim podjetjem (MSP) prilagaja zakonodaji 
Evropske unije. Osnovne skupine pomoči so dotacije in davčne 
oprostitve, kapitalske naložbe, ugodna posojila, davčne odložitve 
in jamstva. 

Omenjene oblike državne po
moči spodbujajo zasebno lastni
ško strukturo, zaposlovanje in 
podjetniška znanja, za mala in 
srednje velika podjetja pa je zna
čilno tudi. da se lahko hitro prila
gajajo tržnim spremembam ter 
prispevajo k izvozu in trgovini. V 
tranzicijskih državah, med njimi 
tudi v Sloveniji, seje izkazalo, da 
so M S P zelo pomembna za indu
strijsko prestrukturiranje. Sloveni
ja je že pred enajstimi leti spreje
la zakon za promocijo malih in 
srednje velikih podjetij, ki pivdvi 
deva kredite za manjše projekte, 
skupna vlaganja MSP, investira
nje in financiranje poslovnih in
kubatorjev, poslovnih in prOStOCB-
rinskih con ter tehnoloških par
kov, garancije za kredite in spod
bude za ustanavljanje in razvoj 
majhnih poslovnih enot. Slovenija 
je pred dvema letoma sprejela 
tudi evropsko definicijo za mala 
in srednje velika podjetja; za sred
nje veliko velja podjetje, ki ima 
manj kot 250 zaposlenih in je let 
tli promet manjši od 40 milijonov 
evrov, mala podjetja imajo manj 
kot 50 zaposlenih, letni promet pa 
je manjši od 7 milijonov evrov. V 
E U predstavljajo mala in srednje 

velika podjetja 99,8 odstotka vseh 
podjetij, 66 odstotkov skupne za
poslenosti in 65 odstotkov prome
ta podjetij. Stopnja rasti zaposlo
vanja je večja kot v velikih podjet
jih, zaradi prožnosti in sposobno
sti hitrega prilagajanja razvoju in 
specializaciji zahtev trga so MSP 
tudi pomemben pospeševalec 
konkurenčnosti evropske industri
je in njene zmožnosti prodora na 
trge tretjih držav. Še posebej je 
njihova vloga pomembna v zapo
stavljenih regijah in na podež.el 
skih območjih. Slovenija se pO 
številu M S P približuje Evropi, 
vendar naša podjetja ustvarjajo 
manjši delež delovnih mest in pri
hodka, zato naj bi bilo spodbuja
nje razvoja M S P naravnano na 
ukrepe, ki bi povečali uspešnost 
tega dela gospodarstva. Za hitrej
ši razvoj malega gospodarstva pri 
nas si prizadevajo tudi obrtne 
zbornice, podjetniški centri in 
ostale strokovne institucije. Sklaci 
za razvoj malega gospodarstva 
RS ponuja Ugodnejše vire za raz
vojne projekte MSP in za začetni 
ke. V nekaterih regijah delujejo 
garancijski skladi, ki omogočajo 
ugodnejše financiranje. 

Renata Škrjanc 

http://www.americanexpress.si


Izhodiščna točka za pohode na Ratitovec 
T u r i s t i č n o d r u š t v o Že l ezn ik i je go r sk i vas ic i P r t o v č p red dnevi pode l i lo p o s e b n o priznanje z a najbolj urejeno in č i s t o vas . 

Prtovč - Danes v Prtovču živi le malo ljudi, saj je življenje v tej 
gorski vasici, ki leži na 1000 metrih nadmorske višine, doma le še 
pri treh domačijah. Pohodnike lahko na Prtovču srečamo prak
tično vse leto, tako podnevi kot ponoči. Vseeno pa od turizma 
danes delno živijo le pri eni domačiji - kmečki turizem Pr' Petrčk. 

Priznanje je podelilo Turistično 
društvo Železniki, njena komisija 
pa je vasi ocenjevala trikrat: spo
mladi, poleti in jeseni. Napredek 
vasi v zadnjih letih je velik. 
Včasih ni bilo asfalta, telefona in 
avtobusa. Cesta se je plužila s ko
nji, ob velikih zametih pa so hodi
li v dolino peš. Vaščani vedo po
vedati, da je še lani padlo toliko 
snega, da so morali počakati na 
oranje. Pred leti so uredili tudi vo
dovod - zgradili so rezervoar in 
sedaj vode ne zmanjka. Tudi as
faltna cesta vodi do Prtovča, letos 
je bilo urejeno tudi parkirišče za 
planince, k i so prej zasedli vso 
vas. Ob lepih nedeljah je tu na
mreč kar 100 avtomobilov! V vasi 
je tudi cerkev, v kateri vsak pone
deljek mašo daruje Bojan Likar. 
Naj omenimo še, daje na vhodu v 
vas tudi spomenik padlim borcem 
med 2. svetovno vojno. 

Kot smo že omenili, danes v 
vasi živijo na treh domačijah, zato 
smo se odločili da obiščemo prav 
vse hiše. Najprej smo se ustavili 
Pr' Luk, kjer nam je Milena Tolar 
na vprašanje, kako so si prislužili 
priznanje odgovorila: "Navajeni 
smo, da imamo pospravljeno in 
lepo okoli hiše ter veliko rož. Tudi 
če turisti pustijo smeti pri nas, če

sar je v zadnjih letih manj, jo po
beremo. Posebnih akcij pa nima
mo." Tolarjeva je sicer gospodi
nja, doma imajo kmetijo. Pozimi 
je nekaj več časa, tudi za bolj za
bavne zadeve, sicer pa je dela več 

na delu oziroma v šoli pa je bil 
mož Janez, hči Lidija in sin Si 
mon. "Kadar vsak pospravi za 
sabo je dovolj," meni o priznanju 
Francka Tolar in dodaja, daje lep
še, ker so vsi tudi asfaltirali dvo
rišča. " V s i imamo radi rože in jih 
imamo polne police. Res pa je, da 
moramo za planinci dostikrat po
spravljati. Prav bi bilo, da smeti 
odnesejo v dolino, če j ih že prine
sejo z Ratitovca," pravi Tolarjeva. 

Na domačiji Pr" Luk pravijo, da mora vsakdo najprej pospraviti okoli 
svoje hiše. 

vas primožila pred 45 leti, zadnjih 
30 let pa skrbi za turistično kme
tijo. "Priznanje bi morali dobiti že 
dolgo nazaj - k nam je hodil že Ja
nez Evangelist Krek v letih po 1. 
svetovni, vojni," nam je razložila 
Mohoričeva in nam povedala ne
kaj zanimivih podatkov iz zgodo
vine kraja. 

Njihova hiša danes turistom po
nuja največ: suho hrano, ob pred
hodnem naročilu pripravijo tudi 
kosilo, poleti pa kislo mleko -do
mača hrana. Mohoričeva nam je 
prijazno razložila, kdo vse je pri 
hiši. Kar osem jih je: poleg Mari
ce še mož Peter, hči Martina, sin 
Lojze z ženo Magdo ter vnukinje 
Katarina, Helena in Jana. 

Boštjan Bogataj 

Marica Mohorič z vnukinjama nas je opomnila na zgodovino vasi. 
počitnice preživljal tudi Janez Evangelist Krek. 

Tu je 

kot dovolj. Pr' Luk so poleg Mile
ne Tolar še mož Peter, hčere Ber-
nardka, Špela in Anka ter stric 
Branko. 

Pr' Matjaževih nas je doma pri
čakala Francka Tolar in hči Anja. 

Krog prijateljstva 
in novoletni gala koncert 

N a predzadnj i dan n o v e g a leta b o na B l e d u 
z n o v a prireditev K r o g prijateljstva. M o t o č e t r t e g a k r o g a 

prijateljstva je " O l i m p i z e m nas z d r u ž u j e " v smi s lu 
u s p e š n o i zvedene Š a h o v s k e o l imp iade ter p r i h a j a j o č e g a 

O l i m p i j s k e g a festivala e v r o p s k e mlad ine . 

Bled - Prireditev se bo začela v ponedeljek, 30. decembra, ob 16. 
uri na novem Olimpijskem trgu pred Športno dvorano na Bledu. 
"Prižgali bomo simbolični olimpijski ogenj in slovenski športniki -
kandidati za nastop na EYOF-u ga bodo odnesli okoli jezera," je 
povedala direktorica Zavoda za pospeševanje turizma Bled Eva 
Stravs Podlogar. 

Na domačiji sta v starejši hiši 
doma še starša Janez in Mic i To
lar. Vsi skupaj menijo, da bi se 
morali več ukvarjati z domači iz
delki in drugimi dopolnilnimi de
javnostmi na kmetiji. Pr' Matja
ževih sicer ne razmišljajo veliko o 
turistični kmetiji, morda le o ure
ditvi sob v stari hiši. 

Pr' Petrčk nas je pričakala zgo
vorna Marica Mohorič, ki se je v 

Francka in Anja Tolar, po domače 
Pr' Matjaževih, menita, da bi 
morali planinci smeti odnesti s 
seboj v dolino. 

BiH Clinton ponovno 
v Sloveniji? 

Ljubljana - Nekdanji ameriški predsednik BiH Clinton se je pred 
dobrim tednom v newyorškem hotelu VValdorf Astoria pogovarjal 
z direktorjem STO Bojanom Medenom in Darjo Gačnik, direk
torico Slovenskega turističnega urada v New Yorku. BiH Clinton je 
sogovornikoma povedal, da se obiska v Sloveniji spominja, še 
posebej pa 45.000 glave množice, ki ga je sprejela kljub dežju. 

Tudi tokrat bodo okoli jezera 
postavljene stojnice društev in 
klubov iz občine Bled z ponudbo 
hrane, pijače in glasbe. Simbolič
ni olimpijski ogenj bodo na poti 
okoli jezera spremljale svetlobne 
rakete. Ko bo razdalja okoli jeze
ra premagana, bo otok zažarel v 
soju bengalskega ognja ter ognje
meta, iz cerkva pa se bo slišalo 
pritrkavanje zvona. Že danes in 
jutri Zavod za turizem Bled vabi, 
ob 17. uri. Sprehod z baklami ob 
jezeru, v nedeljo bo ob 20. uri pri
reditev Veselo po domače v Festi
valni dvorani, pol ure kasneje pa 
na smučišču Straža še veleslalom 
za goste Bleda. 

V ponedeljek bo poleg že ome
njenega Kroga prijateljstva ob 11. 
uri na smučišču Straža Zabavne 
igre na snegu, ob 20. uri pa v Fe
stivalni dvorani gledališka igra 
Mož moje žene. V torek bo ob 11. 
uri Graščakov sprejem na Blej
skem gradu, od 22. ure naprej pa 
bo Silvestrovanje na prostem z 
ognjemetom. Na novega leta dan 

bo ob 14. uri Novoletna bovla z 
DJ-em Klemnom na Olimpijskem 
trgu pred Športno dvorano, uro 
kasneje pa bo v njej še drsalna re
vija. Ob 19. uri bo v Festivalni 
dvorani še 12. Novoletni gala kon
cert z orkestrom Amadeus in soli
stoma Natalijo Biorro in Valenti
nom Pivovarov. B.B. 

Pogovor z bivšim predsednikom 
Clintonom je spadal v neformalni 
del tradicionalne Čezatlantske 
marketinške konference, ki jo vsa
ko leto v New Yorku pripravlja 33 
evropskih držav. Članice poročajo 
o rezultatih v tekočem letu, razen 
tega pa urednikom in novinarjem 
osrednjih ameriških časopisov, 
predstavnikom letalskih družb, 
organizatorjem potovanj, hotel
skim verigam in drugim predsta-

Na Jesenicah z ansamblom Vita 
Jesenice - V ogrevanem šotoru za gledališčem Toneta Čufarja na Je

senicah bodo v prednovoletnem praznovanjih trije koncerti. V soboto, 
28. decembra, bosta od 20. ure naprej goste zabavala Korado in Brcn-
di. naslednji dan. v nedeljo, 29. decembra, pa od 17. ure dalje ansam
bel Ptujskih pet. Na Silvestrovo pa se bodo gosti pod šotorom lahko 
zabavaii z ansamblom Vita od 20. ure dalje. 

V Kranjski Gori bo danes ob 19. uri božični koncert v kranjskogor
ski cerkvi z Matjažem Robavsem in Tomažem Plahutnikom. V nede
ljo, ob 18. uri, bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori gledališka pred
stava Gospod Evstahij iz Šiške. 30. decembra bo prav tako gledališka 
predstava v Ljudskem domu v Kranjski Gori Ti moški, ob 19. uri. V 
torek pa bo silvestrovanje na prostem s skupino Gregorji na trgu pred 
Turistično informativnim centrom v Kranjski Gori. 

Boštjan Bogataj 

vijo program za naslednje leto. 
Udeleženci konference so Mede
nu in Gačnikovi izrazili pohvale 
za odlično zastopanost in opaz
nost Slovenije v ameriških časopi
sih, tako v revijah za turistično in
dustrijo kot v revijah za potrošni
ke. Gačnikova je še povedala, da 
je Slovenijo v do novembra obis
kalo skoraj 28.000 Američanov, 
kar je za sedem odstotkov več kot 
v istem obdobju lani, nočitev pa 
je bilo za tri odstotke več. Hkrati 
ocenjuje, da bi bil lahko rezultat 
še boljši, če ne bi bilo poplav v 
avgustu v sosednjih državah. 

Boštjan Bogataj 
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Najhitrejša dostava 
ekstra lahkega 
kurilnega olja! 

080 22 66 
brezplačna številka 

za hitra in enostavna 
naročila! 

Možnost plačila na 
6 obrokov in 

prihranek pri plačilu z 
Magna kartico! 

P E T R O L 

GOOD^TEAR 
ENGINEERED PRODUCTS 

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS EUROPE 
Družba za proizvodnjo gumenih tehničnih izdelkov, d.o.o., Kranj 
Iščemo več sodelavcev za DM: 

1. IZDELOVALEC JERMENOV 
2. IZDELOVALEC ZRAČNIH VZMETI 
Pogoji: 
- poklicna šola tehnične usmeritve 
- urejena vojaška obveznost 
- primerne psihofizične lastnosti 

Delovno razmerje bomo sklenili za določen č a s z možnostjo 
nadaljnje zaposlitve na NDČ. Pisne prijave z dokazili in tel. 
številkami pričakujemo v 8 dneh po objavi na naslov: 
GOODYEAR EPE, d.o.o., KADRI, Škofjeloška c. 6, 4000 Kranj. 

Dedek Mraz v Radovljici 
Radovljica - V sklopu veselega decembra, ki ga v Radovljici pri

pravljajo kulturna društva in ustanove iz Občine Radovljice so prired
itve posvečene Antonu Tomažu Linhartu ter Francetu Prešernu. Več
ino prireditev je že bila, danes pa si v Kulturnem domu v Kropi, ob 
19.30 uri, še lahko ogledate Božično novoletni koncert Pihalnega or
kestra Lesce. V soboto in nedeljo bo koledovanje Moškega Pevskega 
zbora po več krajih radovljiške občine, ob 16. uri pa bo otroke v L in 
hartovi dvorani v Radovljici obiskal dedek Mraz. Za njim bo na vrsti 
še predstava za otroke "Princesa" klovnese Mike Make. V nedeljo, ob 
16. uri, bo v cerkvi v Ljubnem Božični koncert Mešanega pevskega 
zbora Ljubno. B.B. 

Žive jaslice v Mojstrani 
Mojstrana - Od 25. decembra do nedelje, 29. decembra, vabi 

Razvojna zadruga Dovje na ogled čudovitih živih jaslic v Mlačci v 
Mojstrani. Še tri dni sijih lahko obiskovalci ogledajo od 13. do 20. ure, 
poleg tega pa bodo postregli čaj, kuhano vino in prigrizke. Zadruga 
vabi tudi na božično novoletno osvetljeni slap Peričnik, kjer bodo 
"za ta mrzle in ta lačne" še posebej poskrbeli od 1. do 6. januarja 
od 17. do 20. ure. B.B. 

Dedek Mraz tudi v Škofji Loki 
Škofja Loka - V ponedeljek, 30. decembra, od 15. do 17. ure, bodo 

v Kristalni dvorani v Škofji Lok i novoletne ustvarjalne delavnice, 
ki j ih bodo vodile pedagoške delavke osnovnih šol in Vrtca Škofja 
Loka ter študentke ateljeja Clobb. Otroci bodo ustvarjali iz papirja, 
glinamola... in veselo rajali ob živi glasbi. Ob 17. uri pa na Mestnem 
trgu sledilo še novoletno voščilo Ločanom ter prihod dedka Mraza s 
spremstvom. B.B. 

E L A N O V A P R E S E N E Č E N J A 

NAGRADNA IGRA S KOROŠKIMI SMUČIŠČI 
V s o b o t o , 2 1 . d e c e m b r a , s m o i z ž r e b a l i 

p r v e s r e č n e ž e , k i p r e j m e j o n a g r a d e 

a v s t r i j s k o - k o r o š k i h s m u č i š č . 

S m u č a r s k e vikende za dve osebi , ki vkl jučujejo 
p r e n o č e v a n j e , polpenzion in s m u č a r s k e karte, 
prejmejo: 
Jožica Grivec, Cankarjeva 25, Radovljica, Milena Otrin, 
Ljubljanska 110, Domžale, Matic Hudobivnik, Kovorska c. 49, 
Tržič, Joško Hladnik, Partizanska 4A, Šenčur, Jasmina Kafol, 
Slavka Gruma 92, Novo mesto, Maja Cerar, Sp. Hotič 25A, Litija, 
Tjaša Zupan, Podbrezje 121, Naklo, Borut Šivic, Cankarjeva 23E, 
Bled, Teja Godec, Šentpavel 20, 1261 Dobrunje, Andreja Palic, 
Železničarska 6, Črnomelj. 

Tridnevne s m u č a r s k e karte 
za a v s t r i j s k o - k o r o š k a s m u č i š č a pa dobijo: 
Lidija Križančič, Ul. Vala Bratina 8, Maribor, Tone Špringer, 
Adamičeva 9, Novo mesto, Avrelij Škarabov, Brezje 36, Dobrovo, 
Miran Mavrin, Sajevec 31, Ribnica, Ksenja Haler, Trg 
komandanta Staneta 5, Ljubljana, Mllojka Štrukelj, 30. divizije 
19C, Nova Gorica, Silva Kotar, Ragovska 16, Novo mesto, Aljaž 
Uhan, Dolenjska 13, Trebnje, Franc Cugelj, D. Medvedje selo 1, 
Trebnje, Mojca Strašek, Pod gabri 31, Celje, Rok Slapšak, 
Cankarjeva 1A Krško, Manca Hostnlk, Podvasca 11, Tržič, Magda 
Leban, Ivana Sulica, 16A, Šempeter pri Novi Gorici, Nina Tomšič 
Polegek, Drejčetova pot 25, Novo mesto, Vesna Lindtner, 
Podžaga 5, V. Lašče, Špela Dekleva, Planina 6, Kranj, Pavel 
Jagodic, Linhartov trg 11, Radovljica, Meta Vaše, Dragočajna 4C, 
Smlednik, Virna Slavić, 43. Istarske divizije, Matulji, Zoran Novak, 
Goričica 29, Domžale, Tilen Klarič, Martinčeva 13, Ljubljana, 
Nika Ponikvar, Sebenjska 19, Bled, Urša Oblak, Brezje 4, Brezje, 
Helena Robič, Begunje 99, Begunje. 

Č e s t i t a m o in v a m ž e l i m o l epa s m u č a r s k a d o ž i v e t j a . 

Nagradne kupone zbiramo v Elanovih športnih prodajalnah 
š e vso zimo, do 8. marca 2003, ko bo v Ljubljani finalno 

žrebanje . Dobrodošli, pa s rečno! 

E-M ŠPORT d.o.o., Dunajska 160,1000 Ljubljana 

K o z e b e , 

j e h i t r o s t 

p o m e m b n a ! 

# % 
Petrol zagotavl ja 

najhi t re jšo dostavo 
ekstra lahkega 
kur i lnega ol ja. 



S t r o š k i k m e t o v b i b i l i b i s tveno 

v e č j i , k o t je k u p n i n a k l a v n i c e 
Z z a č e t k o m januarja š k o f j e l o š k o K l a v n i c o p r e v z e m a konzorc i j kupcev . O b t em s e postavlja kup v p r a š a n j o n a k u p u : o e k o n o m i č n o s t i n a l o ž b e , k d o potrebuje k lavnico , 

ali s e b o o b d r ž a l a na zah t evnem e v r o p s k e m trgu in k a k o bo lahko z a č e l a s amos to jno delovat i , saj zaenkra t manjka š e v e č kot 1 0 0 milijonov tolarjev. 

Škofja Loka - V Sloveniji je še pred dvema letoma obratovalo 36 
klavnic, danes manj kot 29. Zapirajo se zaradi združevanja podje
tij in racionalizacije poslovanja, stečajev in veterinarskih zahtev. 
Zaradi tega so v nekaterih regijah zaprte že vse klavnice. Spomla
di letos so Mesnine dežele Kranjske, zaenkrat še lastnik klavnice v 
Škofji Loki, napovedale zaprtje oziroma prodajo klavnice, saj so z 
združevanjem pridobili več klavnic. . 

Kmalu po združevanju so že za
prli klavnici v Kočevju in Kosta
njevici, saj naj bi svojo dejavnost 
koncentrirali v Zalogu, škofjelo
ško klavnico pa so želeli prodati 
zadrugam. Te so po zakonu prido
bile 45-odstotni lastninski delež v 
podjetju Meso izdelki Škotja 
Loka, ki je bil v devetdesetih letih 
lastnik klavnice, zaradi združeva
nja Mercatorjevih podjetij in zara
di pokrivanja izgube iz prejšnjih 
let pa seje lastninski delež zmanj
šal. Na koncu je bil ta delež oce
njen na 134 milijonov tolarjev. K 
projektu odkupa so spomladi pri
stopile K G Z Škofja Loka, K G Z 
Sloga Kranj, K Z Naklo, M Sora 
Žiri. K Z Cerklje, K Z Medvode, 
K Z Tržič, K Z Naklo in K Z Dolo
miti Dobrava. Takrat so k projek
tu povabili tudi vse občine, ki 
imajo interes za škofjeloško klav
nico. 

Julija letos je bila podpisana 
predpogodba za sklenitev prodaj
ne pogodbe, opravljena je bila 
tudi cenitev nepremičnin. Kmetij
sko gozdarska zadruga Škofja 
Loka je vplačala ustanovni^ kapi
tal za podjetje Klavnica Škofja 
Loka, d.o.o., ki je bil registriran 
konec septembra letos. Kupnina 
bo plačana v treh delih, prva dva 
sta bila že izvršena. Prvi, v vred
nosti skoraj 134 milijonov tolar
jev, je bi l pobot med M D K in 
Kmetijskimi zadrugami, drugi v 

vrednosti 140 milijonov tolarjev 
je bil plačan pred dobrima dvema 
tednoma, tretji pa mora biti pla
čan do 30. junija prihodnje leto. 

Z plačilom drugega dela kupni
ne v začetku decembra je nastala 
pravna podlaga za spremembo 
lastništva in za začetek dela v 
podjetju Klavnica Škofja Loka. 
Kdaj in zakaj ste se vi , Anica Fre
lih, kot direktorica Kmetijsko 
gozdarske zadruge Škofja Loka, 
začeli ukvarjati z problemom 
klavnice v Škofji Loki? "Že lani 
je prišlo do pobude, da primarna 
dejavnost - kmetijske zadruge, 
prevzamejo dejavnost klavništva 
v Škotji Loki . Vedeti pa je treba, 
da je največji koristnik storitev 
klavnice ravno naša zadruga, zato 
smo spomladi najprej organizirali 
izredni občni zbor in odgovorili 
na vsa vprašanja. Tako ali tako 
smo imeli mi tudi največji delež v 
klavnici med vsemi zadrugami -
več kot 50 odstotkov vsega deleža 
zadrug," nam je razložila direkto
rica K G Z Škofja Loka Anica Fre
lih. Tako je škofjeloška zadruga 
prevzela vodilno vlogo, hkrati pa 
so ustanovili tudi konzorcij vseh 
zadrug, ki razdeljuje naloge in ob
veznosti vsem zadrugam. 

Vse zadruge podpisnice so svoj 
delež v Mesninah dežele Kranjske 
prodale in vložile v kupnino 
Klavnice. V zadnjem trenutku je 
za del območja, ki bolj gravitira 

Marko Oman 

na Ljubljano, od pogodbe odsto
pila Kmetijska zadruga Medvode. 
V zadnjem času seje veliko govo
rilo tudi o tem, da M D K opušča 
klavnično dejavnost v Škofji Loki 
zaradi nerentabilnosti: "To ni 
vprašanje nerentabilnosti, ampak 
imajo zaradi spojitev več klavnic. 
Odločili so se, da bodo s to dejav
nostjo nadaljevali v Zalogu. Nji
hovi načrti so v ideji, da klavni
štva spada v primarno in ne se
kundarno dejavnost," je razložila 
Frelihova. 

Danes so dele
ži zadrug znani: 
K G Z Škofja 
Loka ima 35,68 
odstotka, K G Z 
Sloga Kranj 8,31 
odstotka, K Z 
Naklo 2,20 od
stotka, M Sora 
Žiri 3,74 odstot

ka, K Z Cerklje 4,32 odstotka, K G Z 
Tržič 0,96, K Z Dolomiti - Dobro
va 0,82, K G Z Sava Lesce pa 0,04 
odstotka in Klavnica Škofja Loka 
naj bi imela 43,93 odstotka. V de
ležih podjetja Klavnica se udele
žujejo tudi občine, kjer vstopajo z 
solastniškim ali donatorskim de
ležem v skupni vrednosti 8 od
stotkov, solastniki Klavnice pa 
bodo tudi drugi koristniki - po na
ših podatkih naj bi bilo to Mesar
stvo Arvaj, v igri pa je še nekaj 
drugih podjetij, ki se ukvarjajo z 
mesno - predelovalno industrijo. 
V K G Z Škofja Loka še vedno 
upajo tudi na nepovratna sredstva, 
ki j ih namenja država. 

" K projektu so povabljene vse 
gorenjske občine in delno tudi 
ljubljanske občine, vendar se 
slednje niso odločile pristopiti k 

Anica Frelih 

projektu," pravi 
Frelihova in ugo
tavlja, daje v ne
katerih občinah 
premalo posluha. 
Z vložki v Klav
nico so do sedaj 
pristopile občine 
Jezersko, Šen
čur, Kranj, Že

lezniki, Škofja Loka, Gorenja vas 
- Poljane, odprto pa ostaja še 
vprašanje občine Žiri. "Občinam 
smo določili delež glede na dejan
ski stalež govedi v posamezni ob
čini, ki je bil ugotovljen na osno
vi popisa leta 2000. Seveda pa je 
vsaka občina sama določila zne
sek," pravi Frelihova. Skupna na
ložba je vredna 372 milijonov to
larjev, od tega še manjka 108 mi
lijonov, ki naj bi bila zapolnjena z 
dokapitalizacijo ali pa s sredstvi, 
ki j ih namenja država za zadružne 
projekte, Frelihova pa upa, da 
bodo pridobili še nove solastnike. 

V zadnjih dneh naj bi bila klav
nica polno obremenjena in da 
kmetje iz škofjeloškega območja 
čakajo tudi do enega mesca. A l i 
bo tako ostalo tudi po novem letu, 
ko novo podjetje Klavnica Škofja 
Loka začenja z delom? "Težko 
komentiram ali bo tako ali ne. Ve
deti je treba, da moramo zagoto
viti polno zasedenost klavnice 
skozi vse leto. V tem trenutku 
predvidevamo 14.000 govedi za 
zakol na leto, zato moramo imeti 
pogodbe s čim večjim številom 
koristnikov naših storitev. Mesni
ne dežele kranjske bodo še vedno 
največji koristnik naših storitev z 
okoli 6000 glavami govedi na leto 
oziroma približno 5t)0 na mesec. 
Potem so tu še zasebni mesarji, še 

Za kakovost mleka 
odgovarjajo kmetje in zadruge 

U k r e p i Ve te r ina r ske uprave S loveni je s o bili zakoni t i in učinkovi t i , je dejal G r e g o r Virant , p r e d s e d n i k s t rokovne 
komis i je , ki je ugotavljala, č e s o bili ukrepi o b odkritju k loramfenikola ust rezni . 

Ljubljana - Ukrepi so bi l i 
usmerjeni v to, da so bili čim prej 
ugotovljeni posamezni povzroči
telji in da se je zmanjšala gospo
darska škoda, je še povedal Gre
gor Virant, državni sekretar na 
ministrstvu za notranje zadeve, ki 
je vodil komisijo, ustanovljeno po 
ukazu ministra za kmetijstvo 
Franca Buta. Obstajala je pravna 
osnova za jemanje vzorcev brez 
prisotnosti zavezancev in tudi za 

izdajo odločb brez zaslišanja 
stranke. Veterinarska uprava Re
publike Slovenije je ravnala po
stopkovno pravilno. 

