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Bi kozarec Save? 
Je bila prej kura ali jajce, je večna uganka. Prav nobena uganka pa 

ni, kdo ima bolj zdrav odnos do okolja; otroci ali odrasli. Nedvomno 
Otroci. Ti se v osnovni šoli že vrsto let "igrajo" tudi vodnih detektivov, 
ko v svojih krajih onesnažene potoke, reke. bajerje rešujejo odpadkov 
in kažejo na onesnaževalce. 

Kajpak tudi med odraslimi najdemo vodne detektive. V prvi vrsti so 
za to poklicani republiški okoljski inšpektorji, ki pa jih je po eni stra
ni premalo, da bi odkrili vse vire onesnaženja vodfl in pri vili povzro
čitelje, po drugi strani pa se tudi zdi, kot bi jim bilo nerodno \ ko/i po
licajev. Njihova kritika, da bi po zakonu tudi v občinah morali obliko
vati inšpekcijske službe, je sicer na mestu, včasih pa ludi zgolj izgovor 
/a lastno premajhno učinkovitost. 

Na Gorenjskem so /e dobro desetletje ljubiteljski vodni detektivi čla
ni potapljaško ekološkega društva Sava Kranj. Pregledali in "posprav 
ljali" so že Blejsko in Bohinjsko jezero pa Triglavska jezera, med vo
dotoki pa so se v zadnjem obdobju posvetili predvsem Savi. Od izvira 
obeh njenih krakov do Struževega so odkrili številne vire onesnaženja, 
pod lupo pa bodo dali še porečje do Mavčič. Opazili niso pravzaprav 
nič novega; Savo onesnažujejo odpadki i/ gospodinjstev, / divjih od
lagališč kosovnih odpadkov in gradbenega materiala na njenih brego
vih, izpusti meteorne in tekalne vode v reko. kmetijska gnojila in škro
piva kot tudi škodljive odplake iz nekaterih proizvodnih obratov. 

Na njihovo pobudo je kranjski župan Mohor Bogataj v sredo sklical 
okroglo mizo s pomenljivim naslovom Sava - voda vir življenja. Nanjo 
je povabil vse gorenjske župane in poslanec, da bi se dogovorili za 
enotno okoljsko politiko glede Save in njenih pritokov. Na Žalost m 
bilo niti enega župana, niti enega poslanca. Kot bi jih stvar ne zanima
la ali pa bi imeli vse urejeno. Gradivo, podkrepljeno s pomenljivimi 
fotografijami, ki so ga pripravili v društvu Sava. bodo zato dobili po 
pošti. Verjetno ne bi bilo odveč, če bi hkrati s papirji prejeli tudi 
plastenko s Savo. Bi si jo upali piti? Helena Jelovčan 

J u b i l e j t r ž i š k e p r i r e d i t v e 
Drevi bodo odprli v Osnovni šoli Bistrica 30. mednarodne 

dneve mineralov, tosilov in okolja. 

Legenda z novim leskom 
Grand hotel Toplice so v celoti prenovili, a ohranili njegov stil in dušo. Med gosti je tudi Fritz Ruesch iz Švice. 

Tržič - Leta 1973 so v Tržiču 
pripravili prvi mednarodni sejem 
mineralov. Pozneje je prireditev 
prerasla v razstavo mineralov in 
fosilov, ob kateri so razvili pester 
program spremljajočih dejavnosti. 
V osnovnih šolah so vzklili geo
loški krožki, ki so začeli priprav
ljati po zgledu odraslih samostoj
ne razstave. Društvo prijateljev 
mineralov in fosilov Tržič je ob 
širjenju članstva skrbelo za stro
kovno izobraževanje in izdajo 

J u t r i j e A l p s k i v e č e r 
Bled - Na Bledu jutri ne bo na

vaden sobotni večer. Jutri bo Alp
ski večer. Tradicionalna, doma in 
v tujini poznana in priljubljena 
prireditev se bo začela ob 20. uri 
v Športni dvorani na Bledu. Na
stopilo bo 30 ansamblov in med 
njimi tudi iz. Italije, Avstrije, Švi
ce. Nemčije in Holandije. Priredi
tev bodo povezovali Smilja Bara
nja, Maja Šumej, Andrej Hofer in 
Boris Kopitar. Televizija Sloveni
ja bo za svoj prvi program posne
la tri sedemdesetminutne oddaje. 
Po končanem programu bo za ve
selo razpoloženje skrbel ansam
bel Gregorji. Glavni medijski 
sponzor Alpskega večera je tudi 
tokrat Hrimniahi r l r A. Ž. 

znamk z geološkimi motivi. 
Organizatorji so posebej ponosni, 
da so v Tržič doslej privabili pre
ko 160.000 obiskovalcev, ki so na 
domove odnesli zanimive primer
ke za svoje zbirke. 

Utrinke iz 30-letncga razvoja 
prireditve prikazuje razstava, ki je 
od ponedeljka na ogled v Galeriji 
atrija občine Tržič (na sliki). 
V Kurnikovi hiši so sinoči odprli 
razstavo "Unikati iz narave", da
nes ob 17. uri pa bodo v Paviljonu 
Tržič odprli razstavo "Prodnik v 
izziv". Dve uri zatem bo v Osnov
ni šoli Bistrica svečanost ob od
prtju 30. prireditve MINFOS. 
Tam bo v soboto in nedeljo sejem 
mineralov in fosilov, na katerem 
pričakujejo okrog 80 razstavljav
cev iz enajstih držav. Pripravili so 
tudi strokovne razstave, predava
nja in predstavitev knjige dr. Ra
movša "Barviti trogkofelski apne
nec Dovžanove soteske". 

Stojan Saje 

zanimivimi gosti pa je bil zagoto
vo naj/veslejši gost hotela fritz 
Ruesch i/ Švice, ki na Bled v 
Grand hotel Toplice prihaja /e 56 
let zapored. Vedno biva v isti 
sobi. ki ga je sedaj pričakala 
povsem prenovljena, žal pa tudi z 
BOVO številko na vratih, saj zaradi 
/manjšanja števila sob v hotelu 
nima več štev ilke 320. 

Vse obiskovalce, ki bi si radi 
ogledali, kako izgledajo prestižne 
hotelske sobe in apartmaji (/a 
najdražjega je treba odšteti 950 
evrov na noč), pa v Grand hotelu 
Toplice vabijo na dan odprtih vrat 
v nedeljo med 11. in 17. uro. 

U. P., foto: Gorazd Kavčič 
(več na strani 23) 

Bled - Prvega maja točno ob 11. 
uri dopoldne so v povsem pre
novljenem Grand hotelu Toplice 
sprejeli prve goste. S tem se je 
končala od novembra lani traja
joča prenova hotela, za katero je 
večinska lastnica, delniška družba 
Sava, namenila več kot 1,35 mili
jarde tolarjev. Hotel, ki je bil v 

EKOLOŠKO 
K U R I L N O 

O L J E 

sedanji podobi zgrajen leta 1931, 
je s tem še utrdil sloves najlepše
ga blejskega hotela, v katerem so 
v preteklosti bivali številni ugled
ni politiki, poslovneži in pred
stavniki visoke družbe. 

Kot je povedal direktor Grand 
hotela Toplice Zvone $pec, so 
kljub celoviti prenovi ohranili 

tradicionalen stil tridesetih let in 
dušo hotela. Uradna otvoritev je 
bila včeraj po/no popoldne, med 

E C O O I L 

0 4 5 3 1 7 7 0 0 
EOC d.o.o. PE LESCE, ROŽNA DOUNA 10. NAROČILA OD 7. DO 18. URE. 

Ž a g a r 

VALY, d.o.o. 
C. na Brdo 52 
Kokrlca 

K o l e s a 
v s e h v r s t 

Dirkalna kolesa 
(do 27p) 
treklng kolesa 
gorska kolesa 

d.o.o. 
PODBREZJE 26. Tel.: 537-22-00 
C E M E N T N E I Z D E L K E 

ZA UREDITEV OKOLICE 
IZDELUJEMO IN VGRAJUJEMO J 

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Z A I M I T I J S M TRGE 

IN RAZVOJ PODEŽELJA 

Duna|ska 160. L|ubl|ana 

RCPUftUKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PRIHRANO 

UPRAVIČENCI DO SREDSTEV IZ NASLOVA "NEPOSREDNA PLAČILA 200Z' - POZOR!. 
Čimprej oddajte vlogo! Rok za oddajo je do 24. maja 2002. VLOGA JE DENAR! 
POZOR! MLEČNE KVOTE! 
Proizvajalci mleka - do 31. maja 2002 je potrebno na agencijo poslat, pravilno izpolnjen, 
obrazec za vodenje količin mleka in mlečnih izdelkov. Podatki bodo osnova za dodelitev 
mlečne kvote vašemu kmetijskemu gospodarstvu. — 

H 



Zavarovalnice bodo dobile lastnike 
Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic so sprejeli poslanci vladne koalicije, ker so poslanci Nove Slovenije, Socialdemokratske stranke in Slovenske nacionalne 

stranke zapustili dvorano. Nekdanji družbeni kapital bo dobil lastnika. 