O problematiki neoporečnosti 
mleka je znova govoril tudi minis
ter za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Franc But. Kmetje, ki 
imajo prepoved oddaje mleka, pa 
imajo priložnost, da«si potem, ko 
dokažejo, da je mleko neoporeč
no, pridobijo dovoljenje za ponov

no oddajo. Lastniki kmetij se mo
rajo sami odločiti in oceniti, ali je 
že čas za ponovno jemanje vzor
cev mleka. Če bodo presodili, da 
je z njihovo prirejo vse v rgdu in 
je pričakovati negativen rezultat 
analize na vsebnost kioramfcni-
kola, lahko takoj prosijo za po
novno vzorčenje in na osnovi ne
gativnega rezultata tudi za regis
tracijo kmetije za oddajo mleka, 
je povedal minister. Potem bo od-

Kako odstranjujemo 
k lavn ične odpadke 

Ljubljana - Poslanec državnega 
.zbora Alojz Sok je na oktobrski 
seji vprašal ministra za okolje, 
prostor in energijo mag. Janeza 
Kopača , kako je z odstranjeva
njem klavničnih odpadkov. Med 
drugim je dejal: "S predlogom re
balansa proračuna za leto 2003 se 
za področje kmetijstva predvideva 
zmanjšanje za približno 3 milijar
de slovenskih tolarjev. To je sko
raj 5 odstotkov proračuna, name
njenega kmetijstvu. Rad bi opozo
ri l , da se to področje omejuje z 
nekaterimi nelogičnimi predpisi. 
Eden od takih predpisov je odred
ba o neškodljivem odstranjevanju 
klavničnih odpadkov. Pri nas velja 
predpis, da se pri goveji živini, 
starejši od 24 mesecev, pregleda 
histološko tkivo možganov na bo

le/en BSE. V naslednji fazi pa se 
zgodi, da kljub negativnemu izvi
du, ko gre meso za prehrano ljudi, 
pa gredo notranji organi in del 
ostalih tkiv v kafilerijo in se od
stranijo kot kužni in nevarni ma
terial. V Sloveniji nas letno ta po
stopek, ki je gospodarsko nesmi
seln in ga nobena država članica 
Evropske unije ne izvaja na tak 
način, stane od 3 do 4 milijarde 
tolarjev, Tu gre za enostavno pre
livanje denarja iz. kmetijstva v po
dročje energetike. Na tak način 
največ zasluži Termoelektrarna 
Šoštanj, ker dobiva na ta način 
poceni gorivo. V svetu so poznani 
tudi drugi postopki." 

Vlada je v odgovor zapisala, da 
je bistvo tega postopka to, da je 
treba izločiti posebej nevarne dele 

živali po zakolu in potem seveda 
termično obdelati tak odpadek. 
Termično se ga obdela na način, 
da se ga najprej prekuha, potem 
pa je treba to kostno moko odstra
nili na najprimernejši način. Naj
primernejši način je sežiganje v 
termoelektrarni ali cementarni. 
Vsa Evropa to počne natančno na 
tak način. Tudi mi smo odpadke, 
preden smo jih začeli sežigati v 
Šoštanju, vozili v Hamburg, ven
dar sle takrat spraševali, zakaj iz
vajamo to na tujem in prelivamo 
tja tudi denar. Če bi imeli še eno 
kafilerijo posebej za te odpadke, 
bi bil postopek cenejši, tako pa se 
ti odpadki skupaj z drugimi seži
gajo v Šoštanju. Stroške bi /niža
la konkurenčna kafilerija. 

J.K. 

dajanje mleka stvar dogovora z. 
mlekarno. Če pa bo analiza pozi
tivna, bo tržna prireja mleka na 
laki kmetiji prepovedana. Ponov
no jemanje vzorcev mleka in 
možnost negativnega rezultata pa 
ne bosta ustavila postopkov, ki so 
bili v 17 primerih začeti zaradi 
odkritja prepovedanega antibioti
ka v mleku. O povračilu škode 
tistim kmetom, ki so bili v aferi 
pri/adeti, pa je minister povedal, 
daje vlada namenila 110 milijo
nov tolarjev, od katerih je 103 že 
razdelila. To je začasna rešitev. 
Ko bo na koncu ugotovljen krivec 
in dejanski vzrok in če bodo po 
koncu postopka izrečene kazni, 
bo znana končna rešitev tega pro
blema. Ponovil je, da so za neopo
rečno mleko, ki ga prodajajo, 
dolžni skrbeti proizvajalci, to je 
kmetje in zadruge. Oni morajo 
povedati, zakaj je mleko onesna
ženo. Če kmetje, zadruge in mle
karne potrebujejo pomoč, smo 
jim pripravljeni pomagati in sode
lovati pri odstranjevanju težav. 
Minister brane But je ogorčen za
radi izjav govedorejcev na njiho
vem občnem £ w u . na katerega 
niti njega niti ministra /a evrop
ske zadeve ni nihče povabil, in za
radi javnega linča, ko sla poslala 
ministrstvo in veterinarska uprava 
"kriva" /a odkritje kloramleniko 
la v mleku. 

V torek so i / Sarajeva sporočili, 
da utegnejo v tej državi preklicali 
prepoved uvoza slovenskega mleka 
in mlečnih izdelkov iz Slovenije. 

Jože Košnjek 

posebno tisti, k i bodo prispevali 
vložek v Klavnico. Do prezasede
nosti klavničnih zmogljivosti pa 
pride le v določenih mesecih, ko 
želijo vsi uporabljati naše storitve 
naenkrat. Seveda pa bomo našim 
kmetom v pomoč," je pojasnila 
Frelihova. Klavnica Skorja Loka 
ima ovalni žig, kar pomeni, da je 
ena od šestih v Sloveniji, ki je re
gistrirana tudi za delo v E U . 

Kljub delu kupnine, ki še ni pla
čana (gre za 108 milijonov tolar
jev), se bo z delom začelo v začet
ku januarja. "Če tega ne bi zmogh 
plačati, bodo M D K plačane z de
lom. Zato ni nobenega problema 
glede začetka dela," je prepričana 
Frelihova, kot tudi, da bo družbo 
potrebno dokapitalizirati, saj bi v 
nasprotnem primeru imela družba 
že prvo leto poslovanja veliko iz
gubo. "Klavnica Škofja Loka je 
že lastnik zemljišč na Trati, ka
mor se bo klavnica preselila leta 
2015," je povedal Marko Oman. 
novi direktor Klavnice, in dodal. 

da gre že sedaj za sodobno klav
nico, kljub temu da dolga leta ni 
imela uporabnega dovoljenja. "Ko 
govorimo o klavnicah je potrebno 
ločiti dve vrsti zakola: tržno kla
nje za prodajo in klanje kmetov za 
domače potrebe. Stroški prevozov 
bi ob tržnem klanju padla na ple
ča kmeta. To pomeni, da je cena 
živine na področju, kjer ni klavni
ce, višja. Ta primer je dobro znan 
na Koroškem. Tudi glede uslug za 
kmete si ne gre delati utvar. Na 
območju U E Škofja Loka je 1500 
kmetij, ki imajo praktično vse go
vedo in vse zakoljejo vsaj eno ži
val za sebe. Predstavljajte si, da bi 
morali vsi ti hoditi v klavnico v 
Zalog! V tem trenutku v Škof jo 
Loko .vozijo kmetje z Dolenjske
ga, saj v tem delu Slovenije ni 
možnosti zakola. Vse to pomeni 
še nadaljnje opuščanje govedore
je. Klavnica v Škofji Loki je nuj
no potrebna za ohranjanje kmetij
stva." 

Boštjan Bogataj 

Delavnica za 
turistične kmetije 

D e l a v n i c a Razvoj spec ia l i z i r ane p o n u d b e - ključ d o 
u s p e h a , b o v s r e d o , 8. januarja, . 

pri G o d c u pri S v e t e m D u h u . 

Kranj - Združenje turističnih 
kmetij Slovenije. Kmetijski goz-
darski zavod Celje in škofjeloški 
oddelek za kmetijsko svetovanje 
pri Kmetijskem in gozdarskem za
vodu Kranj hodo v sredo, S. janu
arja, ob 9. uri v gostilni Pri Godcu 
pri Svetem Duhu organizirali de
lavnico Razvoj specializirane po
nudbe - ključ do uspeha. Vesna 
Cucek,- specialistka /a razvoj po
deželja i / Celja bo predstavila po
men razvoja specializirane ponud
be na turističnih kmetijah, izkuš
nje Avstrijcev na tem področju in 
merila specializirane oblike pO* 
niklhe na turističnih kmetijah, ki 
so prijazne družinam / otroki, na 
turističnih kmetijah, primernih za 
kolesarje, in na ekoloških turistič
nih kmetijah. Delavnica bo prilož
nost za izkušnje na tem področju 

in za predloge za oblikovanje me 
ril v Sloveniji, ki še niso sprejeta. 
V drugem delu delavnice pa bo 
predstavitev projekta mednarod
nega sodelovanja s turističnimi 
kmetijami 1'urlanije - Julijske Kra
jine m avstrijske Koroške "Počit 
niče brez meja" in skupnih pro
mocijskih aktivnosti. Spomladi 
prihodnje leto bo izšel katalog tu
rističnih kmetij treh dežel in kupo 
ni. ki bodo zagotavljali popuste na 
sejmih m spletnih straneh. 

Delavnica bo trajala predvido 
ma 5 m / odmorom /a toplo ma
lico. Prijava je obvezna, in sicer 
v ponedeljek in torek, 6. in 7. ja
nuarja, po telefonu 51 12 701. 
Delavnica bo namenjena pred 
vsem nastanitvenim turističnim 
kmetijam, /animiva pa bo tudi /a 
izletniške kmetije. J.K. 
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Naročilo za objavo sprejemamo po telefonu 04/201-42-00, faksu 04/201-42-13 ali osebno na Zoisovi 1 v Kranju oz. po pošti - do 
ponedeljka in četrtka do 11.00 ure! Cena oglasov in ponudb v rubriki: Izredno ugodna. 

ROZMAN BUS 
Rozman Janez, s.p. 

Vsem strankam želimo SREČNO, ZDRAVO IN USPEŠNO leto 2003! 
tel.: 04/53-15-249, Šenčur : 251-18-87 

FRIZERSKI SALON IVANKA 
Seljakovo naselje 29 
KRANJ - STRAŽIŠČE 

MODNO BARVANJE 
modne pričeske z lastno kozmetiko FRAMESI, ugodne cene 
odprto od 12.00 - 20.00, ob sobotah po naročilu, tel.: 04/2315 935 

3 0 N A 
BONA, KRANJ, d.o.o. 
VREČKOVA 7, 4000 KRANJ 

RAČUNOVODSKE STORITVE 
za podjetja in s.p. opravljamo strokovno in ažurno, po zmernih cenah 
tel./fax: 04/2334-367, gsm: 031/300-297, e-mail: bonabona@volja.net 

0 Prešernovo 
gledališče 

Kranj 

Glavni trg 6, Kranj, 
tel.: 202 26 81 

DANES ob 17.30 uri, Vid Pečjak, A. Rozman - Roza: DREJČEK IN 
TRIJEMARSOVČKI, za IZVEN. JUTRI ob 19.30 uri, A. T. Linhart: 
ŽUPANOVA MICKA, 100. ponovitev!, Vlogo Micke igrata Vesna 
Pernarčič in Vesna Slapar, za IZVEN in KONTO. Ponedeljek, 30. 
d e c , ob 19.30 uri, J . Glovvacki: ANTIGONA V NEW YORKU, za 
IZVEN in KONTO. Torek, 31. d e c , o 19.00 uri, J . A c c a m e : 
B E N E T K E , silvestrska predstava za IZVEN. 

CENTER 
KULTURNIH 
DEJAVNOSTI 

ZKO in JSKD 01 Kranj 

SOBOTNA MATINEJA ZA OTROKE 
Bo na sporedu v soboto, 28. decembra 2002, ob 10. in 11. uri, v 
Prešernovem gledališču Kranj. Na programu je glasbeni nastop Ro
mane Krajnčan. Prireditev traja 40 minut in je primerna za otroke od 3. 
leta starosti dalje. Prodaja vstopnic poteka uro pred predstavo. Rezer
vacije po tel.: 04 202 26 81. 

G L A S O V K A Ž I P O T 

Prireditve 
Priredi tve na B l e d u 

Bled - Danes, v petek, 27. de
cembra, ob 17. uri bo zbor pred 
TD Bled, od koder bo sledil spre
hod z baklami okoli jezera. V 
Domu krajanov Zasip bo ob 17. uri 
nastop Orfove skupine iz Zasipa. 
Jutri, v soboto, 28. decembra, bo 
ob 17. uri izpred TD Bled pričetek 
sprehoda z baklami okoli jezera. V 
Ročk baru Bled bo ob 22. uri na
stop skupine Supernova. V nede
ljo, 29. decembra, ob 17. uri bo v 
Domu krajanov Zasip igrica za 
otroke in obisk dedka Mraza. V 
Festivalni dvorano Bled se bo ob 
20. uri pričela prireditev Veselo 
po domače . V ponedeljek, 30. 
decembra bo v hotelu Kompas ob 
19. uri narodno zabavni večer z 
Blejskim triom. Ob 16. uri se bo 
okoli Blejskega jezera sklenil krog 
prijateljstva. Slovenski večer se 
bo ob 19. uri začel v hotelu Jelo
vica. V hotelu Astoria bo ob 19. uri 
večer tradicionalnih slovenskih 
jedi ob spremljavi harmonikarja. 
Gledališko igro "Mož moje žene" 
pa si lahko ogledate v Festivalni 
dvorani ob 20. uri. V torek, 31. 
decembra, bo ob 11. uri grašča-
kov sprejem na Blejskem gradu. 
Na promenadi pa bo ob 22. uri 
začetek silvestrovanja na prostem 
z ognjemetom. 

Priredi tve v Tržiču 

Tržič - Danes, v petek, 27. de
cembra, ob 10. uri bo v Knjižnici 
dr. Toneta Pretnarja potekala 
brezplačna počitniška delavnica 
za otroke "Božičkov škorenj". Ob 
19. uri bo v Osnovni šoli Bistrica 
božično novoletni koncert Pihal
nega orkestra Tržič. Nastopila bo 
š e humoristična skupina Smeh. 
Koncert prireja Pihalni orkester Tr
žič. Ob 20. uri bo v baru Pr" Rih-
tarju v Zvirčah kegljanje za tržišče 
obrnike in delavce - prireditelj je 
Območna obrtna zbornica Tržič. 
Jutri, v soboto, 28. decembra, bo 
z vrha Ljubelja potekalo tekmova
nje v sankanju za Pokal Bistro 
Školjka. Prireja Sankaški klub 
Podljubelj. Ob 20. uri bo v Osnov
ni šoli Križe rekreacija za tržiške 
obrnike in delavce - vabi Območ
na obrtna zbornica Tržič. V pone
deljek, 30. decembra, ob 10. uri 
bo v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 

potekala brezplačna počitniška 
delavnica za otroke "Božičkov 
škorenj". Koren Sports, d.o.o. in 
Sankaški klub Podljubelj vabita na 
sankanje z vrha Ljubelja. V torek, 
31. decembra, ob 10. uri bo v 
Knjižnici dr. Toneta Pretnarja po
tekala brezplačna počitniška de
lavnica za otroke "Božičkov ško
renj". 

M e g a ž u r 
Šenčur - Društvo prijateljev mladi
ne Šenčur vabi danes, v petek, 
27. decembra, ob 17. uri v Dom 
krajanov v Šenčurju na Mega žur, 
z gostjo Damjano Golavšek. Na 
zabavo vabijo vse šolske in pred
šolske otroke, da skupaj zapoje-
te, zaplešete in z veseljem vstopi
te v novo leto. 

V e s e l o p o d o m a č e 

Bled - Folklorna skupina Bled vas 
vabi v nedeljo, 29. decembra, ob 
20, uri v Festivalno dvorano na 
Bled na prireditev Veselo po do
mače. Nastopili bodo: ansambel 
Modrijani, Ptujskih pet, Veseli 
planšarji in ansambel Roberta Zu
pana, Leski pritrkovalci, folklorna 
skupina iz Križevcev pri Ljutome
ru, odrasla in otroška folklorna 
skupina Bled ter humorista cigan 
Brajdimir s soprogo in povezova
lec programa Franci Č e m e . 
Vstopnice lahko kupite v TD Bled 
ali pokličete po tel.: 031/656-
384 - Mateja. 

Novole tn i se jem 

Škofja Loka - Danes, v petek, 
27. in jutri, v soboto, 28. decem* 
bra, bo na Mestnem trgu v Škofji 
Loki Novoletni sejem, in sicer 
med 9. in 19. uro. Na sejmu bo 
pestra izbira kmečkih dobrot, 
prazničnih daril in uporabnih izdel
kov. V petek se lahko ob 16. uri 
udeležite tudi otroškega progra
ma. 

T rad i c iona lno novole tno 
s r e č a n j e 
Škofja Loka - Društvo invalidov 
Škofja Loka organizira v soboto, 
4. januarja tradicionalno novolet
no srečanje invalidov v restavraciji 
Krona, s pričetkom ob 18. uri. Pri
jave z vplačili sprejemajo v pisarni 
društva do 30. decembra. Obveš
čajo pa še , da je društvo že razpi
salo termine za letovanje v različ-

AVTOPREVOZ, GRADBENA MEHANIZACIJA 
IN POSREDNIŠTVO 

Z O R M L A N M I H A E L , s . p . 
Dvorje 95, 4207 CERKLJE 
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nih termah za leto 2003. Prijave s 
prijavnicami dobijo invalidi v pisar
ni društva v Škofji Loki vsako sre
do od 16. do 18. ure. 

S i lves te r sk i tek 
Kranj - Tudi letos Turistično dru
štvo Kranj organizira Silvesterski 
tek, to je tek po ulicah Kranja na 
silvestrsko noč, 31. decembra. 
Tek bo potekal od 22. do 23. ure, 
s startom na Glavnem trgu pri 
Mestni hiši, nato pa preko Prešer
nove, Reginčeve, Tomšičeve uli
ce mimo Roženvenske cerkve 
proti Cankarjevi ulici s ciljem zo
pet na Glavnem trgu. Teklo se bo 
6 krogov, na tek pa se lahko prija
vi vsak, ki je polnoleten. 

Prijatelji B e g u n j š č i c e 
Radovljica - Športna zveza Ra
dovljica, Planinsko društvo Ra
dovljica in Turistično društvo Ra
dovljica organizirajo tekmovanje v 
obiskovanju Roblekovega doma 
na Begunjščici. Tekmovanje bo 
potekalo preko cele zime, do 26. 
aprila naslednjega leta, ko bo tudi 
zaključna prireditev. Obiskovalci 
se bodo lahko vpisovali v knjigo 
tudi v dneh, ko koča ne bo odpr
ta. Ob lepih vikendih in praznikih 
pa je koča odprta in oskrbovana. 
Cilj tekmovanja je še večja popu
larizacija planinstva, predvsem pa 
druženje planincev v eni od koč z 
najlepšim razgledom v Karavan
kah. Tekmovanje bo potekalo v 
štirih kategorijah: člani - rojeni 
1983 in starejši, članice - rojene 
1983 in starejše, mladinci - rojeni 
1984 in mlajši ter mladinke - roje
ne 1984 in mlajše. Planinici z naj
večjim številom obiskov in vpisov v 
knjigo bodo ob zaključku tekmo
vanja tudi nagrajeni s praktičnimi 
nagradami. 

Š o l a g o r n i š t v a 
Kranj - Planinsko društvo Iskra 
Kranj - izobraževalni odsek orga
nizira šolo gorništva, ki bo poteka
la v restavraciji Poslovenga cen
tra, Planin 3, Kranj, in sicer ob 
sredah: 5. februarja, 5. marca in 
2. aprila ob 18. uri. Potrebna je 
oprema: 2 vponki z matico, po
možna vrvica (premera vsaj 8 mm 
in dolga 5 m), beležka in pisalo. S 
seboj prinesite tudi vašo tehnično 
opremo. Prijave z vplačili in dodat
ne informacije: Milena Pavlin, 
Iskra ISD, tel.: 2076-703, Niko 
Ugrica, tel.: 041/ 734-049 ali ob 
sredah od 17. do 18. ure v pisarni 
društva, Poslovni center Planina 3 
- vključno do srede, 29. januarja. 

T e č a j z i m s k e g a g o r n i š t v a 

Kranj - Planinsko društvo Iskra 
Kranj - izobraževalni odsek orga-
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Trgovina MERNIK 
Žeje 5, Duplje 

Praznični del čas: 1. 1. zaprto; 2. 1. od 9. - 12.; 
tel: 257-57-60 

Trgovina PAIER 
Beleharjeva 6a/Šenčur 

Praznični del čas: 31. 12. od 7. - 14.; 1. 1. zaprto; 2. 1. od 8. - 12.; 
tel: 251-5O40 

Trgovina LEPA 
C. Talcev 69, Kranj 

Praznični del čas: 31. 12. od 7.30 do 15.; 1. 1. zaprto; 2. 1. od 8. 
do 11; tel: 235-02-00 

Trgovina ZEVNIK 
Koroška c. 14, Kranj 

Praznični del čas: 31. 12. od 6. - 13.; 1. 1. in 2. 1. zaprto; 
tel: 201-24-56 

nizira tečaj zimskega gorništva, ki 
bo potekal v soboto, 15. in nede
ljo, 16. februarja, in sicer v zave
tišču GRS Kranj ter na Korenu in 
Kompoteli. Prijave z vplačili in do
datne informacije: Milen Pavlin, 
Iskra ISD, tel.: 2076-703, Niko 
Ugrica, tel.: 041/734-703 ali ob 
sredah od 17. do 18. ure v pisarni 
društva, Poslovni center 3 - vključ
no do srede 12. januarja (do 15 
kandidatov). 

Š o l a fotografije 
Kranj - Planinsko društvo Iskra 
Kranj - izobraževalni odsek orga
nizira šolo fotografije, ki bo pote
kala v restavraciji Poslovnega 
centra, Planina 3, Kranj, in sicer 
ob sredah: 22. januarja, 19. feb
ruarja, 19. marca in 16. aprila ob 
18. uri. Oprema pa naj bo slede
ča: fotoaparat, filmi, filtri, objektivi, 
beležka, pisalo.... Prinesite tudi 
vašo fotografsko opremo, da se 
boste o njej pogovorili. Prijave z 
vplačili in dodatne informacije: Mi
lena Pavlin, Iskra ISD, tel.: 2076-
703, Niko Ugrica, tel.: 041-734-
049 ali ob sredah od 17. do 18. 
ure v pisarni društva, Poslovni 
center Planina 3 - vključno do sre
de, 15. januarja. 

V a d b a d o j e n č k o v 

Bled - Plavalni klub Radovljica bo 
organiziral vadbo dojenčkov v 
vodi, v hotelu Jelovica na Bledu za 
dojenčke, od 4. meseca starosti 
dalje. Vadba bo potekala od 14. 
januarja dalje. Dodatne informaci
je in prijave po tel.: 031/446-249 
in 041/873-341. 

N a D o b r č o 

Kranj - Planinska sekcija pri Dru
štvu upokojencev Kranj organizira 
in vodi zimsko turo na Dobrčo. Iz
let bo v četrtek, 9. januarja. Zbra
li se boste na avtobusni postaji v 
Kranju in se z rednim avtobusom 
ob 7.25 uri odpeljali proti Tržiču. 
Zaradi snežnih primer priporočajo 
primerno opremo. Prijave z ob
veznim vplačilom sprejemajo v 
društveni pisarni do ponedeljka, 
6. januarja. 

Novole tn i p o h o d na B l e g o š 

Gorenja vas - Planinsko društvo 
Gorenja vas organizira 4. novolet
ni pohod na Blegoš, ki bo v četr
tek, 2. januarja. Start pohoda bo 
pri podjetju Marmor na Hotavljah 
ob 8. uri. Pot bo potekala po Jez-
gurcovi senožeti, čez Prvo ravan 
na vrh Blegoša do zimskega zave
tišča gorske straže na Jelencih. 
Pohod traja 5 ur, obvezna pa je 
primerna planinska oprema. 

Novole tn i p o h o d z b a l k a m i 

Kranj - Turistično društvo Kokrica 
vabi na novoletni pohod z baklami 
okrog Kokrice, ki bo jutri, v sobo
to, 28. decembra. Zbrali se boste 
na parkirišču pri Gasilskem domu 
in ob 17. uri peš odšli v soju bakel 
okrog Kokrice. 

P o h o d na Š m a r j e t n o go ro 
Kranj - Pohodniška sekcija pri 
Društvu upokojencev Kranj zače
nja vsako leto s prvim četrtkom po 
novem letu tradicionalni pohod na 
Šmarjetno goro. Letošnji bo še to
liko bolj "časten", ker bo to jubilej
ni 10. po vrsti. Zbrali se boste na 
kranjski avtobusni postaji v četr
tek, 2. januarja, ob 9. uri. Prijave 

v društveni pisarni niso potrebne. 
Na zbornem mestu naj se vsak 
pohodnik javi vodniku, zaradi sez
nama udeležencev. 

Novo le tn i p o h o d na K u m 

Kranj - Planinska sekcija pri Dru
štvu upokojencev Kranj organizira 
v sredo, 2. januarja, tradicionalni 
pohod na Kum. Zbrali se boste na 
železniški postaji v Kranju, z od
hodom vlaka ob 6.02 uri za Ljub
ljano in se odpeljali do Trbovelj. 
Predhodne prijave v društvu niso 
potrebne. 

Kranj - Planinsko društvo Iskra 
Kranj organizira novoletni pohod 
na Kum, ki bo v četrtek, 2. januar
ja, z odhodom ob 6. uri z vlakom 
iz železniške postaje Kranj. Pred
viden čas hoje bo 5 do 6 ur. Opre
ma naj bo zimskemu vremenu pri
merna. Predhodnih prijav NI! Do
datne informacije dobite po tel.: 
204-15-04 - Lojze Zelnik. 

Jesenice - Planinsko društvo Je
senice vabi v četrtek, 2. januarja, 
na tradicionalni novoletni pohod 
na Kum. Odhod bo z Jesenic z 
vlakom ob 5.20 uri, zbor vseh po-
hodnikov pa bo ob 5.10 uri na že
lezniški postaji na Jesenicah. 
Skupne hoje bo približno pet ur, 
pohod bo lahek, seveda pa bo 
treba upoštevati zimske razmere. 
Pohod bo organiziran v vsakem 
vremenu. 

V D r a ž g o š e 

Tržič - Občinsko združenje bor
cev in udeležencev NOB Tržič ob
vešča člane in ostale zainteresira
ne, da organizira avtobusni prevoz 
za udeležbo na spominsko sveča
nost, ki bo 12. januarja 2003 v 
Dražgošah. Prijave sprejemajo 
vsako sredo v pisarni združenja ali 
Ivanka Hvalica, tel.: 596-14-37. 

Obvesti la 

P D Iskra Kranj vabi 
Kranj - Planinsko društvo Iskra 
Kranj vabi svoje člane na silvestro
vanje v njihovi koči na Jakobu. V 
koči se boste zbrali od 16. do 18. 
ure. Prijave z vplačilom akontacije 
in dodatne informacije Niko Ugri
ca, tel.: 041/734-049. 

P D Križe o b v e š č a 

Križe - Planinsko društvo Križe 
obvešča, da bosta Koča na Kriški 
gori in Planinsko zavetišče v Goz
du v času praznikov od 20. de
cembra do 5. januarja redno oskr
bovani. 

L a m a S h e n p h e n zdravi 

Medvode - Lama Shenphen, prvi 
tibetanski menih, ki živi v Sloveni
ji, pomaga ljudem brez omejitev, 
prostovoljno, brez lastnih inte
resov in nesebično. Zdravi, po
maga pri reševanju vsakdanjih te
žav, daje nasvete, uči meditacije 
in budizma, deli svoje znanje in 
modrost. Zdravljenja potekajo od 
ponedeljka do petka od 14. do 
19. ure, v nujnih primerih vas 
obišče tudi na domu ali v bolnišni
ci. V nujnih primerih ga lahko po
kličete kadarkoli, tel.: 031/346-
392 - Tiberij. 

Z a p o r a ces t 

Kranj - V okviru prireditev Vesele
ga decembra 2002, ki bodo pote
kale v Kranju do 31. decembra za
pore cest, in sicer do 3. januarja 
do 20. ure, se bo zaradi izvedbe 
programa pod Šotorom odvijala 
popolna zapora peščenega parki
rišča pri Gimnaziji. Na silvesterski 
večer, 31. decembra, od 21. ure 
dalje do 5. ure naslednjega dne 
se bodo odvijale zapore cest zara
di prireditve na Slovenskem trgu 
na naslednjih lokacijah: križišče 
med Koroško c. in Bleivveisovo 
ulico; križišče med cesto Iva Sivca 
in Ljubljansko cesto; križišče med 
Stritarjevo in Gregorčičevo cesto; 
Maistrov trg in križišče Ljubljanske 
in Savske ceste. 

G o s t i l n a M a y r vab i 

Kranj - Gostilna Mayr v centru 
Kranja vas vabi vsak četrtek, pet
ek in soboto ob 20. uri na ples z 
evergreen glasbo v prenovljeno 
restavraciji v 1. nadstropju. Vabijo 
pa vas tudi na nepozabno silves
trovanje. Za rezervacije in infor
macije lahko pokličete po tel.: 
280-00-20. 

Razs tave v Trž iču 

Tržič - V rotundi Abanke v Tržiču 
je na ogled razstava izdelkov Var
stveno delovnega centra Kranj, 
enota Tržič, "Sanje čakajo, da jih 
budni uresničijo". Razstava bo na 
ogled do 15. januarja. V kava bar 
Roma v Bistrici prj Tržiču razstav
ljata v akril tehniki Mili Župančič 
na tematiko tihožitja in Jože Vogel
nik na temo morja. Razstava je na 
ogled do 10. januarja. V prostorih 
Centra za socialno delo Tržič raz
stavljajo svoje izdelke uporabniki 
Društva ŠENT, enota Šentgor iz 
Radovljice. Razstavo si lahko 
ogledate vsak delovni dan do kon
ca janurja, od 8. do 15. ure, ob 
sredah do 17. ure. 

O d m a k n j e n a b l iž ina 

Kranj - Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije - Območna 
enota Kranj vas vabita na odprtje 
razstave Odmaknjena bližina - na
ravna in kulturna dediščina Koz
janskega parka, ki bo v sredo, 8. 
januarja, ob 12. uri v razstaviščih 
Kokra in Sava - Tomšičeva 7, 
Kranj. Razstava bo odprta do 4. 
februarja. Razstavo pa bo sloves
no odprl gospod Dušan Andrej 
Kocman, župan občine Kozje. 

Izdelki k ropa r ske k o v a š k e 
d e l a v n i c e 
Kropa - Tržiški muzej in UKO Kro
pa vabita na ogled razstave izdel
kov iz letošnje kroparske kovaške 
delavnice "Kovanje umetnosti, 
umetnost kovanja", ki je na ogled 
do 6. januarja v Kurnikovi hiši, 
vsakdan razen ponedeljka od 16. 
do 18. ure, ob sobotah od 10. do 
12. ure. 

® R o d i o T r i o j o v 
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G L A S O V K A Ž I P O T 
Razs tava F ranca N o v i n c a 
Kranj - V Galeriji Elektra, v avli po
slovne stavbe Elektra Gorenjske, 
ul. Mirka Vadnova 3/a, je na 
ogled slikarska razstava del aka
demskega slikarja Franca Novin
ca. Razstava bo na ogled do 10. 
januarja. 

Vars tvo narave 
v Ka ravankah 
Kranj - Zavod RS za varstvo nara
ve, Območna enota Kranj, vas pri
jazno vabi na razstavo "Varstvo 
narave v Karavankah" ob zaključ
ku letošnjega Mednarodnega leta 
gora. Razstava prikazuje naravne 
vrednote in biotsko petrost Kara
vank. Ogledate si lahko tudi zbir
ko fosilov, ki sta jo pripravila zbiral
ca Davo Presinger in Jože Batič. 
Razstavo si je možno ogledati ob 
delavnikih do 17. januarja, od 8. 
do 13. ure, v prostorih Zavoda RS 
za varstvo narave, Tomšičeva 9, 
Kranj. 

S l i ke J a s n e S a m a r i n 
Škofja Loka - V Galeriji Ivana 
Groharja je na ogled razstava slik 
Jasne Samarin. Razstava bo na 
ogled do 13. januarja. Galerija je 
ob delovnikih odprta med 10. in 
12. uro ter 17. in 19. uro, ob so
botah med 10. in 12. in ob nede
ljah med 15. in 18. uro, ob pone
deljkih je zaprta. 

S l ika r B e r k o vabi 
Domžale - V Galeriji Domžale je 
na ogled razstava slik akademske
ga slikarja Berka, ki si jo lahko 
ogledate do 30. decembra. 

B o ž i č n e j a s l i ce 
d o m a in p o svetu 
Kranjska Gora - Gornjesavski 
muzej - enota Kranjska Gora vabi 
na ogled razstave miniaturnih jas
lic iz zbirke Frančiškanskega sa
mostana Brezje "Božične jaslice 
doma in po svetu", v galerijskih 
prostorih Liznjekove domačije na 
Borovški c. 63 v Kranjski Gori. 
Razstava bo na ogled do 2. febru
arja 2003. 

Gorenjke In Gorenjci Poslušamo 
Al|-TgfeđBS) 041 944 944 

Kranj - Radovljica - Jesenice 
Internet: www.radiotop.net 

Z Arh imir jem 
s k o z i p re tek los t 

"Kranj - Gorenjski muzej vabi na 
ogled gostujoče arheološke raz
stave Arheološkega muzeja iz Za
greba "Z Arhimirjem skozi prete
klost", ki bo na ogled do 6. janu
arja v Galeriji Mestne hiše v Kra
nju. 

Z g o d b e na koži 
Škofja Loka - Loški muzej Škofja 
Loka vabi na ogled razstave foto
grafij Tamare Vodopivec z naslo
vom "Zgodbe na koži". Razstava 
bo na ogled do 13. januarja v 
Okroglem stolpu Loškega gradu. 

Sanje č a k a j o , da j ih budn i 
u r e s n i č i j o 
Tržič - Varstveno delovni center 
Kranj enota Tržič in Turistično dru
štvo Tržič vas vabita na ogled pro
dajne razstave z naslovom "Sanje 
čakajo, da jih budni uresničijo" v 
rotundi Abanke v Tržiču. Prodajni 
izdelki so delo varovancev ob po
moči delovnih inštruktorjev. Raz
stava bo na ogled do 15. januarja. 
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A l e n k a K h a m P i č m a n 
Kranj - Zavod za varstvo kulturne 
dediščine lovenije - OE Kranj vabi 
na ogled razstave Alenke Kham 
Pičman in memoriam dr. France 
Prešeren - igra linije in barve v ur
banem prostoru in pejsažu - iska
nje lepote v arhitekturi slovenskih 
mest, v razstavišču Tomšičeva 7, 
Kranj. Razstava bo odprta do 6. 
januarja. 

Mi l i Z u p a n č i č in 
J o ž e V o g e l n i k 
Tržič - Mili Zupančič iz Ljubljane -
likovna dela tihožitja in cvetje v 
akril tehniki ter Jože Vogelnik -
olje razstavljata v Tržiču, v Kava 
baru Roma na Deteljici, in sicer 
do 10. januarja 2003. 

Razs tave na B l e d u 
Bled - 1 . nadstropje Občine Bled: 
razstava risb otrok OŠ Bled in 
Zgornje Gorje na temo 35. Ša
hovske olimpiade Bled, Slovenija. 
Hotel Krim: prodajna razstava na 
temo šah - g. Vogelnik (akril). Ho
tel Park: na ogled je razstava avto
rja Toneta Kavčiča na temo "Moti
vi iz Kamne Gorice in okolice". 
Kavarna hotela Astoria: prodajna 
razstava likovnih del v oljni tehniki 
avtorice Nade Kobentar ter raz
stava Fotokluba TNP z naslovom 
"Blejske razglednice". Vila Preše
ren: razstava unikatnih izdelkov iz 
Steklarne Rogaška. Trg Bled: na 
ogled je likovna razstava akadem
ske slikarke Brigite Požegar Mu
lej. Galerija Vila Nana: prodajne 
razstave v hotelu Jelovica in hote
lu Kompas ter v TD Bled. Informa
cije: 57-41-357. Fundacija Jože 
Ciuha: razstava grafičnih listov 
klasikov 20-stoletja iz beneške 
grafične delavnice Fallani iz Be
netk: Galerija Deva Puri: stalna sli
karska razstava. 

T a m z a hr ibi je t a k o 
kot tukaj.. . 

Ljubljana - V Muzeju novejše zgo
dovine Slovenije je na ogled raz
stava "Tam za hribi je tako kot tu
kaj..." s podnaslovom Evropska 
poglavja slovenske zgodovine v 
20. stoletju. Razstavo si lahko 
ogledate do konca marca 2003 
vsak dan, razen ob ponedeljkih, 
od 10. do 18. ure. Ob nedeljah so 
javna vodstva. 

Pavl ihove d o g o d i v š č i n e 
Železniki - KUD France Koblar 
Železniki vabi na ogled lutkovne 
predstave "Pavlihove dogodivšči
ne". Predstavo si lahko ogledate 
danes, v petek, 27. decembra, ob 
17. uri v Kulturnem domu Železni
ki. 

Ladja v p o t o k u 
Preddvor - Igralska skupina KUD 
Matije Valjavca Preddvor obvešča 
vse, ki so rezervirali vstopnice za 
predstavo Ladja v potoku za 19. 
janurja, da bo le-ta na sporedu v 
nedeljo, 12. januarja, ob 15.30 
uri in ob 19.30 uri. Dodatne infor
macije po tel.: 25-51-057. 

Z a j č e k i š č e m a m o 
Slovenski Javornik - Lutkovno 
gledališče Ringo raja pri DPD Svo
boda France Mencinger Javornik -
Koroška Bela vas vabi na ogled 
lutkovnih predstav Mira Gavrana 
"Zajček išče mamo", ki bosta da
nes, v petek, 27. in jutri, v soboto, 
28. decembra, ob 17. uri v raz
stavnem prostoru Kulturnega 
doma na Slovenskem Javorniku. 
Obiskal vas bo tudi dedek Mraz. 

P o r o č i l se b o m 
s svojo ž e n o 
Slovenski Javornik - DPD Svo
boda France Mencinger Javornik 
- Koroška Bela vabi vse občane in 

(V 
G orno m m 
najbolj športna frekvenca 

ljudi, ki imajo radi gledališče, na 
ponovitveni predstavi zelo uspeš
ne komedije Marjana Marinca 
"Poročil se bom s svojo ženo", v 
izvedbi gledališča Aksa in režiji 
Franca Tušarja. Predstavi bosta 
danes, v petek, 27. in jutri, v so
boto, 28. decembra, ob 19.30 uri 
v veliki dvorani kulturnega doma 
na Slovenskem Javorniku. Karte 
lahko rezervirate po tel.: 5866-
151 ali 041/749-134. 

P e s e m je praznik 
Kranj - Moški pevski zbor Lipa pri 
Društvu upokojencev Kranj prireja 
koncert ob 90- letnici rojstva Pet
ra Liparja pod naslovom Pesem je 
praznik, ki bo jutri, v soboto, 28. 
decembra, ob 20. uri v cerkvi sv. 
Kancijana in tovarišev v Kranju. 
Zborovodja je Nada Krajnčan in 
gost Kvartet klarinetov N.E.T.T.. 

B o ž i č n a k o n c e r t a 

Kranjska Gora - Župnija Kranjska 
Gora vabi na božična koncerta, ki 
bosta: - koncert opernega pevca 
magistra Matjaža Robavsa. Pevca 
pri občutenih melodijah božičnih 
pesmi na citrah spremlja eden 
najboljših citrarjev v Sloveniji da
nes Tomaž Plahutnik. Koncert bo 
danes, v petek, 27. decembra, ob 
19. uri - koncert vokalne skupine 
Triglavski zvonovi pa bo v nedeljo, 
29. decembra, ob 19.30 uri. 

S pesmi jo v novo leto 
Šenčur - Pevski zbor sv. Jurij vas 
vabi na tradicionalno budnico z 
naslovom "S pesmijo v novo leto". 
Skupaj z vami dobo zapeli in vam 
s pesmijo in besedo voščili sreč
no novo leto. Zbrali se boste v če
trtek, 2. januarja, ob 17. uri pred 
Domom krajanov v Šenčurju. 

B o ž i č n o novole tni konce r t 
Žirovnica - Mešana pevska sku
pina dr. France Prešeren iz Žirov
nice vabi na božično - novoletne 
koncerte, ki bodo danes, v petek, 
27. decembra, ob 19.15 uri v ho
telu Lek v Kranjski Gori, jutri, v so
boto, 28. decembra, ob 17.30 uri 
v cerkvi sv. Ane v Tunjicah pri 
Kamniku in v nedeljo, 5. januarja, 
ob 18. uri v cerkvi na Breznici. 

B e l i n 
Krmni 90 3 MHz 

Glasbene želje: 04 231 60 60 
SMS box: 031 383 383 
Marketing: 041 713 972 
Radn Belvi. d o o. $mai|«na 6.4000 Kram 

Voščilnica za 
varčevanje? 

G o s p o d i n j s t v a po vsej Slovenij i s o v teh d n e h dob i l a obvest i lo o porab i energi je v 
e n e m letu z nasveti z a v a r č e v a n j e . 

Kranj - Kar nekaj naših bralcev se je obrnilo na nas z vprašanjem, 
kaj pravzaprav pomeni obvestilo, ki so ga prejeli od Elektra 
Gorenjske. Nov način obračuna, novo podražitev? Odgovor na obe 
vprašanji je ne. Ostane samo dejstvo, da v vseh elektro-dist rihucij-
skih podjetjih skupaj očitno ne zmorejo napisati nekaj prijaznih 
stavkov v pojasnilo. 

Marsikdo je bil v decembrskih 
dneh, ko je v nabiralniku našel 
obvestilo iz Elektro Gorenjske 
malce začuden in v zadregi, kaj 
pravzaprav pomeni. Voščilo do
bavitelja električne energije za 
novo leto je sicer prijazno, tudi 
slike so lepe, stavek: "Na osnovi 
določila 31. člena Uredbe o nači
nu .... Vam pošiljamo podatke o 
vašem odjemu električne energi
je," pa pove bore malo, razen 
tega, da tudi v elektro-distribuciji 
premorejo zaprisežene birokrate. 
Takih gospodinjstev, ki bi namreč 
imele doma Uradni list in ga celo 
hranile, zagotovo ni, tisti z raču
nalnikom pa bodo tudi potrebova
li kar nekaj spretnosti, da se bodo 
dokopali do citirane uredbe, ali 
celo pravilnika o tarifnem siste
mu, kar vse šele pojasni, zakaj pri 
tem obvestilu gre. Bolj razumljiv 
je tekst na drugem listu, ki je bil 
priložen, namreč o tem, kako lah
ko z električno energijo varčuje
mo. 

Kljub temu da smo oba uradna 
predpisa našli in se prepričali, kaj 
določata - predvsem to, da se na
čin obračuna in cene ne spremi

njajo, smo se odpravili na Elektro 
Gorenjska, kjer nas je prijazno 
sprejel vodja službe za obračun 
tarifnih odjemalcev električne 
energije Božidar Žerovec. Pr i
znal je, da je obvestilo, ki so ga 
letos pošiljali prvič, morda nerod
no napisano, premalo pojasnjeno, 
vendar hkrati razložil, da so ga 
napisali v Ljubljani enotno za vso 
Slovenijo. Na Elektro Gorenjska 
so dodali le svoj logotip in sliko. 
Na obvestilu so iztiskani podatki 
o razvrstitvi odjemalca (ta je od
visna od 'moči ' glavne varovalke) 
in letni in povprečni mesečni po
rabi energije, kakršne je tudi 
upoštevana pri izračunu mesečnih 
obrokov za plačevanje električne 
energije. Na naše vprašanje, kate
ro obdobje je upoštevano, smo na 
naše neprijetno presenečenje do
bili odgovor, da pač tisto obdobje, 
kot se odjemalcu izdeluje letni 
obračun in poračun energije, kar 
pomeni, da. če je to obdobje npr. 
april - april, smo dobili stare po
datke, ki imamo doma že osem 
mesecev. Sledi izvleček iz cenika 
po tarifah in na koncu še podatki 
o povprečni porabi energije po 

Božidar 
Žerovec 

posameznih ta
rifnih skupinah v 
Sloveniji. 

Kaj vse skupaj 
torej pomeni? 
Lahko bi rekli: 
birokratski od
govor na biro
kratski predpis! 
Sistem obračuna 
se ni spremenil, 

niso se spremenile cene energije, 
ponovno smo dobili podatke, ki 
jih imamo v hiši pol let, ali celo 
več. Edini dobrodošli informaciji 
sta dve: koliko porabimo glede na 
slovensko povprečje in koliko bi 
lahko prihranili, če bi zmanjšali 
'moč ' naših varovalk in se s tem 
razvrstili v drugo tarifno skupino. 
Možnost pa je še ena: tisti, ki ne 
čakajo npr. s pranjem le na nede
ljo, ali nočne ure, in porabijo veli
ko več energije po držaji tarifi, si 
utegnejo izračunati, da jih bo ce
neje prišel enotarifni obračun in 
bodo zahtevali zopet enotarifni 
električni števec. Kar pa zadeva 
podražitev električne energije, jo 
v elektro podjetjih pričakujejo v 
aprilu, pri čemer pa je zlasti o v i 
šini podražitve očitno, da ima vla
da precej drugačno mnenje, kot so 
njihova pričakovanja. Kar zadeva 
obvestilo, pa več sreče v letu 
2003! 

Štefan Žargi 

P R E J E L I S M O 

Naselje, vzgled 
neurejenosti 
Desetletje nespremenjena 
zunanja ureditev Planine Ul 

Nevzdrževani in zanemarjeni 
zabojniki za smeti sredi naselja, 
okoli njih pa vsak dan na novo, 
kupi nesnage in kosovnih odpad
kov in za nameček še napačno 
parkirani avtomobili, ki otežujejo 
odvoz nesnage... 

Pred leti sem od daleč opazoval 
delegacijo iz ene azijskih držav, ki 
so si v spremstvu urbanistov ogle
dovali arhitektonsko ureditev na
selja Planine Ul. Nad čem so se 
navduševali, mi še danes ni jasno. 
Tehnično zgrajene stavbe po na
črtih so delovale brezhibno, če 
odmislimo nedokončano zunanjo 
ureditev in kronično pomanjkanje 
parkirnih mest. Celo naselje, 
kljub večkratnemu preštevanju 
premore zgolj dvanajst zabojni
kov za smeti, ki so v večini prime
rov zanemarjeni in v precej klavr
nem stanju. Premajhno število za
bojnikov za toliko gospodinjstev; 
od tega so samo na štirih mestih 
spodobna odlagališča odpadkov 
na koncu blokov, ki so pod streho. 
Vsakodnevno se zgrozimo ob po
gledu na dva, pogosto prepolna 
kontejnerja na prostem, skoraj 
pod okni številnih stanovanj sredi 
naselja. Smrad, mrčec, nesnago. 

pomanjkanje čistoče in nepozna
vanje osnov o tem, kako in kam se 
pravilno odlaga odpadke, so z ve
seljem sprejeli le potepuški psi, 
mačke, podgane in ostali glodal
ci... Različne trgovine v naselju 
ne prodajajo samo gumbov, ki bi 
jih trgovci lahko na rokah znosili 
v prodajalne, ampak je za večino 
od nih potrebna koamionska do
stava blaga, pri čemer jih ovir jao 
preozke dovozne poti, praviloma 
označene s prometnim znakom, ki 
prepoveduje ves promet, česar pa 
NIHČE, od kratkohlačnikov dalje 
ne upošteva. 

Skratka za vse vrste prometa in 
parkiranje, med drugim tudi na 
najbolj nemogočih mestih, je v ce
loti brezhibno urejeno in poskrb
ljeno za vse vrste nepravilnosti in 
človeške iznajdljivosti. Že bežen 
pogled na površine, ki naj bi se 
imenovale zelenice, za katere skr
bi pristojna služba, nam pove, 
kako spoštljiv je naš odnos do na
rave - važno je le, da smo parkira
li svojega jeklenega konjička. Kaj 
bi se zgodilo ob nujni intervenciji 
reševalcev, gasilce vin drugih 
služb ne gre razmišljati, kajti do 
stopi do vhodnih vrat so pravilo 
ma onemogočeni. Med opazova
njem kaotičnega stanja pomisliš, 
da je vse dovoljeno, kar komu 
pade na pamet, saj tudi izgovor, 
češ saj to tudi drgi počnejo, zakaj 

^ne bi smel tudi jaz, neizpodbitno 
velja kot izgovor za večino kršil
cev. Res pa je, da je parkiranje 
kjerkoli na prostem varneje, kot v 
dobro razsvetljeni skupni garaži, 
kjer svetloba koristi zgolj dolgo-
prstnežem pri njihovem veselem 
in nikoli kaznovanem delu. Ogled 
naselja čez dan ti ne daje slutiti, 
da se s prvim mrakom naselje po-
grezne v temo. Čeprav so cestne 
oziroma ulične svetilke nekje pre
pogosto posstavljene, jih drugje, 
kjer bi bile potrebne, sploh ni. Kot 
v zakleti čudeži deželi se obljude
no naselje z. večerom spremeni v 
deželo strahov. Polovica ceste 
Jaka Platiše je z obeh strani, vse 
do semajoriz.iranega križišča po
polnoma neosveljena, kajti skriv
nost je v začaranosti avtomatike s 
senzorji na prelomu tisočletja. V 
starih filmih pogosto vidimo pri
zore, ko mestni čuvaj s plamenico 
prižiga cestne svetilke ob prvem 
mraku, kar bi bilo dobrodošli tudi 
na neosvetljeni Planini 111. Jesen 
je tu, noči so dolge in pristojni za 
avtomatski vklop luči še ne vedo, 
koliko je dolg dan in koliko noč, 
drugače se luči znotraj naselja, 
kjer sta smetnjaka na prostem 
(morda zaradi sramu), ne hi prizi 
gale ob najbolj nemogočih urah. 
V polnem sijaju zasvetijo, ko je 
večina državljanov že davno pod 
odejo in jim razsvetljava ni več 
potrebna, ponočnjakom pa je od
več. Vsak elektrikarski vajenec ve. 

kako je razdeljenih štiriindvajset 
ur, zato je nepojmljivo, da tega ne 
vedo mojstri, pri katerih učenci 
opravljajo strokovni izpit- Prese
neča me brezbrižen odnos stano
valcev do teh perečih problemov, 
saj po nerazsvetljenih ulicah ho
dijo tudi njihovi otroci brez 
spremstva. Vemo pa, da prilož
nost dela tatu, kar se najbolj 
odraža z vse več kaznivimi deja
nji. Žalostno je ob večerih opazo
vati mladino, kako poseda na 
stopniščih posameznih vhodov, 
ker se preprosto nimajo kje sesta
jati in je druženje mogoče le pred 
bivališčem obiskanega, kar pa 
moti večino odraslih stanovalcev. 

Izredno lep okras ob dovoznih 
poteh do vhodov v stanovanja so 
vseh vrst zaščitni kovinski količki, 
ki naj bi preprečevali vožnjo in 
parkiranje na zelenica. Dober na
men stanovalcev se je sprevrgel v 
najolj nemogoče, iznakažene ko
vinske gmote, ki še bolj kazijo ža 
lastno podobo zelenic. 

/a dvig bivanjske kulture ni do
volj samo dobra volja in denar, 
ampak tudi sprememba zavesti in 
način delovanja vseh prebivalcev 
naselja. Niso vse krive odgovorne 
službe, češ saj so za svoje delo pla
čane, za neurejeno, zanemarjeno, 
flničeno in žalostno podobo nase
lja, ki je odraz stanja brezbrižnega 
odnosa do vsega, kar je "naše". 

Žalostni vsakodnevni 
opazovalec z baterijsko svetilko 

http://www.radiotop.net
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Slovo 
V Sloveniji je bil letošnji december - blago 

rečeno - norišnica. Na družinski, družbeni in 
predvsem na politični ravni. Na družinski 
zato, ker kar nenadoma okoli krožijo trije 
dedki, od katerih se pričakujejo darila: eden 
Miklavž, eden Božiček in eden dedek Mraz. 
Na družbeni zato, ker smo res padli v pravi 
potrošniški razvrat. Na politični pa je bilo 
najbolj noro, kajti Drnovšek in Kučan sta se 
kar dolgih štirinajst dni dan za dnem poslav
ljala od prejšnjih funkcij in se postavljala na 
nove funkcije. Dva soseda, tako rekoč, iz Mur
ge! doma, sta se jutro za jutrom peljala v cen
ter mesta samo zato, da sta se poslavljala, 
eden drugega hvalila in eden drugemu želela 
kaj drugega kot dobro in vse najboljše. 

Pa v parlament pa na rdečo preprogo pa 
pred vojsko pa v kabinet pa na vlado in pred 
vlado spet nekam pred vojsko... Pa kaj vem 
kam še vse... Janez Drnovšek se je poslavljal 
kot premier vlade, Milan Kučan je jemal slo
vo kot predsednik države. 

Na trenutke bi bili ti ceremoniali ali proto
koli za tujce res videti spoštljivi in že ganljivi. 
Za Slovence pa, ki takih ceremonij v pomanj
kanju državniške zavesti še nismo vajeni in ki 
vemo, da protagonista vladata že desetletje in 
da se že jutri spet lahko zgodi, da funkciji spet 
malo premešata in zamenjata, pa sta bila že 

malce utrujajoča. Sorry. Oba sta mi enako 
milo pri srcu, ampak vse skupaj je bilo že rah
lo osladno. Kaj njun protokol res ni zaslutil, 
da s svojim slovesom na vse strani slovenske
ga neba pretiravata? 

Ob vseh teh enormnih količinah slovesov ni 
čudno, da se je zgodila huda napaka: odhaja
jočemu predsedniku države so pozabili dati 
priložnost, da se poslovi od poslancev. Da 
vstane in vsaj reče: "Fantje in punce, adijo!" 
Kar je odhajajoči tako zameril, da je predse
dujočemu državnega zbora poočital. Če je za
meril, bo pa še odmeril! 

In ko tako dan na dan poslušaš, kaj da sta 
rekla, ko sta se poslavljala, ju je spet en sam 
hvalospev. Komu? Naši sposobnosti in njune
mu prispevku k miru in vstopu Slovenije v EU 
in Nato... Poslavljata se z zgodovinskimi do
sežki - rečejo na poročilih. 

Saj ne rečem, da nista zaslužna, ampak vsa
ke toliko časa bi pa res lahko skromno rekla in 
ne bi jima padla krona z glave, da so bile tudi 
okoliščine take, da so nas v tem času potisni
le v EU. Bila sta prava moža ob pravem času 
na pravem mestu - bo rekla zgodovina. 

In se ob teh hvalospevih, kako da sta nas za
peljala v civilizirano Evropo, za hip res daš 
zapeljati. Zavzdihneš, eh kako nam bo držav
ljanom bolje, lepo, ceneje in sploh ne bomo 

gledali več na vsak ficek. Res tako lepo govo
rita, res se tako lepo se sliši, kako bo fino, ko 
bomo v EU! 

Oh - kje pa! Morda bo res malo več pravne
ga reda in državljanske zaščite, veliko vpraša
nje pa je, kako bo z gospodarstvom, nezapo
slenostjo, koliko več ali manj bo revnih... 
Danes je slovenska statistika o nezaposlenih 
čista laž, jutri bo še večja, saj bodo. iz evidenc 
črtali nekatere nezaposlene državljane in 
v resnici bo prihodnje leto nezaposlenost še 
višja. 

Navadnega državljana čisto nič ne zanima 
bleščeči Bruselj in njegova holivudarska 
birokracija, zanima ga, ali bo našel posel 
doma ali pa bo moral na tuje, kaj bo dražje, 
kaj cenejše.. 

V EU bomo še kar nekaj časa drugorazred
ni državljani, druga ali tretja liga in še dolgo 
bo trajalo, da nam bodo dovolili početi neka
tere reči. Nikar misliti, da bo vstop v EU ne
boleč tako za žep oziroma državno blagajno 
kot za našo državniško zavest in dušo. Se dol
go dolgo bodo "prave" EU članice vihale nos 
in se gospodične mične zmrdovale nad primi
tivnostjo in smradom novopristopnih revežev. 

Povabili so nas zaradi njihovih in ne naših 
interesov. Naj bo to že jasno in kdaj tudi glas
no povedano, da ne bomo preveč razočarani, 
kadar nas bodo poslali v kot klečat in mirno 
čakat na blagodat in milost večjih in bogatej
ših članic. In če ga bomo polomili: kazen ne 
bo le vzgojna, ampak tako draga "štrafhga ", 
da bomo kar piskali. Darinka Sedej 
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Oven (21.3. - 21.4.) 
Preveč zamere in tudi samoobtožbe vam naredijo samo slabo voljo. 
Vabljeni boste v prijetno družbo. Izkoristite priložnost! Prav potrebni 
ste malo sproščene zabave in smeha. Privoščili si boste oddih, čeprav 
kratek, a koristen. 

Bik (22.4. - 20.5.) 
Uresničila se vam bo dolgo pričakovana želja. Res, da bo prisoten 
strah, a želja po uresničitvi bo večja. Vse predolgo ste v sebi skrivali 
taka in drugačna čustva in ravno pravi čas je, da se vam začne 
odvijati. Ponedeljek bo vaš dober dan! 

Dvojčka (21.5. - 21.6.) 
Včasih pride trenutek, ko se je treba komu zaupati: morda to res 
ne reši trenutnega problema, a velikokrat pomaga že to, da nas 
nekdo posluša. Ne boste se več bali lastnih besed in misli: pred vami 
so srečni dnevi! 

Rak (22.6.-22.7.) 
Nelagodje, ki vas bo obkrožalo prihodnje dni, bo le posledica slabih 
izkušenj na račun ljudi, na katere ste kakorkoli računali, umirili se 
boste in se prilagodili trenutnemu stanju. 

Lev (23.7. - 23.8.) 
V dobro voljo vas bo spravilo sporočilo nekoga, ki vam je zelo pri srcu. 
Glejte, da ne ostane samo pri pogovoru - odzovite se povabilu. Čaka
jo pa vas tudi še novoletni nakupi, s katerimi boste zadovoljni. 

Devica (24.8. - 23.9.) 
Povsod vas bo dovolj in vsi vas bodo veseli: končno boste lažje zadi
hali, pa tudi stare želje se vam bodo s tem zdele bolj dosegljive in 
resnične. Pri ljubezenskih težavah vam bo priskočil na pomoč prijatelj. 
Presenečenje! , 

Tehtnica (24.9. - 23.10.) 
Sporočilo, ki ga boste prejeli v naslednjih dneh, bo imelo dvojni 
pomen. A v obeh primerih vam bo sporočalo vesele novice. Od vas 
pa bo odvisno, iz katerega kota ga boste gledali, se usmerili in od
ločali. Pri financah bodite pazljivi. 

Škorpijon (24.10. - 22.11.) 
Zadnje čase ste vse prepogosto utrujeni. Samo gibanje vam je nujno 
potrebno kot dihanje, Seveda pa ne smete pretiravati do skrajnosti. 
Ze samo sprehod v naravo vam lahko da polno življenjske energije. 
Veselili se boste različnih uspehov. 