Ljubljana - V večini slovenskih 
zavarovalnic so pozitivno sprejeli 
torkov sprejem zakona o lastnin
skem preoblikovanju zavaroval
nic. Zakon prinaša večjo lastniško 
preglednost, ki bo pozitivno od
mevala tudi med tujimi partnerji. 
Le v največji slovenski zavaroval
nici Zavarovalnici Triglav so bili 
zadržani in so povedali, da mora
jo nov zakon še natančno prouči
ti. Uprava morebitnih sporov pred 
sodiščem ne napoveduje, zanje pa 
se lahko odločijo delničarji. Nov 
zakon zadeva Zavarovalnico Tri
glav iz Ljubljane, Zavarovalnico 
Adriatic iz Kopra, Zavarovalnico 
Maribor, Zavarovalnico Tilio iz 
Novega mesta, Generali zavaro
valnico iz Ljubljane in Pozavaro
valnico Sava iz Ljubljane. 

Lastninska nepreglednost zava
rovalnic je trajala 11 let. Banke in 
zavarovalnice so bile izvzete iz 
splošnega zakona o lastninjenju. 
Zavarovalnice so leta 1990 nasta
le iz prejšnjih zavarovalnih skup
nosti z družbenim kapitalom del
niške družbe, kaj več od nekaterih 
poskusov privatizacije pa ni bilo 

storjenega. Državni zbor je febru
arja leta 2000 sprejel Zakon o 
lastninskem preoblikovanju zava
rovalnic, ki pa ga je ustavno so
dišče zaradi pomanjkljivosti raz
veljavilo. V zakonu niso bile 
upoštevane pravice vseh pravnih 
in fizičnih oseb, ki so od leta 1977 
dalje, ko so bile ustanovljene za
varovalne skupnosti, s premijami 
in drugimi plačili bogatile druž
beni ali tako imenovani nenomi-
nirani kapital. 

Novi zakon o lastninjenju zava
rovalnic bo omogočil ugotovitev 
dejanske vrednosti nekdanjega 
družbenega oziroma nenominira-
nega kapitala in delniškega kapi
tala, ki so ga iz leto v leto prido
bivali posamezniki in podjetja. Iz
hodiščno razmerje bo stanje 1. ja
nuarja leta 1991. Slovenski inštitut 
za revizijo bo analiziral deleže do 
1. januarja 2001 in ugotovil vred
nost nekdanjega družbenega in 
sedanjega delniškega kapitala. 
Načrtovano razmerje je 85 : 15 v 
korist družbenega oziroma neno-
miniranega kapitala. Začasni 
skrbnik tega kapitala bo Sloven-

ska odškodninska družba, pose
ben zakon pa bo določil deleže 
oziroma pravice pravnih in fizič

nih oseb, ki so prispevali v ta ka
pital. Ta kapital nad deset let ni 
imel lastnika in so dobiček zava-

Plače državnih uslužbencev 
še na referendum 

Ljubljana - Državni zbor je 
moral v torek zaradi veta državne
ga sveta ponovno odločati o zako
nu o plačah v javnem sektorju, ki 
so ga poslanci sprejeli na zaseda
nju 26. aprila. Za ponovno potrdi
tev zakona bi moralo tokrat biti 
46 poslancev, vendar jih je bilo 
53. Minister za notranje zadeve 
dr. Rado Bohinc je očitke svetni
kov, da zakon ni usklajen s sindi
kati in da ne bo mogoče izvajati, 
zavrnil in med drugim dejal, daje 
ponovno glasovanje in zadrževa
nje veljavnosti vzdrževanje seda
njega kaotičnega stanja pri plačah 
v javnem sektorju. Sprejeti zakon 
bo uveljavil uresničljiv in pregle
den plačni sistem. Napovedal je 
tudi nadaljevanje pogovorov s sin
dikati, ki zakonu nasprotujejo, 
med katerimi je tudi policijski sin
dikat. Ostajalo pa je odprto vpra
šanje, kdaj je bil zakon resnično 
sprejet: ali 26. aprila na prvem 
glasovanju ali 7. maja, koje bil po
novno potrjen. Če bi veljal 7. maj., 
bi morala vlada zagotoviti denar 
za dodatke k plačam šolnikov. Mi
nister za notranje zadeve je trdil, 
daje bil zakon sprejet 26. aprila in 
da zato nima vlada nobenih novih 
obveznosti. Komaj je notranji mi
nister dr. Rado Bohinc napovedal 
nadaljevanje dialoga s sindikati, 
med katerimi je posebej omenil 
policijskega, je prav ta zapletel 
postopek pri uveljavitvi zakon. O 
njem je napovedan referendum, ki 
zadrži veljavnost oziroma objavo 
zakona v [jradnem listu. 

"Policijski sindikat se je danes 
odločil za zahtevo po izvedbi na
knadnega zakonodajnega referen
duma o zakonu o sistemu plač v 
javnem sektorju," je povedal iz
vršni sekretar Policijskega sin-

D e l p o m o č i t u d i v B o h i n j 

dikata Zdravko Melanšek. "Po 
našem prepričanju je zakon, ki so 
ga danes ponovno potrdili v dr
žavnem zboru, zelo slab in je za
radi tega težko izvedljiv." Potreb
nih 1000 podpisov so začeli zbira

ti v sredo. V državni zbor jih na- je povedal, da se za podporo refe-
meravajo vložiti prihodnji torek. 

Na pobudo Policijskega sindika
ta seje odzval tudi SVIZ, sindikat 
vzgoje in izobraževanja. Njegov 
glavni tajnik Branimir Štrukelj 

rendumu še niso odločili in da 
imajo zadržke zaradi stroškov. 
Odločitev bo sprejel glavni odbor, 
ki se bo sestal v torek. 

Jože Košnjek 

P r o t e s t ž r t e v o k u p a t o r j e v 

Ljubljana - Združenje žrtev 
okupatorjev 1941 - 1945 Kranj je 
organiziralo v sredo protestni 
shod pred vladno palačo v Ljub
ljani. Od vlade so zahtevali, da 
mora tudi Nemčija plačati od
škodnino žrtvam okupatorjev. V 

peticijo so med drugim zapisali: 
"Slovenske žrtve nacizma smo ti
sti del slovenskega naroda, ki je 
bil v letih 1941-45 neposredno in 
najbolj izpostavljen nasilnemu 
raznarodovanju in krutemu nasi
lju z namenom izginotja sloven-

pri naših naporih noče podpreti in 
ker je RS na račun odškodnin že 
nekaj prispevala oz. del odškodni
ne plačujemo sami sebi, ZA
HTEVAMO OD VLADE RS. da 
slovenskim žrtvam GENOCIDA 

Foto: Tina Doki 

Ljubljana - Vlada je v začetku tedna odobrila za obnovo 13 zaseb
nih objektov na območju, ki ga je prizadel potres, 124 milijonov 
državne pomoči, upravičenci pa bodo lahko dobili za 82,3 milijona to
larjev posojila. Večino pomoči bodo dobili posamezniki in skrbniki 
kulturnih spomenikov v občinah Bovec in Cerkno, trije prejemniki po
moči pa so tudi iz občin Bohinj in Tolmin. Za obnovo nimajo dovolj 
svojega denarja, prav tako pa ne morejo sami ali njihovi družinski 
člani dobiti stanovanjskih posojil. J.K. 

M a l e j a n i m e d k a n d i d a t i 
Bled - Predsednica občinskega odbora Liberalne demokracije Sloveni

je Bled Anica Svetina je sporočila, da so bile osrednja točka zadnje seje 
izvršnega odbora priprave na jesenske lokalne volitve. Evidentiranih je 
več možnih županskih kandidatov, med njimi pa na listi LDS ni seda
njega župana mag. Borisa Maleja. Zbor članov Liberalne demokracije 
Bled bo o možnih kandidatih za občinske svetnike in za župana obrav
naval konec junija, še pred glavno turistično sezono. J.K. 

skega naroda, da bi se udejanjil 
Hitlerjev ukaz "NAPRAVITE MI 
TO DEŽELO NEMŠKO". Ne 
bomo opisovali kalvarije in trplc-
nja vseh, nad katerimi se je izva
jal GENOCID in raznarodovalna 
politika. Trpeli so taboriščniki, iz
gnanci, pregnanci, deportiranci in 
svojci umorjenih talcev, vsak po 
svoje. Vsi pa imajo isti imenova
lec - odvzete sojini bile človeko
ve pravice, človeško dostojanstvo, 
svoboda in vse premoženje, ki so 
si ga ustvarjali vse življenje. 
Združenje žrtev okupatorjev 
1941-45 Kranj, je leta 1997 začelo 
z izterjavami odškodnin za te žrt
ve od tistih, ki so nam škodo pov
zročili in jo morajo plačati. Ker 
nas Vlada RS (in ostale oblasti) 

rovalnic, kjer so ga pač imeli, de
lili zgolj lastniki delniškega kapi
tala, ki so bili v nekaterih zavaro
valnicah predvsem člani uprav. 
Čeprav je bil v državnem zboru 

večkrat ponovljena zahteva, da je 
treba zavarovalnice končno spra
viti pod nadzor lastnikov vsega 
kapitala, pa tudi tokrat ni šlo brez 
zapletov. Dr. Andrej Bajuk in 
mag. Andrej Vizjak sta v imenu 

PLAČA TUDI MATERIALNO 
ODŠKODNINO V CELOTI IN 
TO TAKOJ! 