Strelec (23.11. - 21.12.) 
V prihajajočih dneh boste uživali ob nakupovanju. Nabralo se je 
kar nekaj stvari, ki so vam nujno potrebne. Težave* ki se vam 
bodo nakopičile, boste rešili tako, da se boste okoristili s preteklimi 
izkušnjami. 

Kozorog (22.12. - 20.1.) 
Usoda vam bo v naslednjih dneh več kot naklonjena. Mirno se boste 
prepustili prazničnemu vzdušju, saj na vas ne bo prežala nobena 
težava. Posvetili boste čas že pozabljenim hobijem, skratka uživali 
boste in se veselili. 

Vodnar (21.1. - 19.2.) 
Začele se vam bodo dogajati prijetne stvari in zadovoljni boste s svo
jim življenjem. Obnovili boste vezi s starimi prijatelji in obujali 
spomine. Na vidiku imate tudi izboljšanje financ, kar je samo dodatna 
dobra volja. 

Ribi (20.2.-20.3.) 
Niti malo se ne zavedate, da nekdo zelo premišljuje o vas in odločil 
se bo, da se vam končno približa. Ker vam je osamljenosti že rahlo 
preveč, se ne boste branili, ampak boste tvegali. Kar je treba, je pač 
treba! 

1AN.IA ODGOVARJA NA VAS A VPRAŠANJA V PRH OGI 
QOR1 N.iSM (iA 61 ASA GREGOR! 

J O D L G A T O R 

Pod eno streho 
Točno tako. Naslov nadaljevan

ke, ki je ustvarja tako rekoč ista 
ekipa, kot pred letom nadaljevan
ko T V Dober dan, je Pod eno stre
ho, kjer se dogajajo take in dru
gačne zadeve in ravno toliko, da 
je blazno zanimivo. Band, ki na
stopa v premorih, ko si ta simpa
tična sestrica nekaj zapisuje, pa je 
prav Urša & PR. Urša Krišelj je 
doma iz naših krajev in tudi piše 
scenarije za omenjeno nadalje
vanko, pred nedavnim pa je s svo
j im bandom izdala tudi drugo 
ploščo. O.K., še žreb na to temo: 
Tokrat je bil naklonjen Tanji 
Dovžan, Spodnje Duplje 41 b, 
4203 Duplje. Čestitke, pride do
pis, z njim pa v Muziko Aligator 
v Kranj po lepo nagradico... 

Novos t i 
Tuje: N A S - God's Son, Jackass 

- The Movie, Bravo Hits 2002; 
S L O : Rok'n'band - Največji 
uspehi, Urša & Pr - Homo L u -
dens, Nuša Derenda - Na 4 oči, 
Boštjan Konečnik - Treba gaje..., 
Franci Pavšer - Poslušaj Playboy 
(111 minut - radijski prenosi), Fa

raoni - Solinar , Alenka Kolman -
Le zate živim; E X Y U : Mile Kitic 
- Policijo, oprosti mi, Davor Bor
no - Tko sam j a?, Crvena Jabuka 
- Tvojim željama; V H S - Lepotica 
& Zver (Božični večer). Atraktiv
ni koledarji za leto 2003 in nova 
pošiljka majic. 

K o n c e r t i inu v s topn ice 

27.12. - Pri vat rojstnodnevna za
bava v Katakombah v Stražišču, 
nastopili bodo različni didžeji (po 
domače a ne) (1200 sitov) in 
vstopnice za vse prireditve v Can
karjevem domu. 

In š e nagr. v p r a š a n j e 517: 

S katerega dela Slovenije priha
ja legendarna skupina Faraoni, ki 
je pred nedavnim izdala svoj novi 
album Solinar? Odgovore na do
pisnicah pošljite do torka, 31. de
cembra, na naslov Gorenjski glas, 
pripis Jodlgator, Zoisova 1, 4000 
Kranj. Nagrada je lepa (kaseta, cd 
pa te zadeve). 
Pa še to: Imejte se lepo v letu 
2003 - naj pesem poje vam 

Spet z baklami na Rovnik 
Zgornja Besnica - Kot po tradiciji besniški Rokovnači tudi letos 

(pardon, to bo že drugo leto) pripravljajo pohod z baklami na 
Rovnik. Start bo v soboto, 4. januarja, ob 17. uri iz Nove vasi, trem 
najbolj zagrizenim obiskovalcem Rovnika v letu 2002 pa bodo podeli
li tudi plakete (mogoče tudi plakate, kdo bi vedel). So pa Rokovnači 
tako kot se spodobi tudi letos pripravili novo, že 6. številko glasila 
Rokovnačov glas, v katerega so zabeležili tisto, kar se je dogajalo 
"pod njihovo streho" v letu 2002, od nočnih in dnevnih tekem v pole
tih na 200-dccimetrski skakalnici do občnega zbora s tekmovanjem 
kranjskih picopekov in pohoda na rovnik ter kostanjevega piknika. 
Letos so obnovili most čez Nemiljščico, "izleteli" so na morje... Konč
no smo dobili rokovnaški denar (v glasilu imate specimene), pridni 
so bili tudi v kolesarski sekciji, kar temeljito pa se predstavlja tudi 
domača gledališka skupina. Sicer pa v pesmi Rovnik, ki jo je spesnil 
rokovnač Joža piše vse, k'ne. I.K. 

Andraž 
Kalamar 

Na Gorenjskem 
pred 100 leti 
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G L A S B A . T O Š E NI V S E 

Majda 
Lovrenčič 

Prvi del praznovanja je že 
za nami, komaj čakamo še 
drugega, ki se imenuje silve
strovanje. Več o njem pri
hodnjič, zdaj pa preglejmo, 
kaj so nam povedali izbrani 
glasbeni prijatelji. V tem ob
dobju je težko pričakovati 
pretirano resnost, vendar ne
katere odgovore smo le dobi
li. Saj veste, glasbeniki ni

majo nikoli časa. Se morda motim? 
Sank ročk: Fantje so povedali, da bodo sil

vestrovo I i v krogu domačih. Za leto 2002 pra
vijo, da jih je najbolj razžalostilo noro divja
nje ponorelih teroristov, razlitje nafte ob 
Španski obali, pomembna pa je tudi vrnitev 
Sank ročka na glasbeno sceno. Za leto 2003 
pravijo, da imajo v načrtu izdajo novega albu
ma, nadaljevanje turneje Vzemi ali pusti 
2003. Njihova želja pa je skupni koncert s sku
pino Bon Jovi. Da bi se jim le to uresničilo. 
Bralkam in brah cm Gorenjskega glasa pa že
lijo 1'eace and Love (miru in ljubezni). 

Studijska družina Fajon Mravlje (Studio 
FM): Iztekajoče se leto ocenjujejo v poslov-

Vabljeni na silvestrovanje v Tržič 
Tržič, 22. december 1902 - Slovensko bralno društvo iz Tržiča vabi 

vse ljudi dobre volje, naj se j im pridružijo na Silvestrov večer, kjer 
bodo lahko ob zabavi in dobri družbi stopili v novo leto 1903. Društvo 
bo priredilo zabaven večer, ki se bo nadaljeval pozno v noč. Program 
se bo začel z gledališko igro Stempihar mlajši, sledil bo nastop dru
štvenega pevskega zbora in nato ples do jutra, k i se bo prekinil le ob 
polnoči, ko si bodo navzoči želeli vse najboljše v novem letu. Začetek 
silvestrovanja bo ob osmih zvečer, cena vstopnice pa je 40 vin. za čla
ne in 80 vin. za nečlane društva. Če pa želite rezervirati svojo mizo, 
pa vas bo to stalo še dodatnih 40 vin. na osebo. Nakup vstopnic pa 
bralno društvo priporoča čim prej, saj je njihovo število omejeno. 

Blejsko jezero je že zamrznjeno 
Bled, 27. december 1902 - Blejsko jezero je že. dalj časa zamrznje

no, tako daje hoja po njem povsem varna. Vsak dan na jezeru kar mr
goli obiskovalcev, tako sprehajalcev kot drsalcev. Letos je zamrznjena 
jezerska površina še posebej primerna za drsanje, saj je povsem glad
ka in ledje tako čist, da se vidi do dna, človek pa se lahko pogleda vanj 
kot v zrcalo. Vs i drsalci in ostali prepričajte se sami in obiščite pre
krasni zimski Bled. 

Novi vojni minister prihaja iz naših krajev 
Dunaj, 23. december 1902 - Naš novi avstrijski vojni minister je po 

blesteči vojaški karieri postal baron Heinrich Pietreich rojen v Ljublja
ni 1841. leta. Svoje šolanje je začel 1856 leta kot štipendist kranjskih 
stanov na akademiji v Klastenenburgu. Že dvanajst let kasneje je po
stal major in takrat se je začel njegov hitri vzpon v sam vrh naše voj
ske. 1886 leta je postal podpolkovnik, 1886 polkovnik, 1890 je prišel 
na Dunaj kot predstojnik prezidialne pisarne v vojnem ministrstvu, 
1891 je napredoval v generalmajorja, 1895 pa v feldmaršala lajtenan-
ta. B i l je velikokrat odlikovan in je eden redkih častnikov ki ima obe 
vojaški visoki šoli, višji ženijski kurz in vojno šolo. 

Urar iz Bohinjske Bistrice okraden 
Ljubljana, 25. december 1902 - Urar iz Bohinjske Bistrice Anton 

Umavec se je vračal iz nakupov v Ljubljani in v restavraciji na ljub
ljanskem kolodvoru čakal na odhod vlaka. Pridružila se mu je mlajša 
ženska in ga zapletla v pogovor, povedala mu je, da tudi ona čaka na 
vlak proti Trstu. Ko je šel Umavec kupit vozne karte, je svoji novi 
znanki zaupal prtljago v varstvo. Ženska pa mu je takoj, koje zavil za 
vogal ukradla zavoj z 33 žepnimi urami in zbežala na svoj vlak proti 
Trstu, ki je že stal na peronu. Na urarjevo prijavo so orožniki takoj za
čeli preiskovati vlak in postajo, a tatice niso našli. Sele koje vlak od
peljal, so jo železniški uslužbenci videli, kako je skočila na premika
joči se vagon. O dogodku so sporočili kolegom v Nabrežini in tam
kajšnji orožniki so žensko prijeli skupaj z ukradenimi urami, ki j ih bo 
naivni bohinjski urar dobil nazaj. 

SVET PRED STO LETI 
Sumljivi uslužbenci na sibirski železnici 

Moskva - Pri novi Sibirski železnici je za varnost življenja in imetja 
potnikov zelo vprašljivo, če že ne zaskrbljujoče poskrbljeno. Na želez
nici je namreč 11.112 zaposlenih in od tega jih je kar 1000 izgnancev, 
ki so bili v Sibirijo pregnani zaradi umorov, ropov ali tatvin. Od tega 
jih je kar 597 bivših morilcev ki so že odslužili svojo zaporno kazen 
in so sedaj sprevodniki, čuvaji, postajni načelniki... Med vsemi zapo
slenimi na Sibirski železnici pa je kar 7000 nepismenih. 

Avtomobili na železniški progi 
Pariz - V Franciji uspešno preizkušajo kako bi priredili avtomobile 

za vožnjo po železniški progi. Železniška družba Pariz - Lyon dela 
preizkuse s 17 metrov dolgim avtomobilom kateremu so priredili ko
lesa za vožnjo po progi. Avto ima šest kupejev in v vsakem je prosto
ra za šest ljudi, njegov motor ima kar 220 konjskih moči, poganja pa 
ga petrolej, namesto premog kakor navadne vlake, njegova najvišja hi
trost pa je več kakor sto kilometrov na uro. Progo do Dijona ki meri 
315 kilometrov je prevozil v 3 urah. Edina pomanjkljivost avtomobila 
je da porabi veliko petroleja ki je občutno dražji kakor premog. Ven
dar pa, če bi uvedli namesto običajnih vlakov te prirejene avtomobile, 
bi lahko veliko prihranili pri uslužbencih, saj je za upravljanje tega 
vlaka potreben le voznik. Za vožnjo med Parizom in Dunajem bi tak 
avtomobil - vlak potreboval le dvanajst ur neprekinjene vožnje. 

VIR: Gorenjec in Slovenski narod (december 1902) 

Ija za prihajajoče obdobje je, da bi bila prid
na (ha, ha..) in, da bi z bendom "zavladali" 
Sloveniji. Bralkam in bralcem pa želi: "Veliko 
zdravja in zdrave pameti, strpnosti in dobrote, 
pa mir, mir, mir. " Silvestrovala bo delovno in 
sicer na Prešernovem trgu v Ljubljani, z za
četkom ob 21. uri. Nastopila pa bo tudi v za
ključni oddaji na TV Slovenija Mario. 

Gorenjska skupina Princeps je zadnje dni v 
letu namenila nastopom po osnovnih šolah, 
nestrpno pa pričakujejo svoj veliki koncert z 
Vladom Kreslinom, 29. decembra pod šoto
rom v Kranju. Koncert pa še posebej veliko 
pomeni pevcu Iztoku, saj je Vlado njegov veli
ki vzornik. Eden najsrečnejših trenutkov He
lene Blagne Zaman v letu 2002 je bil po nje
nem mnenju takrat, ko je iz rok direktorja za
ložbe Dallas Records, Gorana Lisice-Foxa, 
prejela platinasto ploščo. Nagrad je namreč 
zelo vesela. Silvestrovala pa bo v tujini, v 
Nemčiji, kjer bo izbranim poslušalcem prepe
vala operne arije. 

Voščilnico pa smo prejeli tudi iz Studia 
Jama Ptuj (Tomi Valenko), ki bralkam in bral
cem želi vse lepo v novem letu. 

Prijetno preživite še naslednje delovne, 
proste, počitniške ali dopustnike dni. 

Majda 

nem smislu kot zelo dobro. V studiu FM se je 
namreč leta 2002 posnelo veliko skladb in al
bumov različnih izvajalcev, različnih zasedb 
in različnih glasbenih zvrsti. Veseli so, da so 
ob koncu iztekajočega se leta izdali CD in ka
seto Faraonov z naslovom Solinar, izšle pa 
bodo še Pesmice za dobro voljo, klovnese 
Mike Make. Kot je zapisala Urša Mravlje Fa
jon, zadolžena za PR v Studiu FM, je bilo na 
poslovnem področju tako začetek novih začet
kov ob že utečeni dejavnosti. Družina Fajon 
bo najdaljšo noč preživela doma, saj trime
sečni Gal še ni pripravljen na velike žurke. 
Bralkam in bralcem Gorenjskega glasa želijo 
veliko prijetnih melodij in izbranih besed v 
letu 2003, Urša, Sašo in Gal. 

Bepop: Ker skupina nastopa vsak dan, bodo 
najdaljšo noč preživeli v krogu domačih, kijih 
v zadnjem času skorajda ne vidijo. Ta čas 
bodo izkoristili za miren počitek. Z izžrebano 
številko za nastop na EMl 2003 so zadovoljni. 
Uspeh je že uvrstitev na tekmovanje, največji 
pa bo, če bo skladba všeč publiki in njihovim 
oboževalcem. 

Anika Horvat ocenjuje leto 2002 kot uspeš
no, srečno, zdravo in mlado. Njena osebna že-

mailto:info@g-glas.si


Hojla 15.! 
Lepo se je spet tiskati po straneh Gorenjskega glasa in vas obvešča

ti, kako. zakaj in kaj se dogaja v rumeni stavbi nasproti vse bolj rjajo-
čega Globusa. Upam, da ste se kaj spraševali, zakaj nas letos tako dol
go "ni na sceno". Če ste se, potem se vam moramo najprej malo pova-
žit, da smo imeli toliko izletov, ekskurzij, tekem, srečanj da nismo 
mogli vsega sproti beležiti in vam namesto izgovorov ponujamo ravno 
prav obilen zalogaj gimnazijskega utripa. 

Nina Rakovec je ena od tistih fazank. ki so skupaj z. nekaterimi faza
ni odkrivale pasti in čare Munchna na prvi izvenserijski (izbirni) eks
kurziji. No ja, če smo dosledni, to niso več pravi fazani, saj so že brez 
perja. Čisto ne-fazan pa je Matej Mavec, ki je z letošnjo delegacijo 
gimnazijcev na Danskem odkrival sladkosti tamkajšnje šole ... Verjet
no že težko pričakuje povratni obisk Dancev pri nas, še teže pa Viktor 
Kollar pričakuje april, ko se bo zopet srečal z nemškimi prijatelji. 
Morda si bo čas krajšal s pisanjem nove angleške zgodbice, s katero 
bo očaral še kasno žirijo. Očarati pa se ne da le žirije ampak tudi nas, 
gimnazijce. Recimo z (brezplačnim) izletom v toplice. Brezplačen v 
tem primeru pomeni brez plačila, ne pa brez uspehov v preteklem letu. 
Nagrade za uspehe so radodarno podeljevali tudi na tradicionalni pri
reditvi Dosežki naših dijakov, ki je bila tudi letos začinjena s plesnimi 
in glasbenimi točkami. Luka Avsec pa nam bo zaupal radodarnost ob
čutkov in predsednika, ki je večina šolajoče se mladine ne bo okusila 
- rezervirana je namreč za tiste, ki so ... Enostavno najboljši. Najbolj
ši so tudi naši košarkarji, ki so v tekmah šolske košarkarske lige do 
zdaj brez poraza. "En poraz gor al pa dol" pa bi rekli šilovci, ki j im je 
na odru pomembno samo to, da se zabavajo. Z njimi se boste lahko za
bavali tudi vi . če boste obiskali njihov naslednji nastop. Pa obvezno 
vzemite robčke s seboj - ne, ne boste jokali in ne. ne boste se prehla
dih. Smejali se boste. Pa veliko se smejte tudi v teh zadnjih decembr
skih dneh, da ne bo veseli december postal samo fraza. 

Tamara Rozman, Gimnazija Kranj 

M u n c h e n 
Torej, n a š izlet v M u n c h e n . H m m .. . bilo je bilo zan imivo . Z a nekatere bolj, 

z a d ruge malo manj. 

Čeprav je bil odhod že ob peti 
uri zjutraj, smo bili vsi še preveč 
budni. Že na začetku smo imele 
probleme, ker sta dva dijaka poza
bila potna lista, tako da smo 
"odrinili" s krajšo zamudo. Med 
dolgo (predolgo) 4-urno vožnjo 
smo se kar "malo" preveč drli in 
se obmetavali z ruticami, ki so na 
vzglavniku sedežev, nas je kmalu 

obiskal spoštovani razrednik. Še 
malo, in - prispeli smo v 
Munchen! Vs i smo bili presene
čeni nad njegovo velikostjo, ureje
nostjo in raznolikim prebival
stvom. Veliko se nas je oziralo za 
črnci, saj pri nas niso prav pogo
sti (na žalost): No, pustimo to! 
Kje smo že ostali? Aha, že vem -
kot prvo smo se sprehodili do 
G L A V N E G A T R G A . kjer smo 
dobili zelo natančna, do kam 
smemo, katere trgovine so dobre 
in seveda, kdaj moramo priti 
nazaj! 3 . . . 2 . . . 1... Z D A J -

in smo startali. Nataša, Anja in 
seveda moja malenkost smo odšle 
na lov za oblekami. Med veliko 
izbiro puloverjev, hlač in še osta
lih vsemogočih stvari, smo ugoto
vile, da nam kar precej kruli po 
želodcih. Seveda - kaj je sledilo -
O B I S K M C ' D O N A L D S A , kjer 
smo se kar pošteno najedle okus
nega pomfrija. Kot "postavne ma
nekenke", pa smo kasneje tudi 
pozirale prijaznim Italijanom, 
nato pa smo se počasi odpravile k 
vodnjaku, kjer smo bile zmenjene 
z ostalimi. Od tam smo odšli do 

N a š nagrajenec V i k t o r K o l l a r 

GinnfiZIJfi KRffflJ 

12. marca 1986 je luč sveta uzrlo 
dete, ki se je na prvi pogled zdelo 
čisto običajno, a nekaj skrivnost
nega se je skrivalo v njegovem na
smešku. Starši so zanj izbrali ime 
Viktor, a kdo bi si takrat mislil, da 
iz tega fanta še nekaj bo ... 

Lansko leto, ko se nam je pri
družil dijak iz Madžarske, je bilo 
za vse razburljivo leto, tako zanj 
kot za nas. Hitro seje privadil na
šega slenga, osvojil slovenščino, 
kot bi bil njegov materni jezik 
(čeprav je ta mnogo bolj zaple
ten), prav tako pa ni zaostajal pri 
drugih predmetih - še posebej je 
blestel pri angleščini. In koje lan
sko leto profesorica Kovač pove
dala za natečaj, kjer je bilo po
trebno prebrati knjigo iz. zbirke 
Cambridge English Reader po 
lastni izbiri in j i spremeniti za-

ključek ali pa jo nadaljevati (kar 
naj bi obsegalo približno 300 be

sed), seje Viktor z veseljem prija
vil . Z veliko idej. zamisli, domiš
ljije in pisateljskega talenta se je 
naš Viktor usedel za računalnik in 
ni prenehal s pisanjem, dokler 
stvar ni bila izpiljena do potanko
sti, enostavno perfektna in bi tež
ko bila še boljša. In ko si enkrat 
začel z branjem njegove zgodbe, 
se enostavno nisi mogel ustaviti. 
Prav tako čudovita se je njegova 
stvaritev zdela strogi žiriji Cam
bridge English Readers. tako da 
so mu prisodili 2. mesto, s čimer 
si je prislužil priznanje in nekaj 
knjižnih nagrad. 

Ampak naš Viktor ni zato postal 
nič bolj vzvišen ali važen, še ved
no ostaja stari dobri Viktor, skro
men in dober prijatelj, ki rad po
nudi pomoč vsakomur. 

Mojca Jagodic 

muzeja, kjer smo bili ponovno de
ležni pripomb, saj je marsikdo od 
nas kdaj pa kdaj "zataval" na ko
lesarsko stezo. 

V muzeju smo se že vsi naveli
čani in zdolgočaseni sprehajali 
med pravimi avtomobili, ladjami, 
podmornicami, letali, ... in poslu
šali "zelo zanimivo" predavanje 
prof. Vebra. Presrečni smo bili, ko 
je nastopil naš čas - spet dve uri 
prosti! Večina od nas je odšla na 
napravo pred muzejem, "k i te v 
zrak vrže", oziroma deluje podo
bno kot prosti pad. Privezanega te 
izstrelijo 70 metrov visoko, s hi
trostjo kar 180 km/h! Si predstav
ljate ta adrenalin?! Oooo! Med vi 
senjem na glavi pa imaš prilož
nost, da si v parih sekundah lahko 
ogledaš Munchen, postavljen na 
glavo (dobesedno). Jaz sem šla 
dvakrat in vam povem, če ne bi 
šla, bi mi bilo pošteno žal! 

Kmalu je bila ura pol petih in 
smo se odpravili nazaj v avtobus, 
saj je sledil še kratek ogled 
Munchna skozi "majhna in uma
zana okna škatle na štirih kole
sih". Imeli smo srečo, saj se je 
ravno ta čas odvijal " O K T O B E R 
FEST" in tako, smo si imeli pri
ložnost ogledati tudi to. Povem 
vam, prav v veselje mi je bilo gle
dati vse tiste " V E S E L E " ljudi!!! : 

Ker pa je vsake lepe stvari en
krat konec, smo se tudi tokrat od
pravili proti domu. Skoraj tri ure 
skupaj smo peli. se veselili, sme
jali in se zabavali, kar malo pa 
smo bili razočarani, ko smo nekaj 
minut pred pol enajsto uro zagle
dali našo gimnazijo, saj to je po
menilo, daje našega izleta konec. 

Nina Rakovec 

Raport: Danmark 2002 
N a š a z g o d b a s e z a č e n j a n e k e g a d e ž e v n e g a ( sep tembrskega) s o b o t n e g a p o p o l d n e v a , ko s e je g r u č a dvajset in 

e n e g a g imnaz i j ca z a č e l a zbirati na b r n i š k e m l e t a l i š č u . 

N a obisku pr i zlatih 
maturantih 

Po opravljenih formalnostih in 
dveh urah letenja smo prispeli na 
kobenhavnsko letališče ter polni 
pričakovanj korakali danskim go
stiteljem naproti. Tako sem spo
znal svojega gostitelja in sledila je 
vožnja 'domov'. 'Dom' je pred
stavljala majhna opečnata hiša z. 
velikim vrtom in živo mejo na 
obrobju Frederikssunda. Po uvod
nih vljudnostnih frazah je sledilo 
razlaganje slovenskih znamenitosti 
(Postojnska jama,...). Ko pa smo 
vsi samo še zaspano zehali, je sle
dil bolj ali manj zaslužen spanec. 

Nedelja 
V nedeljo dopoldne je po sledil 

prvi danski obrok - biozajtrk. Po
poldne smo / Danci odločili za 
skupinski obisk zabaviščnega 
parka Tivoli, nakar smo se z vla
kom odpeljali do Kobenhavna in 
vstopili v svet zabave... Kakorko-

. l i . bilo je večinoma lino in sredi 
večera smo krenili nazaj domov. 

kjer so mi pripravili tradicionalno 
dansko večerjo s sladkimi kuma
ricami in trikrat kuhanim (ali ne
kaj podobnega) piščancem. 

Ponedeljek 
Zjutraj nas je v šoli sprejel rav

natelj Niels Clausen, ki je imel 
nato zelo nezanimivo predavanje 
o sistemu šolanja in drugih stva
reh, ki sem jih preprosto prespal. 
Sledil je ogled šole na z slikami 
Okrašenih hodnikih so nas priča
kale postelje, na katerih so lenari
li danski gimnazijci - še ena iz
med prednosti danskega šolanja. 
Na vrsto je prišlo razgledovanje 
po Frederikssundu in posedanje 
pred mestno hišo. potem pa smo 
večinoma odšli domov, nato pa 
imeli to ali ono popoldansko dru
ženje. 

Torek 
Za deževni torek je bil načrto

van obisk otoka Punen (rte trudite 

se z iskanjem po zemljevidu). Po 
triurni vožnji z avtobusom, med 
drugim čez drugi najdaljši most 
na svetu, je sledil obisk muzeja H. 
C. Andersena, kar je bilo zeloooo 
zabavno... Zatem je bil čas še za 
sprehod mimo trgovin in popol
dne se je spreminjalo v večer, ko 
snu) se vrnili 'domov'. 

Sreda 
Zjutraj smo z vlakom odšli v 

Carlsberg. slovito dansko pivovar
ni). V le-tej je bil nekakšen muzej 
piva. Sledila je vožnja z ladjo na 
drugi konec Kobenhavna. Tam 
smo si ogledali glavno znameni
tost mesta - Christianio, predel 
mesta, ki uživa nekakšno avtono
mijo. Potlej pa je sledil le Se pov-
ratek nazaj v Frederikssund. Zve
čer je bil v šoli zabavni večer, na 
katerem smo morali pokazati svo
je glasbene sposobnosti. K sreči 
je bilo stvari kmalu konec in po
časi smo se razšli. 

Četr tek 
Odpravili smo se na ogled gradu 

Frederiksborg.. Ta je izgledal tak 
kot vsak drug grad - kup portretov, 
vmes kak podtaknjen kip in starin
sko pohištvo. Nato je prišel na vr
sto ogled vikinškega muzeja v me
stu Roški Ide, zatem pa še neke do
mnevno slavne katedrale... ki je v 
bistvu malo večja cerkev z malo 
več kipi in grobnicami kot običaj
ne cerkve. Sledila je vožnja po 
fjordu z ladjo nazaj domov. Večer 
je bil namenjen bovvlingu v lokal
nem klubu, kar se je izkazalo za 
zelo 'zabavno' potezo. 

Petek 
Zjutraj je potekal pouk. ki se pri 

Dancih začne ob 8.10. In nihče ti 
ne zameri, če zamudiš deset mi
nut. Kakorkoli, prisostvoval sem 
pouku fizike in reči moram, da 
sem se v listi uri kar dobro naspal. 
Opoldne smo imeli še kratek po
hod do bližnje vikinške vasiee. 
Zvečer je bila v šoli zabava: vsaka 
družina je prinesla hrano in pija
čo, sledil je skupni obed in konč
no ples, ki je celo uspel. 

Sobota 
Po opoldanskem vstajanju je 

sledilo skupinsko fotografiranje 
in kosilo, nato družabne urice in 
zvečer še zadnja (danska) večerja 
ter odhod na letališče. Ob postav
ljanju so se nekateri objemali, 
drugi delili poučne nasvete, vsem 
pa je bilo žal. daje obisk trajal le 
en teden. Kakorkoli, bilo je lino 
(odločno preskromen izraz) in 
upam. tla bom še kda| imel prilož
nost obiskati to prijazno državico 

Zaključek 
Upam, da ste si ob branju lega 

suhoparnega poročila uspeli 
ustvariti površno predstavo o do
gajanju na l tonskem, ki je bilo de 
lansko se veliko bolj pestro. Gle
dano s katerekoli plati, v enem 
tednu smo si nabrali kopico izku
šenj in nikoli si ne bi oprostil, če 
hi ga zamudil. Matej Mavec 

In gospod Kučan je rekel: 
"Predvsem vi , zlati maturantje, 
bodoči predsedniki, ministri in 
veliki podjetniki, boste pomagali 
voditi državo." In maturantje so 
mu prisluhnili in angelei so igrali 
nekje v višavah in vsi ministri so 
se kopali v zlati svetlobi. Potem je 
gOSpod Kučan še dodal nekaj v 
smislu, tki nam ne bo potrebno dr
žave povsem spreminjati, ker gre 
tako ali tako njen razvoj Zgolj 
navzgor in k nespornemu idealu, 
da pa jo bo potrebno voditi in pri 
tem črpati moč iz korenin in po
nosa na slovenstvo, a ga takrat ni 
nihče več poslušal, ker smo se kar 
topili od vzvišenega trenutka in 
misli na vino in pršut. ki gaje go
spod Kučan tako lepo nare/al. 

Po govoru je glas povabi celo 
množico, da se mislijo v kvadrat 
ke, ki so bili s številkami zazna
movani na tleh, in začel Se je tre
nutek svečanega prerivanja za 
boljše mesto na fotografiji s Ku
čanom in ministrico Cokovb, ki 
pa je trajal vse premalo časa, da bi 
si pridobil uglcdncjšo pozicijo. To 
pa je bilo kmalu pozabljeno, saj 
se je začel boj /a prej omenjeni 
pršut, Saj ne. da bi ga lahko 
zmanjkalo, a nekateri si raje takoj 
zagotovijo, kar jim pripada. 
Kranjskim gimnazijcem, ki so na 

tem mestu deležni vse pohvale, 
tovrstna borba ni bila domača, 
zato nam ni preostalo drugega, 
kot da smo se naredili rahlo vzvi
šene nad pršutom in odšli do tret
je mize, kjer smo bili deležni fan
tastičnih raviolov z. jurčki, ki so 
naredili boj za rezinico surove 
prašičje nogice in polnozrnato 
žemljico šc bolj nesmiseln. 

Banket se je nadaljeval v slogu 
prisrčnih srečevanj starih znan-
cev, ki je vsaj malo pregnal dolg
čas in začetno nastajanje krčnih 
žil. ki ga je sprožila generalka. 
Med odličnjaki je, verjeli ali ne, 
mnogo zanimivih ljudi in ob njih 
človek pozabi na dve uri poseda
nja na odru in dve uri čakanja 
pred odrom brez vsakega tlela. Po 
sprejemu smo imeli še dovolj časa 
za prevzem nagrad: knjiga Gau-
deamus igitur, deset tisočakov 
N L B , bon za deset tisoč od naj
boljšega soseda in še kapa z zna
kom taistega soseda. Potem nas je 
od predstave ločila le še urica 
brezdelja, ko smo lahko prisluhni
li nekaterim ponosnim odličnjaki-
njam, ki so na hodnikih, v garde
robah in zanosu opevale svoj us
peh. Izgleda, da se nekateri nikoli 
ne naveličajo svojih /mag. 

In potem se je rajanje začelo in 
luči so v strahu v/lrepclale in 
starši so se s komolci rinili naprej, 
tla bi čimprej na odru uzrli svojo 
olročad. ki je že opravila zrelostni 
izpit, in vse je,potihnilo /a naš 
prihod in Gaudeamus. To je bilo 
potem vse Za VečitlO, ki smo nato 
uro in pol ponosno sedeli in ne
rvozno grizli vrtnice, ki so nas s 
tem namenom čakale na stolih. 
Trenutek je užgal, ministri m se 
kletarji in odgovorni in zaslužni 
so užili pozornost, ki |im je pripa 
dala. tako da prireditev le ni bila 
sama sebi v namen in se je tudi 
šestem od nje najedel. Na poli 
domov smo se veselili, daje cir
kusa konec in tla so levi po/aprti 
in da nam bodo mame zamenjale 
Merealoi jeve bone za pravi denar. 

Luka Ausec 



O d d i h sredi tedna 
Četrtek, 10. oktobra, smo se di

jaki Gimnazije Kranj odpeljali v 
Moravske toplice na strokovno 
ekskurzijo. Odšli pa niso kar vsi 
dijaki, vendar le tisti, ki so prej
šnje leto dobili na prireditvi Do
sežki naše šole kakšno pohvalo, 
plaketo ali zahvalo. Pridobili pa 
so jo, če so bili uspešni v športu, 
na tekmovanjih ali če so bili 100-
odstotni odličnjaki. To pa sploh še 
ni vse, odšli smo lahko tudi tisti, 
ki smo se pravočasno prijavili, ker 
avtobus ni bil čisto nabito poln z 
najboljšimi dijaki. 

Ura je 6.30 avtobusa pa še od ni
koder, "saj to ni res, moral bi že 
priti!" Smo v četrtek pravili drug 
drugemu. Tudi naši spremljevalni 
profesorji so že živčno pogledo
vali na uro. Končno so se odločili 
in poklicali šoferja po mobitelu in 
izvedeli, da je avtobus naročen 
šele 7.15. N i čudno, da ga še ni, a 
je naše razpoloženje prav kmalu 
postalo boljše, saj se je za ovin
kom počasi približeval naši 
kremšniti odrešilni avtobus. Prav 
vsi smo se zadovoljno pogledali 
in se s svetlobno hitrostjo pognali 
v avtobus v želji, da si rezervira
mo kar se da udoben sedež. V s i 
smo nared in lahko smo samo 
pridno sedeli in čakali, kdaj bo 
kazalec na uri pokazal, da je ura 
že več kot preveč in bomo dospe
li v naš raj. Po pičlih štirih urah 
vožnje smo dospeli do toplic, z 
največjo zagnanostjo smo poska-
kali do vhoda, a so nas prav hitro 
odslovili, ker naj bi prišli narobe 
in se moramo zapeljati na drugo 
stran. No prav, pa pojdimo na dru
go stran te ogromne stavbe. Po
novno v avtobus in nato vhod v 

toplice, tokrat prave. Se preden 
naj bi se dokončno razbežali po 
bazenih, so nam še povedali, kdaj 
bomo imeli kosilo in že nas ni več 
bilo. Pričelo se je čofotanje, pla
vanje, tunkanje, potapljanje, ska
kanje v vodo in najpomembnejše 
vožnja po specialnih toboganih. 
Res smo vsi uživali in se imeli bo
žansko super. Prekmalu je bil čas 
za naš odhod. Zadovoljni smo se 
preoblekli in posušili in se ponov
no zapodili proti avtobusu, kajti 
začelo je deževati. Na poti domov 
smo večinoma popadali v spanje 
ali vsaj navidezno spanje. Prihod 
v Kranj nas je postavil na realna 
tla in zavedali smo se, da je pre
kmalu minil naš rajski dan. 

Ta dan si bomo vsi zapomnili in 
seveda tudi mi naredili vse, da 
bomo šli prihodnje leto lahko na 
tak izlet. 

Jerca Vreček 

R a t h e n o w , p r i h a j a j o ! 
Nekaj je b i lo . Neka j , č e s a r s m o se veseli l i ž e o d 2 . s e p t e m b r a , č e p r a v je to p o m e n i l o eno le tno m u č e n j e , s p r a š e 

vanja, kontrolne, trpljenje in ve l iko po tu . . . 2 4 . 9 . - 2 .10 . je v n a š o l epo d e ž e l o , na s o n č n i strani A l p , p r i š la e k s p e d i c i 
ja prijaznih v z h o d n o n e m š k i h š t u d e n t o v 1 0 . a r az reda Gimnaz i je F r i ed r ig -Ludwig-Jahn , iz Rathenovva. 

Časa, ki smo ga skupaj prežive
l i , se ne da opisati le z besedami; 
treba ga je doživeti. Prelepe eks
kurzije, med katerim so si ogleda
l i številne cerkve, gradove, cer
kve, zopet cerkve in za spremem
bo še cerkve, so j im napolnile 
"zahodne" glave in j im vzbudilo 
estetsko ugodje s prelepimi moti

vi gotike in pozne renesanse. Ker 
smo mi, sorodne duše naših sotr
pinov, opazili kako jih je kulturna 
dediščina naše prelepe dežele fas
cinirala in j im pritegnila pozor
nost, smo se odločili, da jih bomo 
odpeljali v znani kranjski lokal, 
zgrajen v slogu visoke renesanse, 
kjer še vedno postrežejo alkohol

ne pijače mladoletnim osebkom. 
Ko smo jim končno pričarali že

leno in pričakovano atmosfero, so 
se naši gosti začeli počutiti kot 
doma; po številnih monologih je 
na dnevnem programu sledil ples, 
krik in po 22. uri zvečer tudi ob
isk oziroma ogled kranjske bol
nišnice. Vendar pustimo podrob-

nemških fantov ... sicer bi se o 
tem dalo še razpravljati. Moja ma
lenkost se je za trenutek tudi po
čutila kot v nebesih, ko jo je obje
la Nemka - prelepa sirena, božan
sko žensko bitje v črnem bikiniju. 

Vedno bolj smo slutili, da se hi
tro bliža odhod naših prijateljev. 
Zadnji dan pred njihovim odho
dom, smo se po izgubljeni sloves
ni tekmi v odbojki odpravili v "da 
Vinci" , znani kranjski lokal z zna
čilnostmi visokorenesančnega 
sloga, na "Zadnjo večerjo". Obe
tala se nam je pdlična atmosfera 
in nepozabljiva zabava. "Ritualni 
ples" z reduciranim številom ob
lačil je predvsem nam, fantom 
vzbujal ugodje. Vse je bilo popol
no; veliko smo se pogovarjali, 
smejali in se zabavali, preprosto 
smo se sprostili in uživali v mla
dosti. Vendar po vsem lepem je 
prišlo jutro, in kakor tudi pravijo, 
je prišlo tudi nepričakovano, muč
no slovo. Po objemih in poljubih 
(cca. trikrat z isto osebo) se je av
tobus z žalostnimi obrazi pokriti s 
solzami končno odpeljal proti Za
hodu, in v megli izgubil tudi naj
svetlejšo silhueto... 

Srednji vek 
na Gimnaziji Kranj 

K o v gost i lni s e pop iva , n a m ni mar, kaj g rob pokr iva . . . 
( C a r m i n a Burana) 

nosti in neprijetne trenutke njiho
vega bivanja. 

Za naše goste še mogoče najbolj 
zanimiva ekskurzija je bil izlet na 
Primorsko; ogled Postojnske jame 
(seveda najbolj vzbujajoče je bila 
vožnja z vlakci), Piran in predsta
vitev slovenske obale. Popoldne 
je sledilo kopanje v 20° "topli" 
vodi, vendar v izredno lepem, 
sončnem vremenu, skorajda nena
vadnem za oktober. Moje sošolke 
(Neža, Judita, Tina, Maja in Juli
ja) so bile omamljene od lepote 
"mišičavih", apolonskih teles 

Odšli so! Popolnoma smo po-
greznili vase, zajel nas je vrtinec 
nasprotujočih si občutij; na eni 
strani smo bili žalostni, na drugi 
strani pa smo se veselili in se še 
vedno veselimo aprila, ko j im 
bomo povrnili obisk. 

Viktor Kollar 

Središče družabnega življenja 
na Gimnaziji Kranj je vedno bila 
knjižnica, na kar je Gimnazija že 
od nekdaj ponosna. To seveda ne 
pomeni, da gimnazijski živelj 
tako vneto bere (čeprav se kakšna 
knjiga sem in tja tudi izposodi...). 
Tu se izmenjujejo informacije (ja, 
tale gimnazija postaja ena sama 
globalna vas), v glavnem odmoru 
lahko tod uživate v nečloveškem 
tuljenju, glasba imenovanem, ali 
si ogledate najnovejšo razstavo ... 

Pred kratkim, 22. oktobra tega 
tristopetinšestdesetdnevja, je 
knjižnica široko odprla vrata novi 

razstavi, ki je posvečena srednje
mu veku, predvsem pa njegovi 
poeziji v latinščini. Kdor tu priča
kuje samo dolge, nerazumljive in 
temu primerno dolgočasne hval
nice vsem mogočim svetnikom, 
se bridko moti. Lirike v srednjem 
veku namreč niso pisali le resni 
samostanski očetje, pač pa tudi 
njihovi bolj razposajeni kolegi, še 
posebej pa potujoči kleriki in štu
dentje, ki so vandrali po Evropi in 
se jih je zato oprijel nadimek va-
ganti. Razstavili smo njihove pes
mi v latinski in slovenski različici, 
ki so v prevodu dr. Primoža Simo-

nitija izšle v knjigi Srednjeveški 
cvetnik. Prostor in čas, v katerem 
so nastale, pa pojasnujejo številni 
odlomki iz knjig o zgodovini 
srednjega veka, s poudarkom na 
zgodovini Cerkve in krščanstva, 
saj so bili duhovniki takrat najbolj 
izobraženi. Liriko smo popestrili 
s kvalitetnimi fotokopijami sred
njeveških slik in iluminiranih ro
kopisov. 

V okviru razstave smo tokrat v 
enem samem tednu priredili kar 
dve predavanji. Otvoritev razstave 
je spremljal literarni večer s pre
vajalcem razstavljenih pesmi, dr. 

G i m n a z i j a K r a n j ž a n j e 
uspehe 

Gimnazija Kranj je ponosna na svoje dijake. Kako 
bi tudi ne bila, saj se vsako leto odlično odrežejo na 
najrazličnejših tekmovanjih, se ukvarjajo s številni
mi obšolskimi dejavnostmi, ob vsem tem pa j im 
uspe uspešno zaključevati letnik za letnikom, da o 
maturi sploh ne govorimo. Tako mladi upi Gorenj
ske in cele Slovenije v svet širijo slavo kranjske gim
nazije. Je sploh lahko še lepše? 

Čeravno bo marsikdo pomislil, da so zgornje vrsti
ce krepko pretiravanje, ostaja dejstvo, da ima Gim
nazija Kranj vsako leto kaj pokazali. In ker gimnazi
jec novega tisočletja očitno ni z malim Zadovoljen 
(pa kljub temu ostaja velikega vreden), je to treba 
storiti v velikem slogu. V ta namen Gimnazija na 
vsakoletni prireditvi Dosežki naših dijakov podeli 
priznanja uspešnim dijakom, katerih kar mrgoli. 

LetOS je podelitev potekala v torek, 24. septembra. 
Najvišje priznanje, Veliko plaketo (za odličen uspeh 
s povprečno oceno 5,00 vsa štiri leta ali maksimal
no število točk, zbranih na maturi), je Gimnazija to
krat podelila le eno. Prejel jo je Andraž Briški Javor, 
ki je za svoje uspehe na tekmovanjih dobil tudi Malo 
plaketo. Slednjih je bilo podeljenih 29, veliko pa je 
bilo tudi pohval, zahval in priznanj. Vsa priznanja je 
Osebno podelil ravnatelj, mag. Franci Rozman. Naj
uspešnejši so dobili tudi majice Gimnazije Kranj ali 
knjigo Gimnazija Kranj in sto let njenih matur. 

Kot je v Gimnaziji Kranj navada, je bil program 
(pripravil ga je knjižničar, prof. Primož Zevnik) iz

jemno pester. Poleg odličnih plesalcev in virtuozov 
na violini (Matjaž Bogataj) in kitarah (Elvi Rvvan-
kuba ter Anže Božič) nas je zabavala tudi ekipa 
mladih improvizatorjev z lepo gorenjsko zvenečim 
imenom Voknvofnej. brez katerih ne mine nobena 
prireditev Gimnazije. Bučen aplavz je požela jaz/ 
sekcija treh mladih saksofonistov: Nejca Bečana, 
Jana Kusa in Mateja Črnilca. Prireditev je potekala 
gladko in brez spodrsljajev, za kar gre pohvala tudi 
voditeljema, Nežki Pretnar ter moji malenkosti. 

Gimnazija Kranj se je torej v preteklem šolskem 
letu v slovenskem srednješolskem prostoru res izka
zala. O uspehih letošnjega leta pa bomo i/vedeli na 
prihodnji prireditvi Dosežki naših dijakov. Na svide
nje ob letu osorej. Mihael Šorli 

Primožem Simonitijem, nekaj 
njegovih prevodov je interpretiral 
gospod Jože Humer. V četrtek, 
24. oktobra tega (približno dvain-
petdesettednja, pa smo gostili 
umetnostnega zgodovinarja dr. 
Leva Menašeja, ki je govoril o 
umetnosti srednjega veka in nje
nem vplivu na kasnejša obdobja. 
Predavanje je popestril s slikami 
iz računalniških iger in risank. 

Kot eden od avtorjev razstave 
(ob pomoči knjižničarja prof. Pri
moža Zevnika) sem se dolžan na 
tem mestu še enkrat zahvaliti čla
nicam literarne sekcije, ki so pes
mi in spremno besedilo pretipkale 
in tudi spravile v končno obliko, 
ter glasbenikom in bralkam, ki so 
nam popestrili obe predavanji. 
Razstava bo na ogled še skozi ves 
november. 

Mihael Šorli 

Šila in kopita 
Po običajnem poletnem zatišju seje začela nova sezona šolske impro 

lige ali na kratko ŠILE. V njej seveda sodeluje ekipa kranjskih gimna
zijcev, pod taktirko mentorja Boštjana Gorenca, ki je odločena da le
tos v domačo mesto prinese ne samo smeh temveč kar glavno lovori
ko, to je naslov državnih prvakov. Po napornem poletnem treniranju so 
se polni novega elana odpravili na prvo tekmo v Ljubljano, kjer so se 
pomerili z vzhajajočo zvezdo - ekipo Pionirskega doma. Pred nabito 
polno dvorano Kulturnega doma France Prešeren so se po hudem boju 
za boljše žal izkazali slednji. Poraz pa "kremšnitarjem" ni vzela pogu
ma, saj je ena sama točka razlike pokazala, da so na letošnjo sezono 
dobro pripravljeni. Upi o uspehu imajo torej realno podlago, kljub 
temu pa bo potrebna še marsikatera vaja, da se uresničijo. S tem na
menom se tudi organizira vse več nastopov v Kranju, na katerih igra
jo skupaj s kranjskimi profesionalnimi improvizatorji. Glede na odziv 
publike, ki se je od prvega do drugega nastopa vsaj podvojila, so na
stopi več kot vredni ogleda. Če ne drugega, se boste vsaj nasmejali in 
to zastonj. Aleš Krč 

Neupogl j iv i g imnazijc i 
To, d a ima Gimnaz i j a Kranj o d l i č n e dijake z izjemnimi d o s e ž k i na v s e h 

p o d r o č j i h znanja, je ž e z n a n o dejstvo. 

Tudi to, da so tu izvrstni glasbe
niki, športniki, ni nič novega. Naj
večjo pozornost pa nam v letoš
njem letu zbuja gimnazijska ko
šarkarska ekipa fantov, ki pod tak
tirko trenerja Gorana Valiča abso
lutno blesti. Moštvo, ki je bilo 
lani zgolj obetavno, je letos konč
no uporabilo svoje jokerje, ki jih 
je v tako uigrani deseterici kar 10 
ali skratka vsi. Začelo seje z zma
gami v ligi ŠKL, kjer so sedaj vo
dilni v svoji skupini, nadaljevanje 
smo spremljali, ko so sc po lahkih 
zmagah uvrstili v končnico po
dročnega prvenstva med 4, ko pa 
seje v dvorani na Planini, kjer ig
rajo domače tekme, razlegel vz
klik: "Gorenjski prvaki", so vsi 
ostali odprtih ust in glas o neupo
gljivih gimnazijcih se je ponesel 
širom po Sloveniji in svetu. Če pa 

upoštevamo še novico, da ima 
moštvo skupni izkupiček 9-0 v 
prid zmag in da še niso povsem 
ogreti, si lahko le zamišljamo, kaj 
vse so nam pripravili v nadaljeva
nju. Treningi potekajo dvakrat te
densko po uro in pol, kjer trener 
poskrbi ne le za trdno obrambo in 
hitre napade, temveč tudi za ho
mogenost in splošno mentaliteto 
ekipe, ki mora biti zmagovalna, a 
pripravljena sprejeti tudi lahke na
sprotnike kot težke konkurente. In 
nato tekma, kjer v začetku čez 
celo dvorano zadoni bojni krik: 
"KREM-ŠNITA", ki je 'zašči tni 
znak kranjskih gimnazijcev. V 
ekipi ima vsak svojo vlogo: odlič
ni Slaven Ponjavič, Flvi Rvvanku-
ba, Boštjan Tunukovič in Rok So-
klič na pozicijah pod košem skr
bijo za skok in obrambo; nepre

cenljivi Žiga Valič, Žane Gros, 
Matej Jurančič in Matija Hočevar 
se ukvarjajo z organizacijo igre in 
razigravanjem igralcev, medtem 
pa igralca državne reprezentance, 
nepokriljiva, neustavljiva in skrat
ka najboljša Dejan Jakara in Kle
men Cvek zasedata pozicije kril. 
Vsak odigra svojo vlogo in zmaga 
nam ne uide. Dosežki Gimnazije 
Kranj: v ŠKL ligi proti Srednji tr
govski šoli 55:38; Strojni šoli Šk. 
Loka 74:28; Elektro in strojni šoli 
66:50, povratna Elekro in strojna 
šola 64:40. 

Na Gorenjskem prvenstvu proti: 
Strojni šoli Šk. Loka 52:25; Go
stinski šoli Radovljica 68:26; 
Srednji trgovski šoli 49:32; Eko
nomski gimnaziji 49:34, Turistič
ni šoli Radovljica 64:59. 

Elvvi Rvvankuba 



oren 
Gorazd Šinik 

Poslavljamo se od še enega leta. 
Nekaterim je bilo minulo leto 
uspešno, za druge malo manj. Po
novno ugotavljamo, da je minilo 
hitro, celo prehitro. Zdaj se veseli
mo praznikov in daril, ki nam jih 
prinašata možica Božiček in de
dek Mraz. In naši najdražji. Starši, 
sorodniki, ljubljeni. 

večkrat srečati. In si povedati ter 
zaželeti. da bi nam šlo dobro. 

Za zanimiva in kulturna srečanja 
skrbijo tudi v Elektro Gorenjska. 

V poslovni stavbi Elektra so pri
pravili že 25. slikarskih razstav. 
Direktor podjetja, velik Jikovni 
navdušenec, mag. Drago Stefe je 
v goste povabil akademskega sli
karja Franceta Novinca. France 
Novine prihaja z Godešiča pri 
Škofji Loki . Diplomiral je leta 64. 
na A L U v Ljubljani pri profesorju 
Francetu Miheliču in Maksimu 
Sedeju. V svojem bogatem umet
niškem življenju je Novine raz
stavljal po Evropi, Afriki, Severni 

akademskega slikarja in kiparja 
Nikolaja Aleksandroviča Mašu-
kova. Mašukov prihaja iz sibirske 
vasi Bik, ki leži na bregovih reke 
Angara blizu Krasnojarska. Leta 
1989 seje preselil v Moskvo in kot 
svobodni umetnik delal na dveh 
področjih, kiparstvu in slikarstvu. 
Leta 94 pa sta skupaj z ženo Mašo 
Bersan. ki je prav tako slikarka, 
prišla v Ljubljano. Po uspešnem 
opravljenem naročilu na Bledu, sta 
se preselila v Ljubno. K nam na 
Gorenjsko. Razstavo Nikolaja 
Mašukova sestavljata dva naslova. 
Orkester pod snegom in Duhovi 
slovenskih gora. Razstava, vredna 

wmmmmmmm 

Hermina Krt in mag. Drago Štete 

Delamo še zadnjo inventuro in 
spet smo pozabili na kar nekaj 
stvari, ki smo jih imeli v glavi že 
lani. 

Zabave in sprejemi gredo h kon
cu in prijateljem obljubljamo, da 
se bo v prihajajočem letu potrebno 

France Novine 

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

Nikolja Mašukov in Bojan Hladnik. 

in Južni Ameriki. Prijetne otvorit
ve razstave se je udeležilo veliko 
ljubiteljev slikarstva in poslovnih 
partnerjev. Ob odprtju razstave je 
gostitelju Dragu Štefetu med prvi
mi čestitala Hermina Krt, direk
torica enote Probanke v Kranju. 
Tudi njeno nadvse zanimivo pisar
no krasijo slike znanih gorenjskih 
umetnikov. 

Za kulturno popestritev poslov
nega vsakdana in prijaznejši vhod 
v službo, so poskrbeli tudi v Iskra-
telingu. Stisnjen tovarniški hodnik 
so s pomočjo umetnika spremenili 
v lepo slikarsko zgodbo. K prvi 
mednarodni likovni razstavi in k 
sodelovanju so povabili ruskega 

ogleda. Nikolaj Mašukov se 
ukvarja tudi s cerkvenimi poslika-
vami. Prav on je restavriral in sli
karsko prenovil rusko kapelico na 
Vršiču. 

Bojan Hladnik, direktor Iskrate-
linga je te dni v goste dobil še en 
pomemben obisk Ruske federaci
je. Poslovna uspešnost podjetja na 
ruskem trgu je ob koncu leta bo
trovala, da sta si ob poslovnih do
govorih, proizvodnjo ogledala ve
leposlanik Ruske federacije v Slo
veniji. Dolgov Vjačeslav Ivanovič 
in ruski minister za zdravstvo Sev-
čenko Jurij Leonidovič. 

Likovna oprema Mašukova v 
prostorih podjetja je tokrat prišla 

Umrl je Joe Strummer 
V nedeljo je v petdesetem letu starosti umrl glas

benik Joe Strummer, ki je zaznamoval britansko 
glasbeno zgodovino. Ljubitelji punk glasbe se ga 
spominjajo predvsem kot pevca legendarne skupine 
The Clash, ki je v drugi polovici dvajsetega stoletja 
ustvarjala hite, kot so "London Calling", "Career 
Opportunities" in "Should I Stay or Should I Go". 
Svoj uporniški in energični odnos do političnih 

razmer v sedemdesetih in osemdesetih letih je 
izražal skozi ostra družbenokritična besedila skladb. 

"Prijatelji" ponovno skupaj 
Šest simpatičnih članov 

humoristične serije "Pr i 
jatelji" se je prejšni teden 
ponovno srečalo in odloči* 
lo, da bodo posneli tudi de
seto sezono nadaljevanj. Po 
nekajmesečnih ugibanjih, 
kaj se bo zgodilo z eno naj
bolj gledanih televizijskih 
nanizank, je tako znano, da 
bo televizijska mreža N B C 
plačala kar deset milijonov 
dolarjev za vsako polurni) 

epizodo, od tega bodo igralci Jennifer Aniston, 
Courtenev Cox, Lisa Kudrovv, Matt LeBlanc, 
Matlhevv Perry and David Schvvimmer dobili vsak 
po milijon dolarjev. Deseta sezona pa bo imela le 18 
delov, saj si tako Jennifer Aniston kot Courtenev 
Cox želita ustvariti družino. 

Rekordni božični loto 
V nedeljo se je življenje 

za Špance za nekaj 
trenutkov ustavilo, saj je 
potekalo žrebanje božične
ga lota, ki je doseglo reko
rdnih 1,7 milijarde evrov. 
Loterija, ki je znana pod 
imenov E l Gordo in v 
španskem jeziku pomeni 
debeluh, je zasnovana na 
sistemu delitve, torej 
namesto enega velikega do
bitka osreči množico ljudi z. 

manjšimi zneski. Triurno televizijsko žrebanje, v 
katerem so otroci zapeli izžrebane številke, ima v 
Španiji dolgo tradicijo in je eden najbolj pričako
vanih dni v letu. 

Božiček ilegalno 
prestopil mejo 

John Fulton iz mesta Fort Erie v kanadski zvezni 
državi Ontario se vsako leto obleče v božička in na 
svoji jadralni deski odjadra preko reko Niagarc. 
Tokrat pa so ga močni vetrovi in rečni tokovi odnes
li preko meje med Kanado in Z D A . naravnost v roke 
ameriške obmejne straže, lultona so aretirali ter 
brez incidentov poslali nazaj v Kanado, potem ko bo 
podpisal izjavo, daje nezakonito prestopil mejo. 

kot naročena. Veliko posluha in 
pravih odločitev za še boljše po
slovne rezultate. 

Pri mariborskem dnevniku Večer 
uspešnim javnim osebam, ki v letu 
najbolj rečejo bobu bob, pravijo 
Bob leta. Tudi letos ga izbirajo. 
Boba leta. Po gorenjske glasove so 
s svojo stojnico prišli tudi v Kranj. 
Med veliko zanimivimi izjavami 
so letos nominirali tudi izjavo Jel
ka Kacina, v kateri pravi "Bodi
mo pošteni in povejmo, kaj je arbi
traža. To je posledica in dokaz po
litične impotence". Dobro, ne. Zal 
pa je bila uradno odprtje stojnice v 
Kranju zelo slabo obiskana. Med
tem ko sta v Kopru na "štant" pri
šla nominirani Ivo Hvalica in novi 
župan, Boris Popovič, se v Kranj 
ni uspelo priguncati nobenemu za
nimivemu. Spet kranjski štos. Pri
šel je Robert Nograšek, ki je letos 
zagotovo rekel bobu bob. Pred do
brimi tremi leti je iz dokaj dobre 
službe v kranjski N L B odšel v sla
bo stoječi in razpadajoči hotel 
Transturist v Škofjo Loko. Po
skušal je velik življenjski izziv in 
se spoznal s pomembneži v lo
škem koncu. Lastnikom je pove
dal, da se te igre ne gre več in po
novno se vrača v bančne kroge. Bo 
šef Hypo banke, prihajajoče nove 
banke v Kranju. Nadvse zanimivo 
bo opazovati nove komercialne 
prestope. Robert Nograšek je bil 
sila uspešen v N L B in marsikdo se 
ga rad spominja iz tistega obdobja. 
Jih bo uspel prepričati, da je zdaj 
še boljši in, da je tudi Hypo dobra 
banka za kranjske podjetnike. Mis
lim, da bo dobra "šara". 

Prijetno je bilo tudi na vsakolet
nem sprejemu, ki ga za urednike in 
novinarje pripravi veleposlanik ve-

Janko Knaflič, Marko Valjavec, Franc Čebulj in Marija Volčjak 

da so odpovedali naš in vaš Go
renjski glas. Res dober "špar pro
gram". 