Menimo, če dobijo visoke od
škodnine kolaboranti in okupator
jevi plačanci, smo tudi mi upravi
čeni do njih, pa čeprav bo to po
trebno dokazovati pred medna
rodnimi institucijami. 

Od Vlade zahtevamo, da osnu
tek Zakona za povrnitev material
ne odškodnine, ki smo ga pripra
vili, takoj posreduje v DZ (morda 
z manjšimi dopolnitvami, o kate
rih bi se dogovorili). Še vedno pa 
smo mnenja, da bi bilo pametno, 
za Slovenijo pa ceneje, da nas 
Vlada podpre in s skupnimi moč
mi odškodnine izterjamo od kriv
cev (Nemčije in Italije). 

Koalicije Slovenija zahtevala naj
manj 95-odstotni delež, za neno-
minirani kapital, saj so ga ustvar
jale mnoge generacije Slovencev 
in so upravičene do lastništva in 
pravic, ki jih le-to prinaša. Zakon 
ne daje dovolj trdnih zagotovil, da 
bodo pravne in fizične osebe ena
kopravne pri lastninjenju in da ne 
bo delniški kapital na njihov na
čin dobival novih in novih ugod
nosti. Izražen je bil dvom v korek
tno poslovanje zavarovalniških 
uprav, zlasti v največji zavaroval
nici. Ker je večina to dopolnilo 
zavrnila, so poslanci Koalicije 
Slovenija zapustili dvorano. Ena
ko so ravnali tudi poslanci Slo
venske nacionalne stranke. Sašo 
Peče je 4eJal> da D O S l C m zako
nom lahko LDS nadzirala zavaro
valnice, saj je Slovenska odškod
ninska družba, ki bo skrbnik ne-
nominiranega kapitala, pod kon
trolo te stranke. Minister za finan
ce Tone Rop je zagovarjal zakon 
in načrtovano razmerje 85 : 15 v 
korist nenominiranega kapitala. 
Predlog opozicije ni bil realen, saj 
še ni potrebnih izračunov, prav 
tako pa bi lahko tudi tujci sodelo
vali pri lastninjenju zavarovalnic, 
kar ni sprejemljivo. Revizija po 
pokazala morebitne zlorabe pri 
pridobivanju delniškega kapitala. 
Ce bodo ugotovljene, bodo sledi
le tožbe in drugi potrebni ukrepi. 

Jože Košnjek 

Z a i n p r o t i N a t u 

Ljubljana - V Sloveniji se nada
ljujejo razprave o vključitvi Slo
venije v Nato, če bomo seveda v 
članstvo povabljeni. Svetovni slo
venski kongres, Konferenca za 
Slovenijo, je v izjavi za javnost 
pozval vse nacionalne ustanove, 
še posebej pa predsednika repu
blike, vlado, državni zbor, državni 
svet, SAZU in obe Univerzi, naj 
spodbudijo vsebinsko razpravo v 
vključitvi Slovenije v Nato in o 
dolgoročnem zagotavljanju nacio
nalne varnosti. V Svetovnem slo
venskem kongresu in v društvu 
Slovenski katoliški izobraženci 
pogrešajo vsebinsko razpravo, saj 
zgolj ugotovitev, da nas v tem tre
nutku nihče ne ogroža, ni dovolj, 
saj takih dogodkov ni mogoče 
predvidevati. Kdo bi znal leta 
1902 predvideti in ocenki preiz
kušnje, ki so čakale slovenski na

rod v 20. stoletju. Oceniti je treba 
tudi, kakšen bi bil naš položaj v 
primeru nevključitve v Nato. Ali 
bi bila to morda dokončno zamu
jena priložnost za polno vključi
tev v civilizacijski krog? 

V dobrih desetih dneh je nad 
6000 ljudi podpisalo peticijo za 
predhodni zavezujoč referendum 
o vstopu v Nato, ki naj bi ga izve
dli še pred vrhom v Pragi, so po
vedali predstavniki zbiratelja pod
pisov, Mladega foruma Združe
ne liste socialnih demokratov. 
Po njegovem mnenju je odziv do
ber in bo mogoče do konca mese
ca zbrati 10.000 podpisov. V Mla
dem forumu poudarjajo, da to ni 
zbiranje podpisov proti Natu, am
pak zbiranje podpisov za referen
dum, na katerem bi lahko ljudje 
povedali svoje mnenje. 

J.K. 

V slovo 

S p o š t o v a n e m u 

g . M a r j a n u K n e t u 

nekdanjemu ravnatelju 
Osnovne šole Predoslje 

Pomlad je v polnem razcvetu, mi pa smo se v torek, 30. aprila 
2002, poslovili v Predosljah od spoštovanega g. Marjana Kneta. 
Sončni žarki so zlutili naše gore, okoli nas je bilo vse v cvetju, mi 
pa smo se z žalostjo v srcu poslavljali od človeka, ki nam je v 
našem kraju veliko pomenil. 

Spoznali smo ga v času službovanja v Osnovni šoli Predoslje in 
to na delovnem mestu ravnatelja. Pozneje je postal celo krajan 
Predoselj. Njegova dobra volja, vera v otroke, pomoč na vsakem 
delu šole, nas spremlja še sedaj, ko že vrsto let ni več služboval v 
šoli. Dobro je poznal svoje podrejene, najbolj pa otroške značaje, 
lahko rečemo otroške duše. Z njimi je lahko rešil vsako stvar, pa 
če je bila še tako zapletena. S svojim pristopom je znal osvojiti 
vsako otroško srce, saj je vsaka otroška duša svet zase. Bil je rav
natelj, učitelj, vzgojitelj in otrokom kot oče. Nikoli ni odslovil 
nikogar od staršev, ki je potreboval njegov nasvet. Vedno je bil 
pripravljen pomagati in vedel je, kje je treba poprijeti in kje glad
ko teče. Njegov nasmeh je povedal veliko, saj si takoj vedel, da si 
srečal človeka, ki ceni življenje, družino, otroke in ljudi, s kateri
mi je sodeloval. V Osnovno šolo Predoslje je vložil ogromno dela, 
truda in ljubezni. Prav zato, ker se je tako predal delu in otrokom, 
je bilo njegovo življenje polno lepih trenutkov, smeha in skrbi. V 
sebi je nosil ogromno bogastvo, ki je bogatilo njegov način živ
ljenja. 

Ker nismo vedeli, da je bolezen tako hitro napredovala, nas je 
vest o smrti presenetila in resnico smo z bolečino težko sprejeli. 
Izgubili smo človeka, kije za naše kraje ogromno naredil. 

ISKRENA HVAIA ZA VSE! 
V imenu staršev M.R. in M.Ž. 
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Kako živi sto samskih delavcev na Jesenicah 

L e s t r e h a n a d g l a v o i n s k r o m n o ž i v l j e n j e 

Jesenice nimajo hotela in ne prenočišč - pač! V nekdanjem samskem domu na Jesenicah so preuredili dom tako, da je v njem možno prenočiti za primerno ceno. 
V samskem domu je sto stanovalcev. Številni se vanj selijo zato, ker je cena zelo sprejemljiva. Najnižja cena garsonjere na Gorenjskem. 

Jesenice - Za Gorenjsko je prav 
zanimivo, da v večjih mestnih sre
diščih nimamo hotelov višjih ka
tegorij in da so hoteli za zahtev
nejše goste bolj na našem idilič
nem podeželju, v turističnih kra
jih, medtem ko morajo biti pre
hodni gostje zadovoljni z. veliko 
nižjim standardom naših mestnih 
hotelov. Če so - in kjer so. 

Pogledali smo, kako je s tem na 
Jesenicah, ki imajo pomembno 
železniško križišče in predvsem 
cestni predor Karavanke, skozi 
katerega potuje na milijone potni
kov. Kar potujejo, ali se kdo tudi 
ustavi in si želi v mestu, ki ga ima 
pred seboj, prenočiti? 

Ob tolikšnem številu voznikov 
in potnikov, ki potujejo skozi pre
dor, je več kot verjetno, da se med 
tisoči in tisoči vendarle vedno 
najde kdo, ki potrebujejo počitek 
- ne v avtu, ampak v postelji. 
Kam? 
Jesenicam se po denacionaliza

ciji dveh mestnih hotelov, Korota-
na in Pošte ni posrečilo, da bi v 
mestu zrasel spodoben hotel, tudi 
nižje kategorije. Že Pošta in Ko-
rotan sta bila dolga leta, preden ju 
je doletela denacionalizacija, gle
de prenočišč na bolj slabem glasu, 
saj sta jih sicer premogla, vendar 
nižjih kategorij. Prehodni gostje 
torej v tem koncu Gorenjske niko
li niso našli ustreznih prenočišč, 
saj je malo zasebnikov, ki bi se še 
ukvarjali z. oddajanjem sob. Od
vrača jih predvsem nestimulativ
na davčna politika, zadrege s pla
čevanjem obcestnih tabel, zahte
vani višji standard, obvezna kate

gorizacija in tako dalje - vse pre
več stane, da bi se odločili za od
dajanje sob ali prenočišč. 

Mesto z 20 tisoč prebivalci in na 
pomembnem križišču železnice 
in ceste ter predora Karavanke je 
vedno v zadregi tudi tedaj, kadar 
so večje športne in druge priredit
ve. Kam z gosti? I - kam? Na Bled 
ali v Kranjsko Goro ali pa v Plani
no pod Golico, kjer je po denaci
onalizaciji zaprt še en hotel, hotel 
Belcijan, a tam in edino tam je v 
občini edini kmečki turizem pri 
Betelu, kjer se da odlično preno
čiti in odlično jesti. 

Kljub vsej gostoljubnosti pa je 
Betel predaleč tako za skupine kot 
za prehodne goste ali tiste, ki iz 
kateregakoli vzroka želijo pred 
vožnjo skozi predor Karavanke ali 
iz njega prenočiti. 

Robert Žerjav 

Spoštujejo zasebnost 
Nekje pa vendarle prenočijo! 

Malokdo ve, da potnike, ki se 
ustavijo na platoju Karavanke ali 
ob obeh Petrolovih bencinskih 
servisih, zadnje čase uslužbenci 
že kar avtomatično pošljejo tja, 
kjer vedo. da je prostor. 

Kje? 
V prenočiščih. Tako se namreč 

zdaj imenuje nekdanji samski dom 
nekdanje železarne, ki ga upravlja 
jeseniški Meting. Stoji nasproti je
seniške Srednje šole in prav zdaj so 
ga začeli temeljito obnavljati. V 
njem je bilo po pripovedovanju 
najstarejših stanovalcev tega doma 
nekdaj prav živahno in policijske 
intervencije niso bile redke. Več
inoma so tu živeli samski delavci 
jeseniške železarne, ki so prišli i/ 
Bosne in drugih republik, našli 
delo, a si niso iz različnih vzrokov 
nikoli ustvarili družine. Ostali so 
sami, domov jih ni mikalo ali pa 
niso imeli kam. Koje prišel plačil
ni dan, se je v domu kar šibilo od 
dobre hrane, pijače in odličnega 
razpoloženja, a tudi od hudih spo
rov in prepirov, ki jih povzročiš te
daj, ko prestopiš vsakršno mejo. 

Zdaj se je "prebivalstvo" tega 
samskega doma na moč umirilo. 
Deloma seje postaralo in nima več
ne volje in ne energije, da bi se 
spuščalo v kakšne prepire, živi z 
zelo skromnimi plačami in železar
skimi pokojninami okoli 60 tisoč 
tolarjev, kar komaj zadošča /a pre
živetje. Večina je zaposlenih: v Ac-
roniju, komunali in drugih podjet
jih. Življenje je polno odrekanj, ne
nehne stiske z. denarjem, slabe hra-

Prenočišča na Jericah, kjer ao najcenejše garsonjere na Gorenjskem in edine sobe, kjer se da prenočiti.. 

ne. Le streha je nad glavo in skoraj
da nič več.. 

Najcenejše garsonjere 
Čeprav so se v dom pred dvema 

letoma naselili samci iz nekdanje
ga samskega doma Gradbinca na 
Slovenskem Javorniku in jih je 
zdaj v prenočiščih več kot sto, je 
vse videti tako kot bi živeli v hote
lu. V vratarskih prostorih srečamo 
Cveto Zupane, ki dela tu pet let in 
dobro pozna življenje v domu. 
"Moram reči, da je vzdušje v 

domu zelo mirno in da toliko sta
novalcev živi tiho in v spoštovanju 
do sosedov. Nobenih izgredov ni, 
nobenih neumnosti. V domu sla 
dve družini z. majhnimi otroki, tudi 
dojenčkom - različne usode so pri
vedle ljudi k nam. Vsi se držijo ne
napisanih pravil, da je treba spoStO 
vati zasebnost. Le kakšna Luna je 
včasih premočna, a se kmalu umi
rijo. A to se dogaja vedno bolj po-
redko.Cena? K nam prihajajo tudi 
taki, ki so spoznali, da so cene ozi
roma najemnine za garsonjere na 
slovenskem trgu le preveč zasolje-

"" Andrei Šifrer ob dvojnem jubileju" pripravlja veliki koncert v Kranju 

petdeset, petindvajset m... 
Andrej Šifrer se je rodil 1. maja pred petdesetimi leti. Njegov oče je bil v bolnišnici, pa sta stari oče in Andrejev brat Marko šla v Ljubljano na 
obisk in videla rešilca s kranjsko tablico. Pa je rekel brat: "Lej oča, gotov našo mamo pelejo." In so jo res. Ob 13.20 uri je Andrej prvič zapel. 

Kranj - Prihodnjo nedeljo, 19. maja, bo v Športni dvoran,i Zlato 
polje Koncert s prijatelji in vzorniki, kot g a » f * ^ * ^ 
Šifrer, dvojni jubilant, pred dnevi J« « « ^ ^ ^ ^ 1 0 
glasbena kariera pa traja že najmanj 25 let. Na K o n c * ' 
med drugim nastopili trije člani legendarnih Dubl.nersov m glas 
beniki, njegovi prijatelji iz Amerike. Na oder je povabil se Neco 
Falk, Marto Zore, Jožeta Potrebuješa, Aleksandra MezKa... 

Bil sem mlad fant vesel, rad 
sem lepe pesmi pel... (prva plošča 
in poklic za vedno) "Pesem jc bila 
slovenski poskus countrvja. V 
Ameriki se s kravami ukvarjajo 
kavboji, pri nas kmetje, poleg tega 
mi je bila všeč ta glasbena zvrst. 
Napisal sem sicer nekoliko hecen 
tekst, ženske kar naprej umirajo... 
V isti čas, pred 25 leti spadata Še 
skladbi Zoboblues in Grenko 
vino, ki sta si povsem različni tako 
po glasbeni kot po razpoloženjski 
plati. Pravzaprav se v tem smislu v 
25 letih moje glasbene kariere ni 
nič spremenilo, včasih so moje 
pesmi hudomušno pivske, s kan
čkom humorja, včasih so to raz
mišljajoče, romantično, s pridi
hom erotike zastavljene zgodbe. 
Še vedno se gibljem med tema 
dvema svetovoma, očitno pa sta to 
dve najmočnejši potezi v mojem 
značaju. Glasbeno pot sem torej 

začel s prvo malo ploščo leta 1977 
in takrat nisem imel pojma, koliko 
časa bo vse skupaj trajalo, niti si 
nisem mogel predstavljati, da mi 
bo glasba v prihodnjih letih toliko 
pomenila. Velikokrat rečem, po
klic je tisto, za kar si poklican, ne 
tisto, kar si doštudiral, istega leta 
sem namreč diplomiral na pravni 
fakulteti." 

Martinov lulček in Ideje izpod 
odeje (čas velikih uspehov, Otro
ški Živ žav)"Avgusta 1980 smo šli 
na Triglav in takrat sem prvič jav
no pel Martinovega lulčka. Pesem 
je bila uspešnica, še predenje izšla 
na dvojni plošči Ideje izpod odeje. 
Plošča je bila prodana v več kot 
100.000 primerkih, kar je bil zame 
in tudi sicer na glasbeni sceni velik 
uspeh. V tistem času, leta 1979 in 
1980, sta se rodila Martin in Eva, 

sam sem šel v trideseta leta in po
trebno je bilo skrbeti za družino. 
Tista leta sem bil veliko odsoten 
od doma, delal sem v glasbeni za
ložbi RTV ZKP. imel sem številne 
koncerte..., preprosto, ne vem, 
kako sem preživel to obdobje. 
Spomnim se, kako sem s seboj 
imel vedno rum ali viski in ko se 
mi je spalo sem naredil požirek, 
dva, da sem prišel do doma. Takrat 
sem tudi podrl rekord 76 razproda
nih koncertov v dveh mesecih. 
Drugi rekord je bil sedem "špilov" 
v enem dnevu. Tri na osnovnih šo
lah od 8. do 13. ure, ob 15. in 17. 
uri na dveh srednjih .šolah, celove
černi koncert ob 20. uri, pred pol
nočjo pa sem nastopil še na neki 
konjski prireditvi v Žalcu. Imel 
sem neizmerno veliko energije. 
Tudi za Otroški živ žav, ki sem ga 
delal deset let do leta 1990. ." 