Da bomo za praznike še lepši in 
da bomo do te lepote prišli lahko 
kar v Mercatorju. sta poskrbeli dve 
Andreji, Klopčič in Potokar. Od
prli sta sedmo Oazo za roke, "kor
ner", stojnico Manikirka. kjer vam 
lahko mične in spretne dame olep
šajo roke. Prvi Mercator, saj do se
daj gostita le v Šparih. Otvoritev je 
obiskala tudi Mija Jankovič. žena 
prvega v Mercatorju. Zorana Jan-
koviča. Mi j i so dekleta olepšale 
roke in nohti so bili moderno in 
praznično obarvani. Tako sta An
dreji svoje znanje o modi povezali 
še s poslovnim izzivom. Mija pa 
bo svojemu možu Zoranu še lepša 
voščila za novo leto in obenem še 
za rojstni dan, ki ga praznuje 1. 1. 

k*" ti. 

Janez Bratovi 

Robert Nograšek s hčerko Tajo. 

like Britanije Hugh R. Mortimer. 
Letos je bilo prvič na novi lokaci
j i , v gostišču JB, na Miklošičevi v 
Ljubljani. Pri znanem domžal
skem kuharskem velemojstru Ja-. 
nezu Bratovžu in njegovi ženi 
Emi. 

Po kratkem in prijaznem nagovo
ru veleposlanika Martimerja, smo 
ob kulinaričnih dobrotah sprošče
no poklepetali in spoznali nov pro
mocijski "web page" Velike Brita
nije. Zanimivo! Vam priporočam 
obisk njihove spletne strani. 

Hugh R. Marti mer pa se je v po
govoru najdlje zadržal s starosto 
slovenskega novinarstva Jurijem 

Gustinčičem. Kako zanimivo ga 
je še vedno brati. Nekaj čtiva Juri
ja Gustinčiča si bom večno za
pomnil, prav tako njegovih od
mevnih televizijskih komentarjev. 
Tako velikih novinarjev je žal pre
malo, ali pa so prav zaradi tega 
tako veliki, ker jih je malo. In, da 
bi slišali njuno angleščino. 

Ni kar tako od muh Jurij Gustin-
čič dobil Viktorja za življenjsko 
delo. 

Kdo bo dobil nagrado za uspešno 
delo okoli Gorenjskega glasa, še 
ne vem. Zagotovo ne naš nekdanji 
direktor Marko Valjavec. Takoie 
"posrečeno" sta si na eni izmed 
poslovnih srečanj, še zadnjič letos 
segla v roko z novo direktorico 
Marijo Volčjak. Bilo je "presun
ljivo" zanimivo in vsaj zame nape
to. Preko protokola do "zgodovin
ske" slike. Dogodek je bil močno 
opazovan s strani župana Cerkelj 
Franca Čebulja in direktorja v 
odhajanju, Alpetour potovalna 
agencija, Janka Knafliča. 

Smeh in dobra volja in še ne tako 
stare zamere se v hipu poležejo. 
Marko Valjavec je še vedno naš 
družbenik, saj ni odprodal svojega 
deleža, je od poletja naprej šef 
kranjske enote zavarovalnice Slo 
veniea. In prva stvar, ki so mu jo 
njegovi seli in lastniki naredili je, 

Andreja Klopčič z Mijo Jankovič 

Drugo leto petdesetega. Tudi naše 
čestitke. 

S predstavniki Mercatorja se je 
božičnega kosila pri hrvaškem 
predsedniku Stipetu Mesiču ude
ležil Aleš Ekar. pomočnik direk
torja Merkurja v Zagrebu. Pravi, 
da v vrhunski restavraciji v središ
ču mesta. Aleš Ekar, ki je že dobri 

Hugh R. Mortimer in Jurij Gustinčič 

Tavčarjevo 22, 4000 Kranj, 
telefon: 04 2365 360, 

04 2380 430 
nepremičnine. net//agenrkran/ 

RAZMIŠLJATE O NAKUPU ALI PRODAJI NEPREMIČNINE 
Iz našega širokega spektra ponudbe vam ponujamo tisto, kar iščete, i 

Za kupce bogat spekter vseh vrst nepremičnin, 
za prodajalce, kupci vpisani v register. 

Proviz i ja : pri prodaji in n a k u p u 2 %. I 
Pri prodaji novih stanovanj PROVIZIJE NI! 

NE RAZMIŠLJAJTE PREDOLGO, UJEMITE PRILOŽNOST ZDAJlll 

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 8. - 17. ure 

Aleš Ekar 

dve leti v Zagrebu, je sin znanega 
Franca Kkarja. Župana Preddvo
ra in prvega planinca ter mame 
Marjete, prav tako znane proleso 
rice jezikov. Končal je strojno in 
ekonomsko fakulteto, kjer je pred 
štirimi leti magistriral. Aleš je stra
sten jadralec, alpinist in smučar. 
DfUga pot, ki Aleša žene, je aka
demska. Z mislimi je že pri doktO 
ratu. Novoletno potovanje k prija
teljici v New York namerava do 
polniti f obiskom na llarvardu in 
pridobili inspiracije /a. morila, 
doktOral V Ameriki. 

Tudi vam veliko inspiracij \ pn 
hajajočem letu. 

/ 12 sic\ ilko končujem pi vo 
leto Gorenjskega nominntorjn. 

Dajmo letu dve "dvojki*', letu 1 
dvema ničlama. 

Sreče in zdravja vam privoščim! 
In kol pravi llesse je sreča v svo
jem bistvu nekaj magičnega 
Imejte magične praznike in sijaj 
no leto 2003. 
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O d k r i v a n j e g o r a , 

p o k l i c i n k o n j i č e k 
T r ž i č a n k a Irena M r a k je po p o k l i c u geografinja. S p o z n a l a je ž e vel iko d e ž e l , a najraje odhaja tja, kjer s o gore . 

Tja jo ž e s e d e m let v l e č e njena zasvojenos t z a l p in i zmom. 

Tržič - Letos je že tretjič obiskala Kirgizistan. Sodelovala je na 
svetovnem srečanju o gorskih območjih ob mednarodnem letu 
gora. Tam so predstavili razstavo študentov v okviru projekta 
"Sonaravni razvoj v Alpah na primeru Slovenije in Koroške 
(Avstrija)". Se prej je z ameriškim alpinistom splezala smer Rus
ka ruleta v steni 5509 m visoke gore Pik Pirimidalnv. 

Tržičanka Irena Mrak je diplo
mirana geografinja. Zaposlena je 
na Univerzi v Ljubljani, kjer je že 
štiri leta asistentka na oddelku za 
geografijo filozofske fakultete. 
Predava pri predmetih geomorfo-
logija, klimatografija in Latinska 
Amerika. V študijskem letu 
2001/2002 je bila skupaj z mag. 
Irmo Potočnik Slavič iz Šenčurja 

vem duhu naj bi v prihodnje delo
vali tako posamezniki kot lokalne, 
regionalne, državne in mednarod
ne organizacije. Del srečanja je 
bila tudi gorska tržnica, kjer sem 
ob delovni skupini vlade RS zasto
pala oddelek za geografijo s temat
sko razstavo. Z njo smo predstavi
li razmišljanja študentov o sona-
ravnem razvoju v gorskih območ-

Smer Ruska ruleta je prva preplezala slovensko-ameriška naveza. 

Slovenska alpinistka ob šotoru pod steno najvišjega vrha Kirgizistana. 

Huascaran v Peruju leta 1996. Pet
krat je bila v Južni Ameriki na šest 
tisočakih v Andih; v Boliviji je 
leta 1999 preplezala prvenstveno 
smer na enega od pet tisočakov, 
lani pa v Peruju skupaj z Matejem 
Mejovškom spominsko smer And
reju Zamanu v steni šest tisočaka. 
Pogorje Tjanšan v Srednji Aziji je 
prvič spoznala predlani. Z Izto
kom Tomazinom je odšla na goro 
Han Tengri, kjer vrha ni dosegla 
zaradi ozeblin. Lani je ponovno 
odkrivala deviške gore v Kirgizis-
tanu; Irena in Američan Garth 
Will is sta opravila prvenstvena 
vzpona na dva pet tisočaka. Tam 
se je z istim soplezalcem srečala 

•-...---̂ •S-'>--"<--' 

tudi letos, da bi preplezala še kakš
no novo smer. 

" V gorah me zanima prav vse. V 
raznih delih sveta rada odkrivam 
podobnosti med kameninami. Še 
bolj zanimivo je spoznavanje do
mačinov. Prav neverjetno je, kako 
so ljudje v zakotnih krajih odprti in 
prijazni. V predelih z več obiska te 
sprejemajo drugače in že gledajo, 
kako bi kaj dobili. Za Kirgize in 
Tadžike, ki složno živijo v eni 
vasi, je značilna gostoljubnost. Za 
njih je gost kralj; čeprav so revni, 
ponudijo vse, kar imajo. Žal je za
radi predlanskih spopadov islam
skih skrajnežev in vojske težji do
stop do pogorja na meji med Kir-

Pogled iz doline reke Kara-Su; v ozadju Pik Pirimidalnv (5509 m). 

mentorica pri projektu "Sonaravni 
razvoj v Alpah na primeru Slove
nije in Koroške (Avstrija)". S štu
denti tedanjega 3. letnika sta pri
pravili tematsko razstavo z naslo
vom "Alpe včeraj, danes - kaj pa 
jutri?". Z njo je Slovenija sodelo
vala na zaključni konferenci ob 
mednarodnem letu gora, ki se je 
končala začetek prejšnjega meseca 
v glavnem mestu Kirgizistana. 

"Tam seje zbralo okoli 700 ude
ležencev i / 80 držav. V petih dneh 
so se zvrstila številna predavanja 
in okrogle mize o gorskih območ
jih in življenju tamkajšnjih ljudi. 
Na srečanju so sprejeli dokument, 
ki poudarja pomen sonaravnega 
razvoja gorskih območij. V njego-

jih Slovenije. Dosežek konference 
je, da je svetovna politika spozna
la ranljivost gorskih območij, ki 
potrebujejo drugačen pristop. Žal 
so si lahko ogledali dogajanja le 
udeleženci srečanja, saj je bilo ob
močje konference za domačine za
prlo," je povedala Irena Mrak iz 
Tržiča. 

Spoznavanje dežel in pleza
nje v gorah 

Svoj poklic rada združuje z naj
ljubšim konjičkom, alpinizmom. 
Sedem let je dejavna v njem, zato 
je opravila mnogo vzponov v do
mačih in tujih gorah. Svoj rekord 
je dosegla na 6768 m visoki gori 

Na poti v tabor pod goro Piramida so plezalca spremljali oboroženi vojaki. 

Irena Mrak z domačinko v vasi Ak-
sai na meji s Tadžikistanom. 

gizistanom in Tadžikistanom, kjer 
je najvišji vrh Pik Pirimidalnv 
(5509 m). Tam sva z Garthom naj
prej splezala Klasično smer (6+, 
A0, 700 m) v Rumeni steni in nato 
v severovzhodni steni še 1100 m 
visoko prvenstveno smer (V+, 
M3-M5, WI 4, 50-85 stopinj). Za
radi padajočih serakov in nepred
vidljivih razmer sva jo poimenova
la Ruska ruleta. Kljub nevarnostim 
sva se po 18 urah plezanja in 15 
urah spusta srečno vrnila," je opi
sala Irena nedavna alpinistična do
živetja. 

lako kot vsak alpinist tudi ona 
sanja o Himalaji. Letošnji načrt /a 
odhod tj a je zadnji hip padel v 
vodo. Zato upa, da bo imela v bo
doče več sreče. Podali se namera
va na enega od osem tisočakov v 
pakistanskem pogorju Karako-
rum. No, vsaj potiho ji zaželimo, 
da bi ga kmalu dosegla! 

Stojan Saje 

MALI OGLASI 
« 2 0 1 - 4 2 - 4 7 
« 2 0 1 - 4 2 - 4 8 
«201-42 -49 
fax:201-42-13 

APARATI STROJI 
Prodam TELEVIZOR Samsung barvni 

stereo. "B 041/247-891 16884 

Prodam malo rabljeno MOTORNO ŽAGO 
Jonsered 2054 turbo. "B 51-22-654 lesos 

Prodam dva ŠIVALNA STROJA Bagat v 
kovčku in 2 mizo. S 531-86-64 16910 

GARAŽE 
Prodamo GARAŽO v garažni hiši Bistrica 

pri Tržiču. "B 041 /845-792 16626 

GR. MATERIAL 
LESENI ELEMENTI pooblani 7 x 12x5 cm, 

dolžina 2,5 - 4m. S 031 /762-947 16926 

HIŠE KUPIMO 
KRANJ, ŠK. LOKA, RADOVLJICA kupimo 

manjšo hišo z vrtom ali sadovnjakom, lahko 
starejšo, KRANJ okolica za znanega kupca 
kupimo enostanovanjsko HIŠO z vrtom, v 
mirnem okolju, lahko starejšo in potrebno 
obnove. DOM NEPREMIČNINE, 202-33-
00,041/333-222 15506 

HIŠE PRODAMO 
KRANJ Mlaka samostojno, lahko 

dvostanovanjsko hišo na parceli 1033 m2, 
cca 350 m2 uporabne površine, 2 garaži. 
63 mio SIT, lahko dvostanovanjska, 53 mio 
SIT, vredno ogleda, Škofja Loka okolica 
(1km) na robu naselja, v idiličnem okolju ob 
robu gozda novejšo, poslovno stan. hišo na 
parceli 2150 m2, uporabne površine 390 
m2, 130 m2 v etaži x 3, cena dogovor, vred
no ogleda. LUŽE ob zelenem pasu polovico 
hiše (11x9), cca 180 m2 uporabne površine 
in del vrta za 20 mio SIT. DOM NEPREMIČ
NINE, 202-33-00, 041/333-222 15505 

KUPIM 

n e p r e m i č n i n e 

K r a n j , S t r i t a r j e v a 4 

04 202 33 OO 
04 1 333 222 
KOKRICA na parceli 541 m2 prodamo 

novo, nedokončano (IV.gr.f) dvostanovan
jsko hišo uporabne površine cca 400 m2, 
KRANJ Center prodamo starejšo hišo z man
jšo delavnico, uporabne površine cca 250 
m2, 35 mio SIT. DOM NEPREMIČNINE, 
202-33-00,041/333-222 15507 
KRANJ, bližina - starejša stan.hiša in hiša 

dvojček na parceli 510 m2, potrebno ob
nove, možno za cena = 31,0 mio SIT, K3 
KERN d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 66 

KRANJ, bližina - adaptirana stan.hiša na 
parceli 556 m2, v etaži 80 m2, cena = 22,0 
mio SIT, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 
53, 202 25 66 

KRANJ, bližina - nova nedokončana 
stan.hiša vel. 10x11 m, parcela 541 m2, 
sončna lokacija, cena - 45,7 mio SIT, K3 
KERN d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 66 

S E N C U R 

Kupim starejši traktor. "B 041/743-866 
16447 

ODKUPUJEMO SMREKOVO HLODOVI
NO, tudi lubadarice. Verea.d.o.o., Zg. Bela 
35, Preddvor, 25-51-209, 041/665-360 

15703 

Kupim MOTORNO KOLO BMW do letnika 
1972. "B 041/820-567 16815 

STOJEČO REZILKO za profile - lahko v ok-
vari, kupim, g 041/503-776 16907 

Kovinsko garderobno OMARO kupim. Đ 
041 /503-776 16908 

STOJEČI vrtalni stroj MK 3, manjši, lahko v 
okvari, kupim. "B 041/503-776 16909 

Kupim TROSILEC za umetno gnojevko, 
rabljen, na krožnik. "B 518-23-67 is9n 

ODKUPUJEM HLODOVINO hrasta, bukve, 
jesena ter smreke, odkupim tudi goli. Nudi
mo tudi odkup lesa na panju. "B 51-80-220, 
041/639-348 15917 

Kupim TRAKTOR 4x4,'okrog 60 km in 
ŠKROPILNICO. S 2561-276 ali 041/983-
087 16918 

040/413-281 
MOŠNJE - dve hiši (ena starejša in druga v 

gradnji), na parceli 918 m2, K3 KERN 
d.o.o., tel 04 202 13 53, 202 25 66 

DUPLJE - stan.hiša z gosp.posl. primerna 
tudi za gostinsko dejavnost, parcela 1.200 
m2, klet, priti., nad., podstrešje, hiša ob
novljena, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 
53, 202 25 66 

RADOVLJICA- v bližini starejšo hišo vel. 
6x11 m, parcela 770 m2, hiša ni obnovljena, 
cena • 11,5 mio SIT, K3 KERN d.o.o., tel. 
04 202 13 53, 202 25 66 

STRAŽIŠČE - 20 let stara dvostanovanjska 
hiša na parceli 616 m2, sončna lega, K3 
KERN d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 66 

TRŽIČ na robu naselja, z lepim razgledom, 
prodamo 1/2 hiše (pritličje, klet, podstrešje) z 
vrtom, garažo in drvarnico, cca 140 m2 
uporabne površine, 19 mio SIT RADOVLJICA 
okolica (5km) prodamo manjše poslopje hišo 
(61 m) potrebno obnove na parceli 380 m2, 
elektrika in voda v objektu, 8 mio SIT. DOM 
NEPREMIČNINE, 202-33-00, 041/333-222 

KRANJ Vodovodni stolp v mirni okolici pro
damo starejšo dvostanovanjsko HIŠO 
potrebno obnove, na parceli cca 730 m2, 
primerno za poslovno dejavnost. BLED pro
damo manjši vikend na lepi parceli 1380 m2 
z razgledom na jezero, možna zidava apart-
majskega objekta 8K+P+I+M) ogledi po do
govoru. PODVIN okolica nadomestno grad
njo na manjši parceli ob gozdu prodamo, 
primerno za vikend, PODBREZJE samosto
jno vis. pritlično hišo na parceli 600 m2, 
uporabne površine 390 m2(26 let), TRŽIČ 
okolica večje gos.poslopje potrebno ob-
novne na paceli 1000 m2. DOM 
NEPREMIČNINE 202-33-00, 041/333-222 

V centru Preddvora prodam POLOVICO 
HIŠE z lastnim vhodom in 68 m2 dvorišča. 
"B 031/449-038 16835 

IZOBRAŽEVANJE 
MATEMATIKA, FIZIKA priprave na izpite za 

vse šole, instrukcije in svetovanja. ENAČBA 
- izobraževanje, Milje 67, Visoko, V 
04/253-11-45,041/564-991 16849 

ZA RESNIČNOST IN VERODOSTOJ
NOST OBJAVLJENIH OGLASOV IN 

SPOROČIL ODGOVARJA IZKLJUČNO 
NAROČNIK LE- TEH! 

d o m p l a n 
družba za inženiring, 
nepremičnine, urbanizem 
in energetiko, d.d. 
kranj,bleiweisova 14 

GSM: 041/647-433 
STANOVANJE PRODAMO 
' pri Vodovodnem stolpu v Kranju prodamo trosobno stanovanje 
z etažnim ogrevanjem v III nadstropju, izmere 75,5 m2; 
' na Planini I. v Kranju, blizu kotlarne, prodamo lepo ohranjeno 
dvosobno stanovanje v II. nadstropju, izmere 60,70 m2, 
' Na Planni III, v Kranju prodamo obnovljeno dvosobno t kabi
net stanovanje s hobi sobo v klet, samostojnim vhodom in dve
ma atrijema, izmere 94,50 m2: 
• na Planini I v Kranju prodamo 2^2 kabineta stanovanje v VI 
nadstropju, izmere 91 m2; 
* v Kranju Savska loka, prodamo obnovljeno trosobno stanova
nje s centralnim ogrevanjem v I. nadstropju, izmere 85,60 m2: 
' na Bistrici pri Tržiču prodamo obnovljeno dvosobno stanovanje 
v IV. nadstropju, izmere 61 m2; 
' v Savski loki v Kranju prodamo starejše dvosobno stanovanje v 
mansardi, brez centralnega ogrevanja, v izmeri 51,7 m2; 
' V Kranju na Savski cesti prodamo dvosobno stanovanje v pri
tličju v izmeri 55 m2: 
* v Kranju na Planini I. prodamo 3-sobno • 2 kabineta stanova
nje, III nadstropje, v izmen 103,7 m2; 
• v Kranju na Planini I. prodamo dvosobno • 2 kabineta stanova
nje v IV nadstropju, izmere 88,6 m2; 
' na Planini III. v Kranju prodamo dvosobno stanovanje v VI. nad
stropju, izmere 62,50 m2: 
' v starem mestnem jedru Kranja prodamo starejše trosobno sta
novanje brez centralnega ogrevanja v I. nadsstropju, izmere cca 
130 m2 
' v Škofji Loki prodamo obnovljeno enosobno stanovanje v XI. 
nadstropju, izmere 38 m2. 
HIŠE - PRODAMO 
' v Stražišču pri Kranju prodamo atrijsko rušo na parceli velikost 
454 m2, 
* v Čirčah pn Kranju prodamo stanovanjsko hišo z gostnskim lo
kalom in urejenim parkirnim prostorom; 
' Kranj - bližnja okolica, prodamo dmžinsko enonadstropno hišo 
z 345 m2 brvalne površine in kletjo na parceli velikost 1400 m2 
(hiša je prenovljenal; 
" v Podbrezjah prodamo visokopritlično hišo z gostnskim loka
lom v obratovanju m svojim parkirnim prostorom, na parceli veli
kost cca1000 m2 
* v Cerkljah na Gorenjskem prodamo pnflično hišo. tJonsa 12 x 
I I m2, na parceli velikost 572 m2; 
' v Radovljici prodamo pritličje enonadstropne stanovaniske hiše 
m pnzidek z garažo za dva avtomobila na parceli velikost 980 
m2, 
' v Kranju, v centru mesta, prodamo na lepi lokaciji starejšo hišo, 
potrebno obnove, z vso lokacijsko dokumentacijo, ki omogoča 
nov poslovno-stanovanjski obiekt; 
' v Stražišču pn Kranju prodamo obnovljeno vrstno hišo na par
celi velikost cca 90 m2; 
' v Zmincu pn Škofji Loki prodamo visokopritlično hišo v III. grad
beni fazi, na parceli velikost cca 600 m2; 
' Iz Bleda. 10 km prot Bohinju, prodamo starejšo hišo na parce
li velikost 520 m2; 
• na Koknci pri Kraniu prodamo novozgrajeno hišo v IV gradbe
ni fazi, na parceli velikosti 541 m2; 
' v bližini Nakla prodamo visokopritlično hišo v III. gradbeni fazi 
na parceli 500 m2; 
' v bližini Škofje Loke na zelo lepi lokaciji prodamo visokopritlič
no hišo na parceli, velikost cca 400 m2 
' na Pnmskovem v Kranju prodamo dve poslovni stavbi različnih 
velikosti, na parceli velikost cca 1000 m2; 
POSLOVNI PROSTOR-prodamo 
' na Jesenicah blizu železniške postaje prodamo poslovne pros
tore, pnmeme za pisarne, v II nadstropju, v izmen 307 m2; 
' v neposredni bližini Kranja prodamo več skladiščnih prostorov 
v skupm izmen cca 450 m2 - lahko tudi po delih, 
' na Planini III v Kranju prodamo gostnski objekt, delno opre
mljen, velikosti 78 m2: 
' v Kranju blizu avtobusne postaje prodamo poslovne prostore v 
III nadstropju v izmeri cca 135 m2, pnmemo za pisarne (mož
nost prodaje tudi manjših kvadratur), 
' v Kraniski gori prodamo poslovni prostor v IV gradbeni fazi pri
tličje, v izmeri 136 m; 
' v Kranju na Pnmskovem prodamo v mansardi poslovne prosto
re v izmen cca 150 m2 
' v Kraniu - Zlato polje prodamo poslovni prostor v pntJičju, v iz
meri 42 m2; 
' v Kraniu, blizu Zavarovalnice Triglav, prodamo poslovni prostor, 
primeren za trgovino, banko ali podobno dejavnost, v skupni iz
men 552 m2 (bivši Comming). 
' v Kranjski gori prodamo poslovni prostor v izmeri 125 m 2 v 1 
etaži stanovanjsko preskrbovalnega centra, 
' na Planini III, v Kranju prodamo urejen poslovni prostor v izme-
n 84 m2, najbolj primeren za mesnico. 
' v Hrastju pn Kranju prodamo poslovni prostor v izmeri 400 m2, 
pnmeren za trgovino ali skladišče in v mansardi izdelanim dvo
sobnim stanovaniem velikost cca 60 m2, 
POSLOVNI PROSTOR: • oddamo v najem 
' v drčah pn Kranju oddamo v najem pisarniške prostore v izme-
n 80 m2; 
' v Centru mesta Kranja oddamo v najem več poslovnih prosto
rov različnih velikost v I. in II nadstropiu: 
' na Planini I, v Kranju oddamo v najem poslovni prostor v izmeri 
cca 55 m2; 
' v Kranju na Pnmskovem oddamo v najem poslovni prostor v pn-
tličju izmere cca 32 m2 -samostoinivhod; 
' na relaciji Kranj - Škofja Loka - Sveti Duh - oddamo v najem zelo 
lepo urejen poslovni prostor (pritličje • etaža) v izmen cca 150 
m2; 
' blizu Kranja oddamo v najem večje parkirišče, na parceli veliko
sti 860 m2; 
' v Kraniu na Cest Staneta Žagarja oddamo v naiem poslovni 
prostor v izmen cca 40 m2; 
' v Žireh oddamo v naiem skladiščne prostore v izmeri cca 130 
m2 (višina 3,30 m); 
' V Čirčah pn Kranju oddamo v najem skladiščne prostore v iz
meri 50 m2 
' v Tržiču oddamo v najem manjši poslovni prostor v izmeri cca 
30 m2, primeren za trgovino ali pisarno 
PARCELA-PRODAMO: 
' v Kraniski gori - Podkoren prodamo zazidljivo parcelo v izmen 
2.500 iti2: 
' na Zg, Jezerskem prodamo zazidljrvo parcelo, velikost cca 
1500 m 
" v Zalošah pn Podvrnu prodamo zazidljivo parcelo i gradbenim 
dovoljenjem, velikost 281 m2: 
' v Žireh prodamo zazidljivo parcelo, velikost cca 3000 m2, 
možnost delitve tudi na manjše, 
VIKEND PRODAMO 
' na Doleniskem prodamo vikend hišo na zelo lepi parceli veliko
st 1176 m2, 
• na Zgornjem Jezerskem prodamo manjši vikend na parceli ve
likost 460 m2: 
' na Krvavcu - Knška planina • prodamo garsonjero v izmen 
27,10 m2, 
VIKEND PARCELA 
" pod Joštom nad Kranjem - Pševo prodamo vikend parcelo v iz
men 1166 m2 

ODGOVORNOST IN STROKOVNOST ZAGOTAVLJATA 
ZANESLJIVOST IN USPEH. 



V e s e l o v novo leto 2 0 0 3 
Drevi v V o d i c a h , v ponede l j ek v B e s n i c i . 

Ansambel Matjaža Kokalja 

Prireditve Veselo v novo leto 
bomo po včerajšnjem srečanju, ki 
smo ga pripravili s krajevno skup
nostjo Blejska Dobrava v občini 
Jesenice, nadaljevali drevi v Vo
dicah, v ponedeljek pa v Besnici. 
Glavni pokrovitelj vseh prireditev 
Veselo v novo leto je GORENJS
K A B A N K A K R A N J . Pokro 
vitelj včerajšnje prireditve na 
Blej-ski Dobravi pa je bila občina 
Jesenice. 

Drevi v Vodicah 
V dvorani kulturnega doma 

Vodicah bo prireditev nocoj, 27. 
decembra, ob 19. uri. Na prire
ditvi, k i jo organizira Turistično 
društvo Vodice, na njej pa bodo 
prvič podelili tudi letošnja priz
nanja za urejenost kraja, je 
pokrovitelj občina Vodice. 

Nastopili bodo: 
- ansambli: Ajda, Bohpomagej, 

Jevšek, Matjaža Kokalja, 
Krila, Tihoj la in Tulipan 

- Moški pevski zbor K U D Oton 
Župančič Sora 

- pevca Tjaša Križnar in 
Valentin Antonijo 

- harmonikarja Kristina Pahor in 
Jernej Arh 

Na prireditvi bo predsednik Tu
rističnega društva Vodice Lojze 
Kosec podelil priznanja, žrebali 
pa bodo tudi nagrade. Vstopnice 
za prireditev ne bo. Vabljeni! 

V ponedeljek v Spodnji 
Besnici 

V dvorani gasilskega doma v 
Spodnji Besnici pa bo sklepna 
prireditev Veselo v novo leto v 
ponedeljek, 30. decembra, ob 
19. uri. Tudi tokrat jo bomo 
pripravili skupaj s Turističnim 
društvom Besnica, pokrovitelj pa 
bo Mestna občina Kranj. 

Nastopili bodo: 
- ansambli: Ajda, Besniški kvin

tet, Jevšek, Krila, 
Matjaža Kokalja in Tulipan 

- Rokovnjaška godba 
- pevca Tjaša Križnar in 

Valentin Antonijo 
- harmonikarja Kristina Pahor in 

Jernej Arh 
Na prireditvi bomo žrebali tudi 

nagrade! Vabljeni 

Ansambel Krila 

- . 5 1 J 

Ansambel Bohpomagej Rokovnjaška godba Pevka Tjaša Križnar Harmonikar Jernej Arh 

VE J ELI 
VESEtl DECEMBER ̂ teoda.« 

pod šotorom pri C/mnaz/j/ v Kranju 
27,11 -ttifala 
2S.11 -Vlado Kreslin in Nali bogovi, Princeps 
29.11 - Jasmin Stavros, Ttiestmgs 
30.11 • House večer - D] Afeksii, DJ Car! ion, ri ur 

2003 

SILVESTROVANJE-«d 2i . ure dalje • 
Slovenski trg v Kranju 

California, Mm*** 
ognjeiBKOOpolaoa 

R A V L J i C N A V A S • Slovenski trg 
vsak dan od 17 do 19 ure delavnice in program za otroke 

27.12 • Čarovnik Grega, obisk Dedka mraza 
28.12. - Gledališče Unikat: Jaka in sraka 

•31.12.2002 j 
f OHOO NA JOST • 1,1,2003 start oo (.00 

J 

n c n a A d r i a t i c ril 
TI, d.o.o. 