Šum na srcu me bo izdal (glas
bena vrnitev, nova in nova potova
nja) "Leta 1988 je v duhu časa pri
šla skladba Umrla je država, šel 
sem v Ameriko s šestimi skladba
mi, ostale pa sem dokončal tam. 
Na oni strani velike luže sem se gi

bal v okolju glasbenikov, teksto-
piscev, to je bilo ozračje, v kate
rem bi lahko posnel sto pesmi. Pri
šli sta skladbi Umazanci in Uspa
vanka za Evo, ki sta pritegnila 
otroke, ki so bili navdušeni tudi 
nad za njih relativno težkima bese
diloma, kot sta Šum na srcu in Po
glej ga novo jutro. To je bilo zame 
novo področje, v treh letih sem ob
iskal preko 400 šol. Potem se me 
je kar nekoliko prijel imidž izva
jalca za otroke. Za protiutež sem 
posnel prevod znamenite skladbe 
legendarne irske skupine The Du-
bliners "Seven Drunken Nights". 
Ploščo sem posnel na Irskem in v 
Sloveniji od najavljenih 9 koncer
tov odigral turnejo 14 koncertov. " 

Ženske, ki pijejo pivo (pesmi za 
vsakega človeka in vsako prilož
nost) "Take ženske so zelo kon
kretna populacija. Na to smo stres
li že veliko šal. Moje osnovno iz
hodišče pri pisanju je čustvo ali 
dogodek, mogoče beseda stavčna 
zveza... To so iskre, to je le prva 
lopata za vsako novo pesem. 

Dec na more (more, ne more, 
more, ne more...) "To je ena od 

pesmi za gostilniška omizja, prija
teljske družbe, za katere misliš, da 
je ne boš nikoli posnel. Najprej je 
refren, potem pa pesem nastaja 
sama po sebi... To je skladba nare
jena po Martinovi That's Amore. 
Nekajkrat sem jo že igral, ženske 
so blazno navdušene nekateri mo
ški (tisti, ki imajo težave) pa malo 
manj. Poleg treh koncertov, ki jih 
pripravljani v Ljubljani. Mariboru 
in Kranju, bo te dni izšla dvojna 
plošča mojih največjih hitov, vsega 
skupaj 46 skladb. Odkar meje kli
cal Martin Žvelc, ki je poskrbel za 
remastering, in mi rekel, da ne 
more verjeti, koliko dobre muzike 
bo na obeh ploščah, še meni vse 
skupaj ne gre v glavo. Ker pa ne 
gledam le nazaj, za jesen priprav
ljam novo ploščo, ki sem je te dni 
posnel na Irskem in v Ameriki, ob 
tem sem vabil svoje prijatelje, ki 
bodo igrali na omenjenih koncer
tih. Karneval, Jarčeva hruška. 
Mezlanova Rozka... so le nekateri 
naslovi, ki jih bom /e predstavil 
publiki. Po moje bo to plošča, ki 
bo govorila o tem, kar počnem za
dnjih 25 let." Igor Kavčič 

ne in raje pridejo k nam. Če je sta 
novalec sam v sobi. plača 35 tisoč 
tolarjev, če sta dva po 23 tisoč to
larjev. Za vse! Najemnino, elektri
ko, komunalo - kuhinjo imajo do
bro opremljeno in v skupnih pros
torih - in seveda za Ogrevanje. Res 
živijo na 24 kvadratnih metrov, a 
imajo svoje kopalnice. Dovolili 
smo. da je mati z dojenčkom zame
njala pohištvo s svojim in ima zdaj 
imenitno urejeno... Za prehodne 
goste, ki jih je vedno več. imamo 
sobe obnovljene in vedno priprav
ljene. Prihajajo predvsem potniki 
iz karavanškega predora in tudi 
taki, ki iščejo po Jesenicah preno
čišče. Veliko jih pride i/ Ka/me. 
kadar so slavja in so preveč utruje
ni, da bi sedli za volan. 1/ karavan: 
škega jmulora pa sploh pnhaja|o 
redno k nam lam so se že navadi 
li. da jim svetujejo naše prenočišče. 
Nočitev stane 4.500 tolarjev. V 
skupni kuhinji smo srečali Rober
ta Žerjava, ki je invalidsko upoko
jen. Zakaj živi tu? "Iskal sem gar
sonjero." nam je dejal. "In jo tudi 
našel. V Hrašah. a je lastnica za 
htevala 34 tisoč tolarjev plus plači
lo za ogrevanje. Tukaj sem zato. 
kjer plačam 35 tisoč tolarjev za 
vse. Želo dobro se počutim. \ sobi 
imam računalnik, že vrsto let pa 
sodelujem tudi pri jeseniški godbi 
na pihala..." Darinka Sedej 

S p o s o j i l i d o r e š i t v e 

Vodoravno: 
11. Za nove kredite komitentom Abanke veljajo.. 
23. Ime novega kratkoročnega gotovinskega 

kredita, ki ga komitentom Abanke odobrimo 
brez zamudnih postopkov 

Navpično: 
8. Nova odplačevalna doba za potrošniške 

kredite pri Abanki 
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Odgovorna urednica 
Marija Volčjak 
Namestnika odgovorne urednice 
Jože Košnjek, Cveto Zaplotnik 
Uredništvo 
novinarji - uredniki: 
Helena Jelovčan, Igor Kavčič, 
.Jože Košnjek, Urša Peternel, Sto-
jan Saje, Darinka Sedej, Vilma 
Stanovnik, Cveto Zaplotnik, Dani
ca Zavrl Žlebir, Andrej Žalar, Šte
fan Žargi; stalni sodelavci Matjaž 
Gregorič, Renata Škrjanc, Simon 
Šubic 
fotografija 
Tina Doki, Gorazd Kavčič 
lektoriranje 
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 
torkih in petkih, v nakladi 22 tisoč izvodov. 
Redna priloga naročniških izvodov zad
nji torek v mesecu je Gregor. Ustanovi
telj in izdajatelj Gorenjski glas, d.o.o., 
Kranj / Direktor: Marija Volčjak / Priprava 
za tisk: Media Art, Kranj / Tisk: SET, d.d., 
Ljubljana / Uredništvo, naročnine, oglas
no trženje: Zoisova 1, Kranj, telefon: 
04/201-42-00, telefax: 04/201-42-13 / 
E-mail: info@g-glas.si /Mali oglasi: tele
fon: 04/201-42-47 sprejemamo nepreki
njeno 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. Naročni
na se upošteva od tekoče številke časopisa 
do PISNEGA preklica; odpovedi veljajo od 
začetka naslednjega obračunskega obdob
ja. Za tujino: letna naročnina 80 evrov: 
Oglasne storitve: po ceniku. DDV po stopnji 
8.5 % v ceni časopisa / CENA IZVODA: 
210 SIT (13 HRK za prodajo na Hrvaškem). 

http://WWW.ABANKA.SI
mailto:info@g-glas.si


P r i z n a n j a z a p r a z n i k 
Komenda - Jutri in v nedeljo se bodo v občini Komenda nadaljeva

le prireditve ob občinskem prazniku. Borci vabijo jutri čez dan na 
ogled Partizanske bolnišnice na Komendski Dobravi, po 12. uri se bo 
v Mostah predstavilo Kulturno društvo Jurij Bobič, ob 14. uri kolesar
ska tekma s startom v Podborštu. V osnovni šoli bo dan odprtih vrat z 
različnimi prireditvami, zvečer pa bo v športni dvorani zabava Z an
samblom Bratov Poljanšek. Planinsko društvo bo v nedeljo pripravilo 
tradicionalni pohod 12 ur Šenturške Gore, na nogometnem igrišču pa 
bo po 10. uri nogometni turnir. Občinski svet pa je na seji v torek po
trdil letošnje dobitnike občinskih priznanj. Priznanja bodo podelili na 
slavnostni seji občinskega sveta ob prazniku občine Komenda v sredo, 
15. maja. Priznanje častnega občana bodo tokrat podelili Alojzu Lahu 
s Klanca. Zlata priznanja občine bodo dobili Franc Zabret iz. Most, 
Jože Kern s Klanca in Mirko Kepic iz Most. Srebrna priznanja bo žu
pan na slavnostni seji podelil Petru Petcrlinu iz Podboršta, Ivanu Dol-
čiču iz Most in Ivanu Hladetu s Križa. Za dobitnike bronastih priznanj 
pa je občinski svet potrdil Lovra Kerna S Klanca, Valentina Lozinška 
iz Most in Skakalni komite Gora. Priznanje športnik leta bo župan To
maž. Drolec na slavnostni seji občinskega sveta v sredo, 15. maja, ob 
18. uri v Kulturnem domu podelil Andreji Blažič iz Suhadol, Suza
ni Hafner iz Podboršta, Ivanu Koscu s Križa, Ivanu Jerovšku z 
Gmajnice in Gašperju Zamiku iz Suhadol. Andrej Žalar 

Z a n i m i v i i z d e l k i v i z l o ž b a h 
Tržič - V marketingu tržiške družbe Peko so prisluhnili prošnji di

rektorice Varstveno-delovnega centra Kranj, da bi v poslovalnicah 
Peka predstavili izdelke njihovih varovancev. Prejšnji mesec so izlož
be trgovin v Kranju. Školji Loki in Bistrici pri Tržiču okrasili z zani
mivimi izdelki, ki so narejeni izključno iz naravnih materialov. Kot 
ugotavlja Damjana Škantar iz Prodajnega oddelka Peka, so izdelki 
otrok odličen dodatek, s katerim poživijo izgled izložb z. obutvijo. 
Zato bodo podobne predloge upoštevali tudi v prihodnje. Sedaj so iz
delki otrok iz delovnega centra razstavljeni še v Školji Loki in Tržiču, 
ogledati pa si jih bo moč tudi v času prireditve MINFOS konec tega 
tedna v prodajnem centru Deteljica v Bistrici. S. S. 

J e b le j sk i ž u p a n 

b o l a n a l i z d r a v ? 
Občinski svetniki brez župana, ki naj bi bil na bolniški, niso hoteli opraviti seje. "Dopoldne 

hodi na občino, popoldne pa ga ni na sejo!" 

Bled - Na dnevnem redu tokratne seje blejskega občinskega sveta 
je bilo kar nekaj zelo pomembnih prostorskih točk. Občinski svet
niki naj bi odločali nameravani širitvi Diagnostičnega centra Bled 
in gradnji vodnega parka v hotelu Golf, kar so mnogi Blejci 
označili celo kot "prostorski vandalizem". Ker gre za izredno 
pomembno točko, od katere je odvisen nadaljnji prostorski razvoj 
Bleda, so občinski svetniki pred prvim majem sejo začeto 
prekinili, ker je bil župan na bolniški. A tudi na sredinem nada
ljevanju seje župana ni bilo. Ogorčeni svetniki so tako sejo še 
enkrat protestno prekinili, ker naj bi se župan ria ta način izogibal 
odgovornosti. 

"Zadnjič smo sejo prekinili, ker 
ni bilo župana. Pogoj za nadalje
vanje te seje je bila prisotnost žu
pana. Seja je danes sklicana, žu
pana pa spet ni," je val ogorčenja 
občinskih svetnikov sprožil Ro
man Beznik in dodal, daje priso
tnost župana tako pomembna 
zato, ker naj bi obravnavali za 
Bled zelo pomembne točke. Po
dobno so menili tudi ostali občin-
ski svetniki, ki jih je zlasti zmoti-

lo, da naj bi župan kljub bolniški 
dopoldne hodil na občino, popol
dne na sejo pa ga ni bilo. "Gre za 
čudno zadevo, po mojih informa
cijah je župan dopoldne na občini, 
torej gre za očitno izogibanje od
govornosti zaradi občutljivih 
točk," je dejal Vladimir Silič. 
Tudi Vinko Gole je menil podo
bno, češ da seje župan v preteklo
sti že izgovarjal, češ, saj so svetni-
ki potrdili. "In lahko spet! To se 

težke stvari," je menil Gole. "Če 
lahko dela na občini, bi moral pri
ti tudi sem. Drugo bi bilo, če ne bi 
mogel iz postelje," je menil tudi 
Franc Pelko. Tako so svetniki na 
koncu skoraj soglasno sprejeli 
sklep, da sejo prekinejo, dokler ne 
bo prisoten tudi župan. Če pa bo 
župan dalj časa odsoten, naj po
oblasti podžupana za opravljanje 
vseh nalog. Doslej je namreč žu
pan kljub bolniški (ima težave z 
očmi) podžupana Jožeta Antoni-
ča pooblastil zgolj za vodenje sre
dine seje. Ob tem je zanimivo, da 
je bil na vabilu za sejo podpisan 
prav Jože Antonič kot sklicatelj 
seje, vendar pa je na očitke svetni
kov, zakaj sklicuje sejo, če je ve
del, da župana ne bo, dejal: "Seje 
nisem sklical, dobil sem vabilo z 
mojim podpisom!" Zaradi preki
nitve seje pa so že drugič zastonj 
na Bled prišli zunanji poročevalci. 

eden od njih celo iz. Murske Sobo
te, ki je ogorčeno dejal, da se je 
pripeljal 250 kilometrov v eno 
smer, zaradi takšnega odnosa ob
činske uprave ga naslednjič na 
sejo ne bo več. A vse, kar je dobil, 
je javno opravičilo občinske upra
ve... In kaj na vse to pravi župan 
Boris Malej? Kot je zapisal v 
sporočilo za javnost, se zaradi 
zdravstvenih razlogov seje ni mo
gel udeležiti, zato je za vodenje 
seje pooblastil podžupana. "Zato 
razlog za prekinitev seje vsekakor 
ni bila moja odsotnost. Odločitev 
občinskih svetnikov, da odločanje 
o točkah dnevnega reda pogojuje
jo s prisotnostjo župana, namreč 
nima pravne podlage v poslovni
ku. Kateri so pravi razlogi za pre
kinitev seje, mi ni znano..." 

Urša Peternel 

D r ž a v a p o m a g a i n o v i r a , 

k a j p a o b č i n a ? 

Zadnji Kronski večer o škofjeloškem gospodarstvu je bila velika zamujena priložnost, da bi morda pripomogli 
drugačnemu odnosu do gospodarstva. 

Škofja Loka - Po skoraj enoletnemu premoru je bil v,torek v 
gostišču Krona ponovno javni pogovor nanionjcji aktualnemu 
položaju, tokrat škofjeloškega gospodarstva/Udeležba poslanca, 
župana, dveh državnih podsekretarjev in precejšnjega števila 
gospodarstvenikov je obetala zanimiv pogovor in morda kakšen 
konstruktiven zaključek, vendar temu žal ni bilo tako. 

Kar dolg premor so si privoščili 
organizatorji Kronskih večerov, 
javnih pogovorov o aktualnih te
mah v občini Škofja Loka, saj je 
zadnji tak večer bil lani poleti. To
kratna tema "Škofjeloško gospo
darstvo" je bila vsekakor zanimi
va, saj se že nekaj časa govori o 
resni krizi, poleg velikih težav in 
naporov za obstanek v Jelovici, 
praktično v vseh podjetjih tekstil
ne panoge. Zal moderator pogo
vora Jan Novak svoji nalogi to
krat izrazito ni bil kos, saj smo o 
najavljenih podtemah: kvaliteta in 
odhajanje delovnih mest, aktivno 
prestrukturiranje, povezovanje in 
prevzemi, vloga malega gospo
darstva v Školji Loki in ocena lo
škega gospodarstva izvedeli malo, 
pravzaprav nič. 

Ob obotavljajočem se začetku je 
besedo prevzel škofjeloški posla
nec državnega zbora Blaž Kav
čič, ki je dobronamerno izzval k 
besedi oba državna podsekretarja: 
Braneta Ambrožiča, iz ministr
stva za gospodarstvo in Saša Sed
maka, iz ministrstva za delo, dru
žino in socialne zadeve, in malo 
hudomušno je ugotovil, da so dr
žavni podsekretarji tisti državni 
uradniki, ki imajo v operativnem 
smislu največ besede. Podsekre
tarja sta na splošno vprašanje, kaj 
lahko pomaga gospodarstvu drža
va, odgovorila skoraj s predavanji, 
seveda le na splošni in načelni 
ravni, naštevala sta na desetine 
vladnih programov, razpisov in 
celo zakonov, ki so šele v pripra
vi, le Sedmak je ob programih za 
nezaposlene zmogel za Škofjo 
Loko tudi nekaj zanimivih šte
vilk. Če je 470 nezaposlenih v 
marcu v Škof ji Loki še majhna 
številka, je struktura teh ljudi bolj 
zaskrbljujoča, napoved podjetij pa 
je, da naj bi bilo letos 140 delav
cev odveč. Svoj komentar poveda
nemu je pristavil tudi župan Igor 
Draksler, ki meni, da imajo ti 
programi tudi drugačne plati, 
predvsem pa, da je napoved od
večnih delavcev najmanj za en
krat prenizka. O kvaliteti delo

vnih mest v Škofji Loki govori 
tudi podatek, da so plače v Skotji 
Loki le na ravni 91 odstotkov slo
venskega povprečja. Še ostreje je 
na slab položaj opozorila sekre
tarka Območne organizacije Zve
ze svobodnih sindikatov Slovenije 
za Gorenjsko Milena Sitar, ki je 
opozorila, da o kvaliteti delovnih 
mest, kjer delavci več mesecev ne 
prejmejo plačila, težko govoriti. 
Država delavcem, ki ne prejemajo 
tudi sicer skromnih plač, priskoči 
na pomoč šele po 4,5 mesecih, 
svojevrstni absurd in spreneveda
nje pa je tudi, da morajo obuboža
ni delavci svoje pravice na sodiš
čih iztožiti. 