GOODfVEAR 

ŽJ /II A PIVOVAItNA UNION 2s/ 

Z A R I C A S ^ - v ^ A m » c u s 

P/nniko 
G O P L A Y - > 

MHr »MiMK 



I n e p r e m i č n i n e 

2026-172 
L O K A L O D D A M 

KRANJ okolica prodamo nov poslovni 
prostor, 100 m2/ PR z lastnim parkiriščem 
100 m2, 25 mio SIT. KRANJ center oddamo 
večji trgovski lokal z izložbami, cca 180 
m2/PR. DOM NEPREMIČNINE, 202-33-
00,041/333-222 15510 

KRANJ bližnja okolica prodamo nov trgov
ski lokal, cca 100 m2/PR, 25 mio SIT. DOM 
NEPREMIČNINE, 202-33-00, 041 /333-
222 15511 

KRANJ oddamo opremljen gostinski lokal 
primeren za diskoteko, informacije o najemu 
dobite v agenciji, KRANJ Planine prodamo 
poslovni prostor lahko trgovina, cca 300 
m2/ l . nad., z WC in pisarno, 260.000 
SIT/m2, KRANJ Kokrica oddamo poslovni 
prostor 40m2/pr za mirno dejavnost, CK 
elektrika, 70.000 SIT/mes, KRANJ 
Stražišče ugodno oddamo poslovni prostor, 
83 m2/ l . WX, 2 tel.priklj. parkirišča zago
tovljena. DOM NEPREMIČNINE, 202-33-
00,041/333-222 15585 
KRANJ, Stražišče - posl. prostor 120 m2, 

vsi priključki, pripadajoča parkirišča, K3 
KERN d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 66 

Zelo ugodno prodam OPREMO za trgovino 
neživilske stroke. S 041 /710-215 16889 

L O K A L PRODAMO 
KRANJ - trgovino 25 m2 ali 35 m2 v pritličju 

objekta na Planini, K3 KERN d.o.o., tel. 04 
202 13 53 ,202 25 66 

KAMNIK - posl. prostor 120 m2 v 
poslovnem objektu na odlični lokaciji, K3 
KERN d.o.o, tel. 04 202 13 53, 202 25 66 

KERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Te! 2021-353 M nisi mi >trg 12 
0X2022-566 10OO Kranj 

JESENICE - poslovni objekt vel. 358 rr>2, 
od tega 48 m2 kleti, pritličje 154 m2 in 
mansarda 154 m2 (poseben vhod), ugodna 
cena, center mesta, K3 KERN d.o.o., tel. 
04 202 13 53, 202 25 66 

OBLAČILA 
ŽENSKE BARETE dvojne in otroške kape 

dobite. B 531-50-50 16880 

Poceni prodam NOVO MOŠKO SUKNJO 
št. 44. 2012-631 16887 

KRZNENA SIVA JAKNA št. 44, nova ko
zliček, 25000 SIT. "B 031/762-947 16925 

OSTALO 
ČREVA za krvavice in pečenice ter ovitke 

za salame in bržole dobite v trgovini KO-
ROTAN v Struževem. "B 04/2024-235 

KOZARCE in STEKELNICE različnih oblik 
dobite v trgovini KOROTAN v Struževem. B 
2024-235 16561 

KOTEL ZA ŽGANJEKUHO gibljiv cca 55 I. 
40.000 SIT. "B 031/76 2-947 16927 

PRIDELKI 
Prodam belo in rdeče VINO t r 05 /3666-

075,041/518-171 iei58 

CVIČEK in belo VINO, malo škropljeno, 
kvalitetno, prodamo, 041/637-277 16287 

[L®fest nepremičnine 
piomet / ncpirimiCninami 

Kapucinski trg 13, 
(nad avtobusno postajo) Škofja Loka, 

tel.: 04/50-60-300, 041/647-547 

Prodajamo JABOLKA pridelana na naravni, 
prijazen način Kmetija Jerala, Podbrezje 
218, 530-66-44 16631 

JABOLKA, KIS, pasteriziran SADNI SOK in 
JABOLČNE KRHLJE, lahko dobite pri 
Markuti v Čadovljah 3, pri Golniku t r 256-
00-48 16699 

AGRNCIJA ZA PROMET 
Z NEPBI MIČNINAM1 
hff Svobode G 

tel:564-550, 04l/G4G<X)2 

Prodajamo KVALITETNO DOMAČE ŽGAN
JE: sadjevec, hruškovo, češnjevo, viljemovo 
in medeno. AKTUALNO - žganje s sadeži: 
borovničevo, jagodno, marelično, ribezovo, 
malinovo, limonino. Vsa žganja so tudi v ob-

• i• .. ..Kiinrna Kmotijii Ptim. , Hudo 
1 (pri Kovorju) Tržič, V 595-60-80, 
041/747-62 3 imibo 

Prodam CVIČEK in BELO VINO ter ŽGAN
JE. Sr. Dobrava 19, t r 533-66-19 i690i 

POSESTI 
BREG OB SAVI prodamo več ravnih, 

sončnih, zazidlirvih parcel za gradnjo dvojčkov 
ali samostojnih hiš od 400-700 m2. MED
VODE okolica prodamo dve zazidljivi parceli z 
lepim razgledom, cca 1000 m2 vsaka, TRŽIČ 
okolica prodamo ravno, zazidljivo parcelo 800 
m2, priključki v bližini DOM NEPREMIČNINE. 
202-33-00, 041/333-222 

LANCOVO - zazidljiva parcela 800 m2 za 
stan hišo pritlično z mansardo, ugodna 
cena, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 53, 
202 25 66 

BITNJE: stavbna parcela 1.700 m2 ob 
glavni cesti, primerna za poslovno in 
stanovanjsko dejavnost, K3 KERN d o.o., 
tel 04 202 13 53, 202 25 66 

BLED, Gorje - 412 m2 zazidljiva parcele z 
lokacijsko odločbo, Javorniško nabrežje -
1.000 m2 zazidljiva parcela, primerna tudi za 
dve hiši, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 
53, 202 25 66 

ŽIROVNICA: stavbna parcela 677 m2 z 
lokacijsko dokumentacijo, K3 KERN d.o.o., 
tel. 04 202 13 53, 202 25 66 

SMLEDNIK: zazidljiva parcela 684 m2, K3 
KERN d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 66 

Škofja Loka, bližina: zazidljiva parcela 914 
m2, K3 KERN d.o.o., tel. 04 '202 13 53, 
202 25 66 

iTANf" 
L STRIH J 

TEL 04/233-01-42, fiSM: 041/688-244 
s.p,, J. Platiše 1, Kranj 

NEPREMIČNINE 
«5745-444. BLED PREŠERNOVA 30 

POLJANSKA DOLINA Gabrška gora (800 
m2 n.v.) prodamo zaz.parcelo z gradbenim 
dovoljenjem 672 m2, 5 mio SIT, Grad Bo-
genšperk okolica prodamo zazidljivo, rahlo 
hribovito parcelo in manjšo brunarico 
(3x4m), 1750 m2, asfalt do hiše, voda 
zraven, elek. ob parceli, 4 mio SIT. DOM 
NEPREMIČNINE, 202 33 00, 041 /333 
222 . 16591 

POSLOVNI STIKI 
POSOJILNICA GORFIN, d.o.o., Kranjska 

c. 4 , Radovljica - HITRA POSOJILA do 
150.000 SIT. "B 040 /633-903, 0 4 / 5 3 1 -
56-64 int. 284 16374 

POZNANSTVA 
POMLADNI VETER vabljeni vsi, ki si želite 

spoznati novega partnerja za resno vezo ali 
za občasna srečanja. Pokličite nas na "B 
090 54 24 (185 sit/min), ali nam pišite na: 
Pomladni veter pp 4210 1001 Ljubljana. Za 
praznike želimo vsem veliko lepega! 16837 

RAZNO PRODAM 
DRVA meterska ali razžagana tudi brezova. 

Možnost dostave, prodam. "B 041/718-019 
16854 

Prodam SPECIJALNE GORSKE ČEVLJE 
Alpina št. 42, tudi za zahtevne planince, po 
polovični ceni (nove), E 1 25-31-759 16896 

Prodam betonski MEŠALEC in dober 
JABOLČNI KIS. Đ 040/623-416 16921 

STANOVANJA 
ODDAMO 

KITANJE IN BELJENJE - hitro in kvalitetno. 
V 031/508-168, Nahtigal Roman,s.p., 
Šorlijeva 19, Kranj 15868 

ŽALUZIJE, ROLETE, LAMELNE IN PLISE 
ZAVESE, IZDELAMO IN MONTIRAMO. 
RONO SENIČILA, Mavsarjeva 46, Notranja 
gorice, 01/365-12-47, 041/334-247, 
031/580-621 16157 

STROJNO 
IZDELOVANJE 

e s t r i h o v 
Klemene, Pokopališka 10, Naklo 

tel.: 04/25 718-13 
041/632-047 

STROJNI OMETI - notranjih sten in stropov 
- hitro in po ugodni ceni. Đ 041/642-097, 
01/832-71-90, Urmar, d.o.o., Zakal 15, 
Stahovica 16165 

ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU, 
PARKETARSTVO, SLIKOPLESKARSTVO, 
POLAGANJE LAMINATA, TALNIH IN STEN
SKIH OBLOG, SUHOMONTAŽNI SISTEMI 
Knauf, KERAMIČNA DELA, KOMPLETNE 
ADAPTACIJE STANOVANJ. B 031 /379-
256, 23-81-900, JB Splošna zaključna 
dela, Zlato polje 3 C, Kranj 16299 

z IBN licenco 
TJ) A N E P R E M I Č N I N E 

m sedaj tudi na internetu 
tel.: 04-2361-880 

Stritarjeva ulica 5 fax.: 04-2361-881 
4000 Kranj GSM: 041-331-886 

Izdelava podstrešnih stanovanj po sistemu 
Knauf, polaganje talnih, stenskih in stropnih 
lesenih oblog ter izdelava frčad in nad
streškov. Krmelj Andrej s.p., Jezerska c. 73, 
Kranj "ff 040/735-658 16586 

IZDELAVA PODSTREŠNIH STANOVANJ in 
POLAGANJE lesenih oblog. Planinšek s.p., 
Hotemaže 21, Preddvor, "B 25-31-673, 
031/50-46-42 «5732 

Stanovanje oddam mlajši, samski, ženski, 
blizu Bleda. Lasten vhod, opremljeno, cena 
ugodna. "B 041/515-990 16895 

^^fT^T^Kk MAKLER 
H f l fedrl B L E D d ° ° 

V najem ODDAM 3 sobno STANOVANJE v 
Šenčurju. "B 040/509-488 16900 

KRANJ Planina 2 ss, kuhinjo opremljeno 
ODDAM v najem. "B 25-25-120, zvečer 
16938 

1 P R O D A J A N E P R E M I Č N I N 1 

4 2 6 0 b led , Ljubl janska cesta \ 

tel.: 5767-600, 041/647-974-

NF PRFMIČNINF 
REAL ESTATE 

SVET NEPREMIČNINE 
(I.O.O., I jllbtJANA 
Enot a Kw.\\j 
Na/ohjiva uli<:A t A ku.v 

Til.: 04/781-1000 
Fax.i 04/20?-64W 
mri l l ialo(»svii'ii.si 
kirj>://www.\vl 1-M.M 

Kranj: 2 SS stanovanje v hiši, Gorenje: 1 
SS v hiši, Škofja loka - 1 SS 45 m2 z vso 
opremo, takoj vseljivo, K3 KERN d.o.o., tel. 
04 202 13 53, 202 25 66 

ŠKOFJA LOKA, Partizanska, oddamo takoj 
vseljivo garsonjero, cca. 20,00 m2 z vsemi 
priključki in opremljeno kuhinjo. REAL 
KARANT, nepremičnine, Škofja Loka, tel: 04 
512 74 74 ali 040 850 330 (Irena) 

STANOVANJA 
KUPIMO 

STOPNICE - notranje, zunanje, zložljive, 
PROTIVLOMNE KOVINSKE MREŽE za 
okna, pohodne REŠETKE, NADSTREŠKI za 
vhodna vrata. GELD.d.o.o., Jesenice, 
J.Šmida 15, tT 04/580-60-26 1680? 

FLAMME DIMNIKI iz nerjaveče pločevine, 
sanacija starih dimnikov, dimniki za novo
gradnje, vrtanje dimnikov, ogled na objektu. 
C 04/515-44-90, 041/634-656, 
Flamme.d.o.o., Potočnikova 11, Šk. Loka 
16888 

STANOVANJA 
PRODAMO 

KRANJ Zlato polje 2 ss, 50 m2/IV, 13,62 
mio SIT, KRANJ Planina I, 2 ss+k, 54,80 
m2/IX, 12,8 mio SIT, KRANJ Center 
sončno, meščansko 2 ss, 80 m2/ l , CK olje, 
22,8 mio SIT, KRANJ Planina I 3 ss, 77,70 
m2/VIII, 16 mio SIT. DOM NEPREMIČNINE 
202-33-00, <041 /333-222 15517 

KRANJ. ŠK.LOKA. RADOVLJICA kupimo 
več manjših stanovanj za znane kupce 
KRANJ Planina III kupimo 3 ss v nizkem 
bloku ali menjamo za 2 ss z doplačilom. 
Kranj, Šk. LOka kupimo 1 ss za znanega 
kupca, gotovina. DOM NEPREMIČNINE, 
202-33-00, 041 /333-222 15515 

i \ i «e *» v t m. iv» • 4trw • i\i m 
f rana J« 1 a i l i - «. 

KRANJ. ŠK.LOKA. RADOVLJICA kupimo 
več manjših stanovanj za znane kupce 
KRANJ Planina III kupimo 3 ss v nizkem 
bloku ali menjamo za 2 ss z doplačilom. 
Kranj, Šk. LOka kupimo 1 ss za znanega 
kupca, gotovina. DOM NEPREMIČNINE, 
202-33-00, 041 /333-222 15515 

God«** 63. 
4220 ŠttolH LoKa 

Tol.: 04 913 78 90 
GSM: 041 860 038 STAN. OPREMA www.tridanepremicnineij si 

Prodam KUHINJSKE ELEMENTE, viseče, 
dva pulta, dvojno korito, z odcejalnikom, šte
dilnik 2 p, 4 e, vse skupaj ali po delih za sim-
bolično ceno. 1T 232-67-38 legie 

Prodam POSTELJO 190x90. "B 041/967-
528 16920 

SPORT 
Nov, nerabljen SNOWBOARD z vezmi, pro

dam. tT 041/298-798 16902 

STORITVE 
TESNENJE OKEN in VRAT, uvožena tesni

la, do 30 % prihranka pri ogrevanju Prepiha 
in prahu ni več! Zmanjšan hrup, 10 let garan
cije. tT 041/694-229, 01/83-15-057, 
BE&MA, d.o.o., Ekslerjeva 6, Kamnik not; 

SELITVE, PREVOZI DOMA IN V TUJINI, 
HITRO IN UGODNO. Brce Tadej, C. Jaka 
Platišče 11, Kranj, V 041/737-245, Matej 
041/35-80-55 i « 9 7 8 

TRZIC - 2 SS + K 50 m2 + 5 m2 kleti v 
2.nad., vsi priključki, novejši blok, cena = 
10,3 mio SIT, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 
13 53, 202 25 66 

Radovljica - 2 SS + K 71,14 m 2 v 1. nad
stropju hiše, CK, nova okna, nova vrata, K3 
KERN d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 66 

Škofja loka - 1 SS 45 m2 v 2.nad./4.nad., 
zastekljen balkon, cena = 13,3 mio SIT, K3 
KERN d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 66 

ŠKOFJA LOKA, Frankovo naselje, prodamo 
atrijsko 1-sobno stanovanje, 37,00 m2 in 2-
sobno stanovanje, 61,95 m2, v I. nad
stropju.REAL KARANT, nepremičnine, Škof
ja Loka, tel: 04 512 74 74 ali 031 577 732 

M I S O , s . p . 

C. St. Žagarja 4 4 , Kranj 
0 4 / 2 3 2 - 6 6 - 1 2 , GSM 0 4 1 / 6 8 1 - 5 1 0 

* MONTAŽA IN SERVIS SENČIL: 
• ROLETE ' ZALUZUE' LAMELNE ZAVESE 

- MONTAŽA ' TALNIH * STENSKIH in 
• STROPNIH OBLOG 

- suhomontaJna prenova okan In vrat 
l>ol.ii|,iM|.- v. i-h vrsi l.iniinatov 
itlsonov In toplih podov 

• brušenje In lnKiran|e vseh 
vrat parkelov 
moril nt d In ser vi« novego 
oz. obstoječega pohištva 

- NOVO - nudimo vam tudi kvalitetno 
(0«/i/«n/e starih oken 

I n c r 

• * • 
• + 

* 6 S 5 * 

• * 
* • + 

CS 5 STANIČ, d.o.o. 
N e p r e m i č n i n e 
K a m n a G o r i c a 6 5 
4246 Kamna Gorica 

Te l . : 0 3 1 / 5 9 7 - 4 8 8 

ŠKOFJA LOKA, Partizanska, prodamo 1-
sobno stanovanje, 37,30 m2 in 2-sobno 
60,51 m2, vseljivost in cena po dogovoru. 
REAL KARANT, nepremičnine, Škofja Loka, 
tel: 04 512 74 74 ali 040 850 330 (Irena) 

IZREDNA PONUDBA ! ! ! ŠKOFJA LOKA, 
Frankovo naselje, ZELO UGODNO prodamo 
2-sobno stanovanje, 58,00 m2, VII. nad
stropje, zelo ohranjeno, vseljivo takoj, ogledi 
po dogovoru. REAL KARANT, nepremičnine, 
Škofja Loka, tel: 04 512 74 74 ali 040 850 
330 (Irena) 

BISTRICA PRI TRŽIČU - 1 ss s kabinetom, 
na Kovorski cesti, 39 m2, lepo, 2. nadstrop
je, 2 ss, 61 m2, 8. nadstr, lep razgled, 
KRANJ Planina II GARSONJERO 27 m2/ l , 
vsi priklj. zast. balkon, 8,5 mio SIT, selitev 
takoj, KRANJ Mlakarjeva ul. obnovljeno 2 
ss(2,5 ss), 54 m2/PR, nova okna in drugo, 
14,5 mio SIT, KRANJ Mlakarjeva ul. delno 
obnovljeno 2,5 ss, 64 m2/l l l , od III, 16 mio 
SIT, KRANJ Gorenjskega odr. delno obnovl
jeno 2 ss, 60 m2/ l , vsi priklj. 14,8 mio SIT, 
KRANJ Valjavčeva ul. 3 ss, 75,5 m2/l l l . , od 
IV., vsi priklj. 17,3 mio SIT. DOM 
NEPREMIČNINE, 202 33 00, 041 /333-
2 22 16590 

Prodam 1 sss kabinetom, 39 m2, Bistrica 
pri Tržiču; Kovorska cesta, 2. nadstropje, 
cena 9,5 mio SIT. % 040/831-251 

BISTRICA PRI TRŽIČU - 2 ss s kabinetom, 
pregrajeno v 3 ss, na Deteljici, 8. nadstr., 
cena 12,5 mio SIT. % 041/845-792 

Prodamo manjše STANOVANJE v centru 
Tržiča, souporaba sanitarij. % 041 /845-792 

V Kranju za Zdravstvenim domom imamo 
na razpolago še nekaj novih stanovanj. % 
041/647-257 

VOZILA DELI 
VLEČNE KLJUKE montaža in vpis. Drole 

s.p., Zg. Bitnje 312, "B 041/896-134 15210 

CITROEN AVTOODPAD rabljeni in novi 
rezervni deli, ODKUP avtomobilov. IT 50-
50-500 15971 

KARAMBOLIRANO VOZILO ODKUPIM, 
naredim prepis in odvoz. "B 041/730-939 
16711 

GUME 145 /70 /13 BRIDGESTONE 
zimske 4 kosi, nerabljene, tudi platišča, 
odvisno od tipa avta, cena po dogovoru. B 
5961-038,041/722-625 leess 

Prodam 4 GUME zimske na platišču 175-
'13 , za vse Renaulte razen katrice. "B 
041/202-167 16B86 

VOZILO KUPIM 
GOTOVINSKI ODKUP, PRODAJA in 

PREPIS VOZIL. MOŽNA MENJAVA STARO 
ZA STARO. NUDIMO TUDI LEASING in 
BANČNI KREDIT. SE PRIPOROČA AVTO-
PRIS d.o.o., Sp. Brnik 98, ob glavnisesti Ti 
252-68-60, GSM 041/816-528 " 16090 

Karambolirano VOZILO ali VOZILO S OK
VARO MOTORJA oz. v kakršnem koli stanju, 
od 1.93 dalje, kupim za gotovino. t r 
031/343-965 16117 

NAJUGODNEJŠI ODKUP 
POŠKODOVANIH VOZIL, takojšnje PLAČI
LO, odvoz, prepis. tT 041/643-054 16296 

NAJVEČ ZA VAŠE POŠKODOVANO VOZI
LO, TUDI TOTALKO, TAKOJŠNJE PLAČILO, 
PREPIS IN ODVOZ. tT 031/770-833 16533 

BLED 2 x garsonjera, 27 m2/l l , od II, ni 
balkona, vsi priključki, 8 mio SIT, KRANJ 
Šorlijevo nas. 1 ss, 36,50 m2/PR, vsi 
priključki, balkon, bivalna kuhinja, nizek 
blok, cena 11,2 mio SIT, BLED večje 1 ss, 
cca 50 m2/ l , vsi priključki, 299.000 
SIT/m2, KRANJ Planina I 2 ss, 57,70, ob
novljeno, vsi priključki, takoj vseljivo, 14,7 
mio SIT, KRANJ Zlato polje, 2 ss, 50 m2/IV, 
CK plin, delno obnovljeno (nova okna), 12 
mio SIT, BLED 2 ss obnovljeno, 53 m2/ l , 
balkon, CK el., opremljeno, 15 mio SIT. 
DOM NEPREMIČNINE, 202-33-00, 
041/333-222 16263 

KRANJ, bližina - v 2 SS v večstanovanjski 
hiši z novo opremo 49 m2, svoje parkirišče, 
cena - 11,0 mio SIT, K3 KERN d.o.o., tel. 
04 202 13 53, 202 25 66 

KRANJ, center - 1 nad. 3 SS 84 m2 in 1/2 
mansarde ter drvarnica, cena * 12,0 mio SIT, K3 
KERN d.o.o. tel 04 202 13 53, 202 25 66 

KRANJ - 2,5 SS 57 m2 v 3. nadstropju, 
takoj vseljivo, 2 SS 54 m2 v 4. nad., vsi 
priključki, cena - 12,9 mio SIT, K3 KERN 
d.o.o., tel 04 202 13 53, 202 25 66 

KRANJ, Planina III - 2 S • 2 K 81,24 m2 
prenovljeno, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 
13 53, 202 25 66 

KRANJ, Planina I - 2 SS + K 65,3 m2 v 
5 nad. za 14,9 mio SIT, K3 KERN d.o.o., 
tel. 04 202 13 53, 202 25 66 

KRANJ, Huje - 3 SS vel 74,5 m2 v 2.nad., 
vsi priključki, K3 KERN d.o.o., tel 04 202 
13 53, 202 25 66 

KRANJSKA gora: 1 SS 45 m2 v pritličju, vsi 
priključki, cena « 16,0 mo SIT, K3 KERN 
d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 66 

KRANJ, center - 94 m2 * terasa 40 m2, 
1nad., pronovljeno stanovanje in 99 m2, 
samostojen vhod, tudi za poslovno de
lavnost, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 53, 
202 25 66 

^ - \ \ M I R K A VADNOVA 14 
f 4000 KRANJ 

OBL C tel.: 04/201 50 30 

L E S N I P R O G R A M , 
H O B B Y , P O H I Š T V O , 

L E S N I E L E M E N T I 

VOZILA 
ODKUP, PRODAJA IN PREPIS 

RABLJENIH VOZIL, gotovinsko plačilo. 
AVTO KRANJ, d.o.o., Savska c. 34, Kranj, 
t r 20-11-413, 031/231-358' 16204 

Prodam LADO KARAVAN, I 94, reg. do 
27.3.2003, LADO SAMARO I. 00, reg. do 
11/2003. tT 040/328-740, 2311-257 

tel.: 58.1-65-00, 041/703-806 

suzuki r ^ E V V O O 

POOBLAŠČENI 
AVTOSERVIS, 

AVTOKLEPARSTVO, 
AVTOLIČARSTVO 

J E R Š I N d . o . o . 
Jezerska c. 2, 4000 Kranj 

tel.: 04/201-53-10 

FIAT PUNTO 1,2 SX, LETNIK 2000, 5 
VRAT, METALIK GRAFITEN, EL.POMIK 
STEKEL, CZ.SERVO VOLAN, POT. RAČ., 
2XAIR BAG. CENA: 1.350.000,00. URED
IMO KREDIT NA POLOŽNICE. AVTO 
MLAKAR PODBORŠEK, LJUBLJANSKA 
C.30, TEL: 04 /20 19 308 

FIAT STILO 1,8 DYNAMIC 3V, METLIK 
ČRN, KLIMA, ABS, SERVO, POT.RAČU-
NALNIK, 6XAIR BAG, ... CENA: 
3.199.000,00. UREDIMO KREDIT NA 
POLOŽNICE. AVTO MLAKAR POD
BORŠEK, LJUBLJANSKA C.30, KRANJ, 
TEL: 04 /20 19 308 

FIAT UNO 1.0,1. 98, 96000 km, 1. lastnik, 
ser.knjiga, kovinsko rdeče barve. AC 
Sora,d.o.o., Forme 1, Žabnica, 513-10-25, 
041/468-897 16936 

ZAPOSLIM 
PEKA z izkušnjami zaposlim. Pekarna 

Pogačnik. Langusova 61 , Radovljica, "B 
041/756-186 16656 

Zaposlimo VOZNIKA KAMIONA v mednar
odni špediciji. Pogoj opravljen vozniški izpit 
C in E kategorije, šolska izobrazba IV. stopn
je, dve leti delovnih izkušenj v mednarodnem 
prevozu blaga. Prošnjo z dokazili o izpolnje
vanju pogojev pošljite na naslov KOLI ŠPED 
d.o.o., Mednarodna špedicija, Savska cesta 
22, Kranj 16811 

FR&ST d.0.0. Kranj 

Nepremičninska hiša Frasf, d.o.o. 
PE Šuceva 27, 4000 Kranj 

04/234-40*80, 041/734-198 
e-maihnepremicnine@hast.si 

FIAT PUNTO 55S, 5 VRAT, METALIK 
ORANŽEN, 1.LASTNIK, 50.000 km, LEPO 
OHRANJEN. CENA: 920.000,00 SIT. 
KREDIT DO 5 LET. AVTO MLAKAR POD
BORŠEK, LJUBLJANSKA C.30, KRANJ, 
TEL: 04 /20 19 308 

ODKUP-PRODAJA -GOTOVINSKO PLAČI
LO, UREDIMO PREPIS. MEPAX, Planina 5, 
23-23-298,041/773-772 16838 

PASSAT CL VARIANT, I. 94, 1.8, dobro 
ohranjen, reg. do 6 /03 , prodam, t r 
041/819-642 16885 

R 5 CAMPUS, I. 93, 5 v, 120.000 km, 
lepo ohranjen, cena 340.000 SIT. t r 
041/697-492 16891 

1 C | 3fatov Praprotnik 10, NAKLO 
H b h - J Tel /fax: 04/25-76052 

PRODAJA IN 
MONTAŽA IZPUŠNIH _ 
SISTEMOV TER 
AVTOMOBILSKIH 
B L A Ž . L C E V ¥ M O H R O E ¥ 

Prodam CLIO 1.95, zelo ohranjen, servo 
volan, CZ, cena po dogovoru. "B 59-61-
017,041/250-653 16898 

Prodam FORD ESCORT 1.3, I. 94, pre
voženih 110.000 km. tT 25-91-462 16899 

MITSHUBISHI PAJERO 2500 bencin, I. 
86 , ohranjen, registriran, prodam za 
380.000. -ff 5743-100 16906 

FIAT PUNTO, 3V, LETNIK 2000, 84 000 
km, METALIK SREBRN, SERVO VOLAN, 
CZ.ES, 2XAIR BAG. CENA: 1.320.000,00. 
KREDIT DO 5 LET! AVTO MLAKAR POD
BORŠEK, LJUBLJANSKA C.30, KRANJ, 
TEL: 04 /20 19 308 

FIAT STILO 2.4 ABART, LETNIK 2002, 3V, 
METALIK ČRN, 17.000km, KLIMA, 6XAIR 
BAG, POT. RAČ U N ALNIK, NAVIGACIJA, 
SERVO VOLAN, ABS,. . CENA: 
3.900 000,00 UREDIMO KREDIT NA 
POLOŽNICE. AVTO MLAKAR POD
BORŠEK, LJUBLJANSKA C.30, TEL.: 
04 /20 19 308 

nepremičninska družba 

loman d.o.o.. mladinska ulica 2.. 
4000 Kranj, tel.: 04 236 28 90. 