Pravo polemiko pa je pravza
prav sprožil direktor Tovarne klo
bukov Šešir Miro Pinterič, ki 
razpravljanje le o prosjačenju za 
pomoč pri državi odločno in iz 
ponosa zavrača, nihče pa se ob 
tem ne vpraša, kaj je gospodar
stvo pripeljalo v težave, še bolj pa 
so državni uradniki pozabili, či
gav denar na tako zapletene nači
ne delijo. Hkrati država sprejema 
predpise, neprestano pošilja in
špektorje, kar vse draži proizvod
njo. Tudi v najbolj razvitih drža

vah, si česa takega ne privoščijo. 
V celoti gaje podprl tudi direktor 
trenutno v Skofji Loki najuspeš
nejšega podjetja TCG Unitech 
LTH ol Anton Papež, ki se je 
vprašal, ali si morda z vsemi opi
sanimi programi državna birokra
cija ne opravičuje predvsem svo
jega dela in plač, hkrati pa je, po 
njegovem mnenju "v naši državi 
začel razsajati za nacionalno 
ekonomijo najnevarnejši bacil 
inflacije in nezasluženega pove
čevanja plač". Oglasila sta se tudi 
direktorja tekstilnih družb v teža
vah: Gorenjske predilnice Miha 
Ješe in Loka Pro Gorazd Kraj
nik, ki sta opozorila tudi na nev
zdržno rast lokalnih komunalnih 
storitev in prispevka za stavbno 
zemljišče, čemur je seveda župan 
s primerjalnimi argumenti opore
kal. Zelo zaskrbljujoča je bila tudi 
ocena predsednika Območne 
obrtne zbornice Škofja Loka Mi
lana Hafnerja, saj je ocenil, daje 
le slaba polovica obrtnikov v ob
čini Škofja Loka sposobna preži
veti odpiranje trga ob vstopu v 
EU. Za vse ostale pa so zahteve 
države pri pogojih za opravljanje 
dejavnosti, pri načinu spremljanja 
poslovanja, nevzdržne. 

Za pogovor o aktivnem pre
strukturiranju, povezovanju in 
prevzemih ter ob tem izjemno za
nimivim vplivom lastništva v ne
katerih škofjeloških podjetjih, o 
razvojnih programih in zelo aktu

alnemu dostopu do tujih sredstev, 
ni bilo časa. Župana so nekateri 
direktorji izzvali, da naj si morda 
ogleda tudi kakšno podjetje od 
blizu in le bežno je bila omenjena 
problematika zazidalnih površin. 

Štefan Žargi 

M a r t u l j č a n i p r e d r e f e r e n d u m o m 
Gozd MarUUjek - V nedeljo, 12. maja, bodo krajani Gozd Martulj

ka odšli na referendum o odcepitvi iz krajevne skupnosti Kranjska 
Gora in za samostojno krajevno skupnost Gozd Martuljek. 

Prizadevanja za to, da Martuljek postane samostojna krajevna skup
nost, so že stara vrsto let. Krajani so se vedno počutili zapostavljene, 
saj so bili prepričani, da se njihovi problemi niso ustrezno reševali. 
Še več: nekaterim problemom niti prisluhniti niso hoteli. Zdaj sta se 
ta jeza in srd usmerila tudi proti občini Kranjska Gora, ki po besedah 
krajanov ni zmogla, da bi se kaj premaknilo glede nujne obvoznice 
mimo naselja, glede odprave in sanacije divjih odlagališč, jemanja 
proda iz struge Save in tako dalje. Da je bila mera polna, so nenado
ma izgubili tudi trgovino. Govori pa se, da se ukinja še pošta. Krajani 
se glede na izkušnje v Kranjski Gori upravičeno bojijo, da vse to vodi 
tudi k novim apartmajem za trg, zato zahtevajo, da se ne sme spre
meniti namembnost. Krajani so se zbrali na zboru občanov krajevne 
skupnosti in soglasno glasovali za novo krajevno skupnost. Od 150 
prisotnih je za novo krajevno skupnost glasovalo kar 149 krajanov, 
sklep je potrdil občinski svet Kranjska Gora in zdaj je razpisan še 
referendum, katerega izid mora spet potrditi občinski svet. D.S. 

K a r s o u k i n i l i , n i v e č z a ž i v e l o 

Občani Jezerskega bodo morali čim več kupovati v domačih trgovinah, obiskovati 
zobozdravnika in zdravnika v domačih ambulantah, točiti na domačem bencinskem 

servisu, hoditi na domači krajevni urad, če nočejo, da te dejavnosti ukinejo. 

Jezersko - Na Jezerskem se znova srečujejo s pritiski, naj opustijo 
nekatere dejavnosti in zaprejo trgovine, ki poslujejo na meji eko
nomičnosti. Nedavno tega so dobili v podpis soglasje avtobusnega 
prevoznika o ukinitvi avtobusnih linij, spet se pojavljajo težnje po 
zaprtju bencinskega servisa, premalo strank ima tudi krajevni 
urad... Toda do ukinitve pride samo enkrat in tudi na Jezerskem 
že iz izkušenj vedo, da še nobena dejavnost po tistem, ko so jo uki
nili, ni znova zaživela. 

O tem so razglabljali tudi na za
dnjem občinskem svetu, koje bila 
beseda tudi o ukinitvi avtobusnih 
linij. Alpetourova potovalna agen
cija je namreč zaradi nenehnega 
upadanja števila potnikov prisilje
na zmanjševati število odhodov 
na linijah. Letos so občinam po
slali v podpis izjavo, da se strinja
jo z ukinitvijo, v nasprotnem pri
meru pa naj bi sofinancirali stro-

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

Jesenice - Na Jesenicah so predvsem starejši, invalidi in drugi, ki 
težko hodijo po stopnicah, že nekaj časa opozarjali, da je nevz
držno, da v Zdravstvenem domu na Jesenicah ni dvigala. 

Ta pomanjkljivost je bila huda 
ovira predvsem za tiste, ki so gi
balno ovirani, saj jim je bilo skoraj 
onemogočeno obiskovati zdravni
ka v tretjem ali četrtem nadstropju 
Zdravstvenega doma ali fiziotera
pijo v spodnjih prostorih. Nekateri 
starši, ki so imeli otroke na vozič
kih, zdravnika sploh niso mogli 
obiskati, prav tako ne zobozdrav
nika, saj jim je bilo težko prenaša
ti invalidski voziček v nadstropje. 
Na te probleme so opozarjali 
predvsem invalidi in druge organi
zacije, problematike so se zaveda

li tudi v Zdravstvenem domu ozi
roma v osnovnem zdravstvu Go
renjske. Končno so začeli graditi 
osebno dvigalo, ki bo končano 
sredi junija. Dvigalo bo stalo oko
li 15 milijonov tolarjev, gradi ga 
Kovinar gradnje St. d.o.o., Jeseni
ce, jeseniško podjetje, ki ima ved
no več dela, saj se je zelo izkazalo 
z izgradnjo oziroma adaptacijo 
vodnih bazenov v Larixu in hotela 
Larix, obnovilo je sobe v hotelu 
Park na Bledu, zgradilo žičnico 
Dolenčev rut v Kranjski Gori... 

Darinka Sedej 

ške vzdrževanja linij, predvidoma 
150 tolarjev na kilometer. Župan 
občine Jezersko Milan Kocjan se 
je odločil za podpis izjave, in si
cer na osnovi tabele o zasedenosti 
linij, ukinili pa naj bi avtobus z. 
odhodom ob 20.30 z Jezerskega 
in prihodom ob 23.21. Januarja le
tos se je s tem avtobusom z Jezer
skega odpeljalo 9 ljudi, nazaj na 
Jezersko pa pripeljalo 23. 

Druga zgodba zadeva Petrolov 
bencinski servis, ki ga ima v naje
mu zasebnik, posluje pa na meji 
ekonomičnosti. Promet se je zelo 
zmanjšal, ob stalnih podražitvah 
goriv točenje na naši strani tudi za 
Avstrijce ni več zanimivo. Lastni
ki zato resno razmišljajo o opu
stitvi črpalke na Jezerskem. Da bi 
ga obdržali, je občina Jezersko v 
interesu zmanjševanja obratoval
nih stroškov pripravljena oprostiti 
lastniku plačevanje stroškov ko
munalnega odvoza odpadkov na 
zbirno mesto Remont, porabljeno 
vodo in komunalne takse za ogla
ševalne table. 
Zelo malo občanov prihaja tudi 

na krajevni urad, kar seje izkaza
lo ob upokojitvi tamkajšnje delav
ke na začetku leta. Objavili so 
razpis za novo zaposlitev, ki bi jo 
lahko na predlog občine rešili 
tako, da bi zaposlena delavka pol

ovično opravljala dela na krajev
nem uradu, polovično pa kot taj
nica občine. Zadeva ni uspela, ker 
so v kranjski upravni enoti preso
dili, da je ekonomičnost zaposlit
ve delavca v krajevnem uradu Je
zersko vprašljiva in da so pred 
upokojitvijo delavke na tej rešitvi 
vztrajali predvsem zaradi argu
menta oddaljenosti. O neracional-
nosti poslovanja govori podatek, 
da je delavka na krajevnem uradu 
prejela v prvih dveh mesecih 23 
vlog za zamenjavo potnih listov 
in osebnih izkaznic, kar je pol 
manj, kot delavka na upravni eno
ti sprejme v enem dnevu. Sedaj 
so zadevo uredili tako, da delavka 
krajevnega urada Naklo nado
mešča na jezerskem, število urad
nih ur na Jezerskem pa je zmanj
šano na en dan (sreda od 8. do 16. 
ure), kar po ugotovitvi ljudi Z 
upravne enote ni nič slabše, kot je 
bilo. Pač pa pozivajo občinsko 
vodstvo, naj svoje občane spodbu
ja, da v večji meri koristijo storit
ve krajevnega urada, saj bo upra
vna enota v nasprotnem primeru 
verjetno prisiljeni v ukinitev. 