04 236 28 91. gsm: 047 347 323 
e-mail: loman@volja.net 

Prodam avto OLDTAIMER, star 35 let, RE
NAULT R 10, odlično ohranjen. » 518-14-
15 16912 

Prodam ROVER 200, letnik 1999, 25000 
km, poškodovan spredaj levo. V 5181-086 

16914 

ODKUP, PRODAJA IN PREPIS VOZIL. AC 
SORA.d.o.o., PE FORME 1, Žabnica, 513-
10-25 16928 

R CLIO 1.2,1. 94, rdeče barve, 3 vrata. AC 
SORA d.o.o., Žabnica, 513-10-25, 
031/468-869 16929 

RENAULT CLIO 1.8,1. 92, 5 v, črne barve, 
spuščen, lita platišča. AC SORA, d.o.o., 
Žabnica, 513-10-25, 041/468-897 16930 

R 5 diesel, L. 92, 5 VRAT, črne kovinske 
barve. AC SORA.d.o.o., 513-10-25, 
031/468-869 16931 

CITROEN SAXO 1.0, I. 99, 62000 km, 
prevoženih, ser.knjiga, 5v. AC SORA.d.o.o., 
Žabnica, 513-10-25, 041/468-897 16932 

FORD MONDEO 2.0 16 V, I. 97. av-
tortiatik, vsa oprema, razen usnja. AC 
SORA.d.o.o., PE Forme 1, Žabnica, 513-
10-25, 031/468-869 16933 

MERCEDES BENZ 200 E, I. 91, kupljen v 
SLO, ser.knjiga, vsa oprema, razen klime 
AC Sora, d.o.o., PE Forme 1, Žabnica, 513-
10-25, 031/468-869 16934 

FORD MONDEO 1.6, I. 93, vsa oprema, 
tudi klima. AC Sora,d.o.o., PE Forme 1, 
Žabnica, 513-10-25, 041/468-897 16935 

I š č e m o las tn i ke o z i r o m a na
j e m n i k e T R G O V S K I H PROS
TOROV, k i b i bi l i za in teres i r 
an i za f ranš izno p r o d a j o ze lo 
u s p e š n e g a p r o g r a m a m e -
t ražnega b laga . 

Informacije ob delavnikih po 
te l . : 0 4 1 / 2 8 1 - g 5 g 
BEMATRADE, d.0.0., 
Knezov štradon 80, Ljubljana 

Zaposlimo KUHARJA z izkušnjami. Nastop 
dela takoj, 041/799-411 Gorjanc Milena 
s.p., Grmičeva 1, Kranj 16812 

Iščemo dekle za delo v strežbi, t r 
031/519-679, Noč Anton s.p., Selo 42, 
Žirovnica 16846 

Za občasno delo v pisarni zaposlimo 
delavko z izkušnjami. Obvezno znanje an
gleškega jezika in osnov računalništva. 
Možnost redne zaposlitve. S 041 /756-
004, OLIMP.d.o.o., Kranj, Gorenjesavskac. 
13 a, Kranj ^16866 

E R M A 5 
Spodnji trg 30 
4220 Škofja Loka 
tel.: +386(0)40 686 048 
e-mail:erma5@volja.net 

Zaposlimo DELAVCA za delo v proizvodnji. 
Zaželjena je dokončana poklicna šola, smer 
kovinar. FIM kovinostrugarstvo, Zvirče 4, 
Tržič, 041/735-954 lessi 

ZAPOSLITEV IŠČE 
Iščem zaposlitev igranje narodne in 

zabavne glasbe za ohcet, zabave, silve
strovanje. tT 2521-498 ali 031/595-163 
16123 

Višja medicinska sestra, še vedno želi po
magati starim, invalidnim in nemočnim ose
bam, 24 ur dnevno, H 1 031/721-710 16893 

Iščem zaposlitev: čiščenje, likanje, urejan
je, okolica Lesc, Radovljice. S 1 5333-445 
16913 

ZAHVALE 
ZAHVALJUJEM seVsem dobrim ljudem, ki 

so pomagali meni in Zorici. Ne vem, kdo ste, 
zato se zahvaljujem na ta način. Vesna Ko-
vačevič, Podlubnik 89, Šk. Loka 16915 

ŽIVALI 
PRAŠIČE od 25-200 kg prodam in pripel-

jem na dom, g 041/730-990 16751 

ZAJKLJE za nadaljno rejo, prodam. "B 
518-52-24 16813 

Prodam 10 dni staro TELIČKO čb. Ropret, 
Velesovo 25, Cerklje 16882 

Prodam TELIČKO simentalko staro 7 dni. 
B 587-60-90 16883 

ITD+nepremičn ine 
Slovenski trg 8,4000 Kron] 
tei;fox 2366-670,2366-677 
GSM:041/755-296 
£-MAIL(td.neprem/cnine@ sioljiet 
PRI NAS SE MAKSIMALNO POTRUDIMO ZA VAS 

DELAMO ZANESLJIVO, HITRO IN UGODNO 

• • • V. I • • • I v* 

M 
• a^Maaaajaaaaaa« 

Prodam ODOJKE težke 20-30 kg. "B 51-
41-364 16890 

Prodam teden dni starega čb BIKCA 
Gorice 19, 'B 2561-596 16892 

Prodam PRAŠIČE od 50 do 90 kg po 400 
do 450 SIT /kg. Globočnik, Voglje, Letališka 
7 16894 

N E P R E M I Č N I N E 

AGENT - Kranj 
tel.: 2 3 6 5 - 3 6 0 , 2 3 6 5 - 3 6 1 

Prodam dve mladi KRAVI simentalki za za
kol, krmljeni brez silaže. "B 25-51-457 16903 

Prodam BIKCA simentalca, starega 7 ted
nov. TS 594-50-80 16904 

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 
d.0.0. 

PE Zg . Bitnje 32, TEL.: 0 4 / 2 3 -16 -180, 
GSM: 031 /664-466 

Uredili vam bomo tudi prenos lastništva za vašega jeklenega konjička. 

TUDI RABLJEN AVTO JE DOBER AVTO 

http://www./vl
http://www.tridanepremicnineij
mailto:e-maihnepremicnine@hast.si
mailto:loman@volja.net
mailto:erma5@volja.net
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KRIŽANKA / info@g-glas.si Petek, 27. decembra 2002 

Sponzor dcjncisnjs križanka js POSTA 5LOVSJ JJJ5 
Prsdsjcjvljcjjo VCJJ-/J nskdj LX /dsgrcj/j-jov, 

LX VOŠČILNICE PRESENEČENJA 
Duhovite LX telegrame, ki se z malo spretnosti spremenijo v klobuček ali očala, smo 
poimenovali LX voščilnice presenečenja. Presenetite z njimi svoje najbližnje. 

G L A S B E N E L X V O Š Č I L N I C E 
V izboru smo obdržal i motive, ki ste jih v preteklem letu najraje pošiljali, in dodal i nove. Tudi med temi 
sta dve ilustraciji slovenskih slikark Lile Prap (LXG-4) in Mari je Lucije Stupice 
(LXG-7). Čestitajte in zaželite srečo z glasbeno LX voščilnico! • B f f l H H H L H i 

L X D A R I L A 
O b vsaki priložnosti lahko z LX telegramom 
pošljete tudi dari lo. Ponudba daril je zelo pestra 
in prepričani smo, da boste našli pravo. 

K A K O L A H K O P O S U E T E T E L E G R A M 
Telegram lahko naročite osebno na vseh poštah 
med delovnim časom ali pa na brezplačni tele
fonski številki 0 8 0 1410, od ponedeljka do pet
ka od 6. do 23 . ure, ob sobotah od 6. do 20 . 
ure ter ob nedeljah ih praznikih od 8. do 12. 
ure. Naročite ga lahko tudi na spletni strani 
w w w . p o s t a . s i , kjer je plačilo možno s 
plačilno kartico. 

w w w . p o s t a . s i 

Z a s r e č n e i z ž r e b a n c e 
p r a v i l n o r e š e n e 
k r i ž a n k e p a s o 

p r i p r a v i l i n a s l e d n j e 
p r a k t i č n e n a g r a d e : 

1. nagrada v vrednosti 
1 0 . 0 0 0 SIT 

2. nagrada v vrednosti 
7 . 0 0 0 SIT 

3. nagrada v vrednosti 
5 . 0 0 0 SIT 

Tri nagrade, kot vedno 
prispeva Gorenjski glas. 

Rešitve križanke (nagradno 
geslo, sestavljeno iz črk z 
oštevilčenih polj in vpisano v 
kupon iz križanke) pošljite na 
dopisnicah do srede, 8. janu
arja 2 0 0 3 , na Gorenjski glas, 
Zoisova 1, 4001 Kranj ali pa 
oddajte v turističnih društvih 
Bled, Bohinj, Dovje - Mojs
trana, Jesenice, Kranjska 
Gora, Radovljica, Škofja Loka, 
Tržič ali v Turistični agenciji 
Mer id ian na Jesenicah, TA 
Veronika v Kamniku, TA Meri
dian, Alpska 62 , Lesce ali v 
malooglasni službi Gorenj
skega glasa v avli poslovnega 
stolpiča, Zoisova 1. 

Rešitve nagradne 
križanke LES 3 
TC DOLNOV, Šuceva 23, 

Kranj 
tel.: 04 2042 714 

Izžrebali smo naslednje 
nagrajence: 

1. n a g r a d o : 
nakup v vrednosti 10.000 sit 
prejme ANA Š IMENC, Bašelj 

53, Preddvor 

2. n a g r a d o : 
nakup v vrednosti 7.000 sit 
prejme MARKO KMETIC, 
Karlovškova 4, Domžale 

3. n a g r a d o : 
nakup v vrednosti 5.000 sit 
prejme MARICA ZUPANC, 

Selca 24, Selca 

Tri nagrade Gorenjskega glasa 
pa prejmejo 

IVAN PREVODNIK, 
Temniška 36, Naklo; 
FRANCI MIKLAVČIČ, 

Puštal 18a, Škofja Loka; 
VLADIMIR GOSAR, 

Kovorska c 19, Tržič. 

Nagrajencem čestitamo! 

w w w . p o s t a . s i 

mailto:info@g-glas.si
http://www.posta.si
http://www.posta.si
http://www.posta.si


O D V E T N I K I 
D A M I J A N PAVLIN 
P O L O N A PAVLIN BOHINC in 
M A R K O K L O F U T A R 

voščijo vsem vesele božične praznike in srečno 
ter uspehov polno novo leto. 

Obenem obveščajo cenjene stranke, da so se preselili v 
NOVE POSLOVNE PROSTORE v KRANJU, STRITARJEVA 7 

(v bližini Kina CENTER). 
Tel.: 04 281 38 00 in 04 281 39 00, fax. 04 201 20 43 

nčeva 2, 4000 Kranj - Stražišče 
1: 04/2315-600. fax: 04/2315-601 

gsm: 040/200-662 

NEPREMIČNINE 

PIANOVA 
POSR€DOVF)NJ€. ZASTOPRNJC, PRODAJR 

Prodam PRAŠIČKE ODOJKE. Bohinc, Zg. 
Brnik 57a, S 25-21-238 - . i -

Prodam KRAVO v 9. mesecu brejosti, 
TELICO in leto in pol staro KOBILO. "B 
041/443-331 16939 

GLAS 

O A D 
NEPREMIČNINE 
Hotel Grajski dvor. Kranjska c. 2, 

4240 Radovljica, tel.: 04/531-44-24, 
031/322-246.041/703-839 

ŽIVALI KUPIM 
ODKUPUJEMO mlado, pitano govedo, 

krave, ovce. Oblak Janez,s.p., Delavska ul. 
18, Žiri, "B 041 /650-975 16633 

Kupim BIKCA SIMEKlTALCA starega do 10 
dni. B 041/503-623 16897 

Kupim mlado KRAVO 
3031/259-730 

dobro mlekarico. 

Gama mm 
najbolj športna frekvenca 

Z A H V A L A 

Ob izgubi naše drage mame, babice, sestre in tete 

MARIJE BIZOVIČAR 
roj. Skok, iz Stražišča pri Kranju 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in sosedom, ki ste jo 
pospremili na zadnji poti, nam izrekli iskreno sožalje ter darovali sveče in 
cvetje. Hvala osebju doma upokojencev Petra Uzarja v Tržiču in osebju 
doma upokojencev v Kranju ter posebej hvala patronažni sestri Tanji za 
pomoč in oskrbo v najtežjih trenutkih. 
Vsem še enkrat iskrena hvala. 

VSI NJENI 

V SPOMIN 

31. decembra bo minilo pet let, odkar nas je zapustil naš dragi 

SILVO GRIL 
Najlepša hvala vsem, ki se ga spominjate, polagate cvetje in 
prižigate sveče na njegov grob. 

Žena Ana in vsi njegovi 

Z A H V A L A 
Tvojih besed ni več. . 
A ostali bodo lepi spomini 
na t\'ojo pomoč in lepe besede, 
ki si jih nam dala. 

Ob izgubi drage žene in mame 

MARINKE JEZERŠEK 
roj. 1934 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste počastili njen spomin in nam izrek
l i sožalje. Zahvaljujemo se osebju Zdravstvenega doma Gorenja vas in 
Onkološkemu inštitutu za pomoč v času njene bolezni. Iskrena hvala 
sosedom, ki ste nam ob težkih trenutkih pomagali ter stali ob strani. 
Hvala gospodu župniku, pevcem in Anic i za poslovilne besede. 

Žalujoči vsi njeni 

Z A H V A L A 

V 87. letu starosti nas je 18. decembra 2002 zapustila naša draga mama, 
babica, prababica in tašča 

KATARINA DOLINŠEK 
iz Kranja, Ulica Juleta Gabrovška 32 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom iz Drulovke, sose
dom iz Ulice Janeza Puharja 7. Kranj, sosedom na Kokrici , Ilovki in 
Bobovku. prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob 
strani, izrekli ustna in pisna sožalja, darovali cvetje in sveče ter jo 
pospremili na njeni zadnji poti. 
Zahvaljujemo se osebju Doma upokojencev Kranj, ki soji lajšali bolečine 
in jo negovali, posebna zahvala gre gospe Minki Šavs iz Ulice Juleta 
Gabrovška - Kranj za njeno nesebično pomoč, gospodu kaplanu Sebasti-
janu Cerku in Komunali Kranj za lepo opravljeni pogrebni obred, pevcem 
iz Predoselj za zapete žalostinkc in trobentaču za zaigrano Tišino. 

Žalujoči: hčerki Mici in lončka z družinama in ostalo sorodstvo 
Kranj, Drulovka, Podgoriea, 27. decembra 2002 

V SPOMIN 

Ko le ne bi nikdar pozabila, da sem 
hči ženske, ki ji misel na smrt ni bila 
niti vesela niti žalostna. Ko je prišla 
njena ura, je odšla, kakor da bi stopila 
V drugo sobo. In kot vedno je tudi 
tokrat pazila, da je zaprla vrata 
za seboj. 

(Sandra Paretti) 

Danes, 27. decembra 2002, mineva boleče leto, odkar nas je zapustila 
naša draga, ljubeča mami 

MAJDA ZORMAN 
i / Dvori j 

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki 
nam nesebično pomagajo živeti naprej. Hvala vsakomur, ki se je kdajkoli 
spomni s prižigom svečo ali lepo mislijo nanjo. 

M A M I , POGREŠAMO T E ! ! 

Hči Lucija , sin Miha , mož M i h a in tašča \ l anca 

Z A H V A L A 

Po težki in hudi bolezni nas je za vedno zapustila draga mami, stara 
mama. sestra, tašča in teta 

LUCIJA BEŠTER 
p.d. Grosova Lucija iz Podblice 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala osebju 
Onkološkega inštituta in bolnišnice Golnik. Hvala mesariji Kalan, Iskra-
emecu, četrti poti, Iskri Noric-Tec in Sax. 
Hvala pogrebni službi Navček, pevcem, g. župniku Bojanu Likarju ter 
vsem, ki ste jo skupaj z nami pospremili v njen večni dom in jo boste 
ohranili v lepem spominu. 
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala. 

VSI NJENI 
Podblica, Zg. in Sp. Besnica, Mlaka, Lučarjev kal, december 2002 

Leto dni v grobu spiš, V SPOMIN 
v naših srcih še živiš. 
Na grobu večna lučka ti gori, 
a tebe, dragi ata, več med nami ni. 
Le srce in duša ve, 
kako boli, ko več te med nami ni. 

V ponedeljek, 3i). decembra, bo minilo žalostno leto, odkar nas je za 
vedno zapustil dragi mož. ata. stari ata, brat in stric 

IVAN PIRC 
Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu in mu 
prižigate svečke. 

Vsi njegovi, ki smo ga imeli radi. 
Dvorje, december 2002 

Z A H V A L A 

Srce tvoje je zaspalo, 
zvon v slovo ti je zapel. 
Misel nate bo ostala, 
spomin za vedno bo živel. 

V 87. letu nas je zapustila draga mama, stara mama. tašča in teta 

LJUDMILA SVETELJ 
roj. Letner 

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala g. župniku 
C i r i l u Isteniču za lepo opravljen obred, pogrebni službi Navček in 
pevcem. Vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, še enkrat hvala. 

VSI NJENI 
Šenčur, december 2002 

Z A H V A L A 

Po dolgotrajni bolezni nas je v 72. letu zapustil mož, ata in stari ata 

LEOPOLD KAVČIČ 
Jamnikov Polde 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za pisna in ustna sožalja, darovano cvetje in sveče. Še posebna 
zahvala Mari, Mir i in Francetu za nesebično pomoč, zdravnici Zamanovi, 
gasilcem, pevcem, pritrkovalcem, pogrebnemu podjetju Navček in g. 
župniku Štefanu Pav lij u za lepo opravljen pogrebni obred. 
Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

VSI NJEGOVI 
Godešič, december 2002 



ZADNJE NOVICE / info@g-glas.si 
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V R E M E N S K A N A P O V E D ZA G O R E N J S K O 
AGENCIJA RS ZA OKOLJE, Urad za meteorologijo 
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PETEK SOBOTA NEDELJA 

• * 
od -1 °C 
do 5 °C 

od 3 °C 
d o 6 ° C 

od 2 °C 
do 5 °C 

Danes, v petek, bo delno jasno le vzdolž 
meje z Avstrijo, sicer pa bo oblačno. Pihati 
bo začel jugozahodni veter, otoplilo se bo. 
Jutri, v soboto, bo oblačno in deževno, sne
žilo bo nad višino okoli 1500 m. V nedeljo 
se bo delno razjasnilo. 

Izbruh bo še bruhal 
"Vstanite v suženjstvo zakleti...," razglaša nekoč znana Internacionala in je bilo slišati s koncertnega odra 

2. festivala "Dost mamo" na zavzetem starem kranjskem zimskem bazenu. 

Kranj - S tridnevnim festivalom, napolnjenim s koncerti, dvema 
razstavama, predavanjem in še čim, je Alternativno kulturno dru
štvo Izbruh obeležilo prvo obletnico zavzetja starega zimskega ba
zena Majdičevem logu. Stavba starega bazena je odličen prostor 
za vse tisto, kar počnejo "izbruhovci", čeprav v njej ni ogrevanja 
in na zimo zebe kot prašiča, tam doli pa tudi z elektriko ne more
jo biti prav razsipni... Na licu mesta sva jih eno par rekla z Andra
žem Sulcem, ki je neke vrste duhovni in tudi sicer vodja edinega 
skvota na Gorenjskem. 

Edinega gorenjskega skvota v 
pravem pomenu besede. Skvot 
(angl. squat) je po zahodno evrop
skih merilih namreč prazen, za
puščen objekt, ki ga zasede skupi
na oseb zaradi rešitve stanovanj
ske stiske in (ali) opravljanja 
družbene, kulturne, politične de
javnosti brez dovoljenja zakonite
ga lastnika. Kot pravi vodja A K D 
Izbruh Andraž Sulc, poznavalci 
kranjske drugačno-glasbene sce
ne ga že 15 let poznajo tudi v vlo
gi pevca skupine Srou pa letu, so 
bazen pred dobrim letom dni 
osvobodili pred namernim propa
dom. "Sem smo se vselili z na
menom pokazati občinskim ob
lastem in posredno državi, da 
mladi žel imo imeti nek svoj 
prostor, kjer bomo lahko 
ustvarjali tudi drugačno nepro
fitno kulturo. Smo proti sodo
bnemu materialističnemu gle
danju na svet..." 

Zgodba zasedenih objektov je 
že stara. Pred več kot dvema leto
ma, so najprej poskušali v stavbi 
nekdanje klavnice na Savski cesti. 
Enoletni boj, v tem času so, reci
mo j im akterji kranjskih alterna
tivnih gibanj, pripravili 11 kon
certnih festivalov na prostem ozi
roma v klubu U-bahn, se je kon
čal z izgonom iz objekta. "Videli 
smo, da je županstvo preveč 
materialistično gledalo na vso 
stvar in smo bili zato prisiljeni 
zavzeti stari zimski bazen, kjer 
so se dotlej zbirali "džankiji" 
(narkomani, op.p.). Nagnali 
smo jih ven, pospravili igle in 
začeli urejati prostore." Počasi 
so v glavah kovali nekakšen kon
cept, kaj bodo sploh počeli tam 
dol. Po Sulčevem mnenju v Kra
nju trenutno ni nekega legalnega 
prostora, kjer bi mladi lahko izra
žali drugačno kulturo. Tako so 22. 
decembra lani pripravili 1. festival 

R A D I O K R A N J , d.o.o. 
S l o v e n s k i t r g 1, K R A N J 
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NAJBOLJ POSLUŠANA RADIJSKA POSTAJA NA GORENJSKEM 

PDI »A* DOMOAaho 

Andraž Šulc, prvi izbruhovec... 

"Dost mamo", v nadaljevanju pa 
vse do danes pripravili kar 68 raz
ličnih prireditev, največ kopcer-
tov, pa tudi razstav, predavanj, vi-
deoprojekcij... 

"Vsak dogodek je imel naslov, 
s katerim smo opozarjali kam 
gre denar mestnega proračuna, 
da mladi nimamo prostora za 
ustvarjanje...," je gostobeseden 
Šulc, ki ne pozablja na vse težave, 
ki so jih imeli v začetku letošnje
ga leta in pomladi. Najprej kraja 
glasbene opreme njegove skupine 
Srou pa letu, poseg kranjskega 
Zavoda za šport (o tem smo po
mladi pisali tudi v Gorenjskem 
glasu), pa kraja aluminijaste stre
he, ki naj bi jo zakrivili džankiji. 
Izbruhovci so s svojim denarjem 
kupili rabljene "salonitke", sami 
pokrili streho, jo ojačali z dodat
nimi tramovi... Da jih od poletja 
naprej občinska oblast pusti pri 
miru, pravi Šulc, presenečeni pa 
da so tudi nad razumevanjem po
licije. "Če pridejo, me pokličejo 

Adam do stropa in čez 

Tjaša Jenko pod razkošnim adamom. 

Tenetiše - Visok, postaven, slok in razkošen. 
Adam. Tudi brez Eve raste kot nor in že resno ogro
ža strop. Nihče ne ve, kaj mu tako ugaja. Morda 
prav to, da ga pustijo pri miru. Sredi zime zeleno, 
skoraj tropsko razkošje v dnevni sobi. Upokojena la-
borantka Hela Jenko iz Tenetiš pravi, da je njen 
adam ovrgel vsa pravila, saj ima devet listov in raz
vija že desetega, praviloma pa naj bi imel največ tri. 
Znanka iz Britofa j i je pred leti podarila sadiko, od 
tedaj j ih je Jenkova vzgojila že veliko, vendar nihče 
do sedaj ni dosegel njenega. Pravi lepotec med ada-
mi! Visok je vsaj 1,5 metra, listi so kot dežniki in 
nobenega skrivnostnega recepta za njegovo silovito 
rast ni. Le dobra zemlja in voda. "Ves čas ga imam 
v dnevni sobi, kjer ima dovolj svetlobe in jutranje 
sonce, le poleti ga občasno odnesem ven na dež. To 
je vse. Zanimivo je, da sem vzgojila že vsaj deset 
adamov in jih podarila, pa niti eden ni tako razkošen 
in velik. Pravo zeleno razkošje v dnevni sobi. Ljud
je kar ne morejo verjeti, da je res tako velik in ima 
toliko zdravih listov," je povedala Jenkova, ki ima 
rože zelo rada, najbolj vesela pa je, če ji uspe v/go
jiti sadike. Adam občasno muli prijetno zavetje tudi 
trinajstletni vnukinji Tjaši, vsestranski sedmošolki, 
ki ji ob vseh dejavnostih s katerimi se ukvarja, pro
stega časa ne more ostajati. Igra na sintisajzer, poje 
pri cerkvenem pevskem zboru na Primskovein. pre 
pevala je pri Kaličopku, trenira atletiko, o tem, daje 
odlična učenka pa sploh ni treba izgubljati besed. 

Renata Škrjane 

ven, rečemo besedo dve in po
tem gredo." Da doslej niso imeli 
nobenih težav z organi pregona... 

Priznam. Tudi sam sem-bil pre
senečen, ko sva se pretekli petek s 
fotografom Gorazdom odpravila 
na "izbruhovo osvobojeno ozem
lje". Nikjer nobenih policajev. S i 
cer pa, zakaj bi bili . Od daleč ni 
izgledalo, da se v bazenu kaj do
gaja. Nekaj folka si je pred vho
dom prijetno grelo ob sodu z og
njem, v dvorani oziroma na koncu 
od vode izpraznjenega bazena pa 
je v soju nekaj reflektorjev odme
vala muzika. Na hitro rečeno, pre
cej "noise" varianta. Na drugem 
koncu bazena je deloval neke vr
ste klubski šank. Zgoraj, na steni 
ob robu bazena razstava na temo 
Tita, ex Jugoslavije... Glede na to, 
da v objektu ni ogrevanja in elek
trike (v uporabi je ponavadi izpo
sojeni agregat), je na rahlo, precej 
intimno osvetljenem prizorišču 
zeblo kot prašiča. Kot je povedal 
Šulc, bazen obratuje le ob večjih 
dogodkih ali festivalih, sicer pa se 
ponavadi dogaja v prostorih, kjer 
so bile nekoč bazenske garderobe, 
pisarna, reševalna soba... Ogled? 
O.K. Prva soba je spalnica, v njej 
so se tokrat namestili člani nasto
pajočih skupin, ogreva pa majhen 
"gašperček", sledila je tokrat za
temnjena kuhinja, pa prostor, si
cer namenjen koncertom, v kate
rem so tokrat prijatelji iz Ijubljan-

Bazenska intima brez ogrevane vode 

skega A C Molotov pripravljali 
brezplačen vege obrok "hrana ne 
bombe", tam kjer so bili nekoč 
aparati za sušenje las (generacija 
več kot trideset se tega še spomni) 
je osrednji prostor, v nadaljevanju 
pa edina deviško bela soba (drug
je sicer kraljujejo grafiti, stene so 
polepljene s plakati...), namenje
na galeriji in igranju biljarda, o 
čemer priča miza na sredi. 

Mnoge skupine, ki igrajo nasto
pajo v bazenu pridejo igrat za k i 
lometrino in kakšen pir, tudi na 
uslugo Šulcu, katerega po Slove
niji dobro poznajo. Izbruhovci po
navadi sodelujejo z K D Rov iz 
Železnikov in Društvom zmerne
ga napredka iz Kopra, hkrati pa 
tudi sami ponujajo ozvočenje in 
prostor za vaje številnim glasbe
nim skupinam iz Kranja in okoli
ce in tudi Ljubljane. 

"Glede na to, da smo nelegal
na organizacija, zaenkrat težko 
pričakujemo kakšno finančno 
podporo občine, vsekakor pa 
želimo tukaj ostati. Če bodo po
drli bazen, ga bodo skupaj z 
nami," je prepričan Andraž Šulc, 
da bodo s tem samo uničili pros
tor, ki se je skozi dejavnost A K D 
Izbruh že uveljavil. Prostor, kjer 
se nahaja bazen je v lasti občine 
in denacionalizacijskem postop
ku, ne gre pa dvomiti o vrsti zain
teresiranih za nakup tega vseka
kor zanimivega zemljišča. 

Igor Kavčič, 
foto: Gorazd Kavčič 

G orna mm 
najbolj športna frekvenca 

Letopis Gorenjska 2002/2003 
Pri Gorenjskem glasuje spet izšel letopis Gorenjska. Za mrzle zimske dni prinaša 

veliko zanimivega branja. »Glasova knjiga« je tokrat posvečena čebelarstvu, 

saj bo Slovenija poleti gostila čebelarje i/, vsega sveta. Letopis so napisali odlični pisci 

v njem boste našli kroniko in koledar, predstavljajo se gorenjske občine in podjetja. 

r 
Spoštovane naročnice in naročniki! 

Zaradi vaše zvestobe vam poklanjamo letopis, 
ki vas čaka na vaši pošti. S seboj prinesite 

Gorenjski glas, z njim boste dokazali, da ste 
naša naročnica oziroma naročnik, saj je na prvi 
strani (spodnji desni rob) odtisnjen vaš naslov.j 

Letopis lahko dvignete tja do februarja, 
toda verjetno se boste na pošto odpravili I 

te dni in kupili praznične čestitke. 
Če ne morete od doma, prosite vašega 

poštarja, z veseljem vam bo prinesel letopis. 

Voščimo vam vesele hožično-novoletne 
praznike, ki bodo z našim letopisom še lepši. 

Z a vas beležimo čas! 
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