Domača zdravstvena postaja, 
krajevni urad, bencinska črpalka, 
avtobusi, pošta so ustanove, ki naj 
bi jih občani na Jezerskem obis
kovali v čim večji meri, če želijo, 
da še ostanejo. Enako velja za tr
govine. Vse skupaj je tu zaradi 
občanov in če ljudi ne bo v urade, 
trgovine, ambulante in drugam, 
jih bodo enostavno zaprli in de
javnost ukinili. Ugotavljajo, da bi 
ljudje pripadnost domačemu kraju 
lahko izkazovali tudi na takšen 
način. Danica Zavrl Zlebir 
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B o g a t a r a z s t a v a 

v š e n č u r s k e m m u z e j u 

Vse kaže, da bo muzej v Šenčurju, ki so ga odprli 
ob lanskem občinskem prazniku, letos polneje zaživel. 

Ob letošnjem prazniku so odprli dve razstavi. 
Šenčur - Pred kratkim so z namenom, da bi usmerjali delovanje 
občinskega muzeja in načrtneje skrbeli za ohranjanje kulturne 
dediščine, v Šenčurju ustanovili poseben odbor. Vodi ga profesor 
Martin Kadivec. Razstavi ob občinskem prazniku sta že prvi 
rezultat delovanja odbora. 

D e n a r , k i k a r pr ide -

i z i g r a l n i c e 
Kranjskogorski občini bo koncesijska dajatev HIT-ove igralnice v Kranjski Gori letos prinesla kar 269 milijonov tolarjev. 

Zelo veliko denarja, ki bi ga bila vesela vsaka občina. Kranjska Gora ga namenja za različne turistične projekte. 

Razstavljavci v šenčurskem muzeju. 

Ob občinskem prazniku so od
prli razstavi, ki sta jih pripravila 
Gorenjski muzej iz Kranja in Sek
cija domače in umetne obrti pri 
obrtni območni zbornici. Muzej 
je prispeval prikaz kroparskih iz
delkov, ki jih je moč videti v gor
njem delu, sekcija pa se v spod
njih prostorih predstavlja z več 
razstavljavci. Barba Štemberger 
Zupan iz Vogelj razstavlja ročno 
izdelano posodo z lončarskega 
vretena, Stanislav LomovŠek ml. 
izdelke iz ročno struženega lesa, 
Stane Grilc ročno izdelane sko
dle, Brane Mirt vitraže, peskano 
steklo in fusinge, Simona Koman 
izdelke iz prešanega cvetja, An
ton Umnik restavrirane stare po

sode, Dragica Markun pa peščene 
slike. Ob otvoritvi razstave so ob
činstvo nagovorili Marinka Štirn, 
predsednica Turističnega društva 
Šenčur, ki ima ključ šenčurskega 
muzeja, Barbara Ravnik Toman, 
ravnateljica Gorenjskega muzeja 
in tamkajšnji kustos Jože Dež-
man, ki je pripravil kroparsko raz
stavo, ter Barba Štemberger Zu
pan, predsednica Sekcije domače 
in umetnostne obrti pri Obrtni 
zbornici Kranj. 

Razstavi bosta na ogled do kon
ca maja, in sicer ob torkih in ne
deljah od 10. do 12. ure, ob četr
tkih in petkih pa od 17. do 19. ure. 

Danica Zavrl Žlebir, 
foto: Tina Doki 

Kranjska Gora - Povsod po Ev
ropi igralnice namenjajo določena 
sredstva tudi krajem, kjer stojijo, 
ta denar pa se namensko uporab
lja za turistične namene. Bolj 
uspešne so igralnice, več denarja 
imajo tudi v lokalni samoupravi 
na teh področjih. 

Kranjskogorska igralnica je zelo 
uspešna in je po adaptaciji in do
graditvi dosegla izjemen obisk in 
promet. Zato je ob dobrem obisku 
igralnice lahko še najbolj zado
voljna občina Kranjska Gora, saj 
od igralnice dobi kar visoka de
narna sredstva. 

V Sloveniji je bil sprejet zakon o 
igrah na srečo leta 1995 in je 
opredelil koncesijsko dajatev, ki 
pa je bila uveljavljena šele leto 
kasneje po zaključenem postopku 
lastninjenja igralnic. Lastninjenje 

pa se je zaključilo oktobra leta 
1997. 
Tedaj sije občina Kranjska Gora 

z nekateri primorskimi občinami 
zelo prizadevala, da bi določbo 
zakona, ki določa koncesijsko 
dajatev občinam, čimprej uvelja
vili - župani so tedaj celo grozili, 
da bodo državo tožili, če ne 
bo uveljavljala tega zakona in 
teh koncesijskih dajatev, kajti tu
ristične občine so ta denar potre
bovale za izgradnjo infrastruktu
re. Delež občine Kranjska Gora 
v sistemu HIT, d.d., je znašal 1,94 
odstotka. 

Člen zakona določa, da se kon
cesijska dajatev deli tako, da je 
polovica prihodek državnega pro
računa, polovico pa dobijo občine 
na zaokroženem turističnem ob
močju, kjer so igralnice. Sredstva 

koncesijske dajatve so namenska 
in se uporabljajo za ureditev pre
bivalcem prijaznejšega okolja in 
turistično infrastrukturo. 

Kdo so turistično zaokrožena 
območja? Le-ta je določilo Mi
nistrstvo za turizem z odredbo. Ta 
pa je bila v času, koje bil minister 
Razgoršek, malo Čudna, saj je 
koncesijsko dajatev za Kranjsko 
Goro razdelil še bohinjski občini 
in tako razmerje znaša 80 proti 20 
za Kranjsko Goro. Kljub naspro
tovanjem nekaterih drugih občin -
jeseniške, denimo, saj je v kranj
skogorski občini zaposlenih naj
več delavcev prav z Jesenic - da 
so veliko bolj upravičeni do kon
cesijske dajatve kot drugi, taka 
delitev še vedno velja. 

Občina Kranjska Gora od konca 
leta 1999 prejema koncesijsko da
jatev, ki za leto 2002 znaša 269 
milijonov tolarjev. Sredstva obči
na namenja za turistično infra

strukturo, za projekt večnamenske 
prireditvene dvorane, za informa
cijski sistem, posodobitev poligo
na Podkoren, program LTO 
Kranjska Gora, ureditev trgov, ko
lesarsko pot, tekaške proge, za sa
nacijo vodovodnega omrežja, za 
sanacijo okolja po zaključku ka
nalizacije - za dela, ki presegajo 
obveznost koncesionarja. 

Občina pričakuje tudi takso za 
igralne avtomate zunaj igralnic v 
višini 26 milijonov tolarjev v letu 
2002. Ta taksa ni namenska in je 
prihodek proračuna, način plače
vanja pa je določen z odredbo in 
jo zaračunava davčni organ na 
podlagi nakupa posebne nalepke. 
S podelitvijo malih koncesij za ig
ralne salone v hotelu Larix pa bo 
taksa odpadla in bo uvedena kon
cesijska dajatev. Kakšna pa bo, še 
ni znano. 

Darinka Sedej 
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Cilji znani, pot do njih pa ne 
t o u j nssufan o i :u lu t j j ' j i pa i i ' m - j j 

Tržiški občinski svetniki so prekinili obravnavo regionalnega razvojnega programa Gorenjske. 
Vzeli so si čas za premislek. 

dar mačih in tujih ponudnikov sred 
Tržič - Program regionalnega razvoja je » ^ . » ^ S ' t ' S S n e stev, je še ugotovila Zupanova, 
se v Tržiču bojijo, da bodo pri uresničevanju ciljev revnejs« 
potisnjene ob rob. Sestavljavcem bodo dali pisne p ^ P 0 « ^ 
sprejemu programa pa se bodo odločali na prihodnji seji. i o k 
so imeli na klopeh tudi vrsto odlokov. 

Občinski svet v Tržiču je že ok
tobra 2000 sprejel sklep o pripra
vi Regionalnega razvojnega pro
grama za obdobje 2002-2006, za 
kar je pooblastil Regionalno raz
vojno agencijo Gorenjske. Kot je 
svetnikom pojasnila mag. Slavka 
Zupan iz BSC Kranj, je obsežen 
dokument nastajal dobro leto dni. 
Pri tem je sodelovalo več kot 250 
ljudi v območnih in regijskih sku
pinah ter 90 izprašanih oseb v 
podjetjih in institucijah. Na Go
renjskem so opredelili ključne 
prioritete na petih področjih. Pri 
varstvu okolja bodo za občino Tr
žič v ospredju izgradnja čistilne 

naprave in kanalizacijskega 
omrežja, oskrba z vodo v manjših 
naseljih in obnova mestnega je
dra. Za razvoj gospodarstva bo 
pomembna revitalizacija opušče
nih gospodarskih objektov. K raz
voju človeških virov bo pripomo
glo prilagajanje srednješolskemu 
sistemu. Pri razvoju podeželja 
bodo uporabni vsi podprogrami, 
saj bo treba razvijati poleg kmetij
stva tudi alternativna delovna me
sta. Vizija razvoja Gorenjske 
predvideva krepitev regijske pri
padnosti, kar bo pomembno za 
uveljavitev v državi. Program bo 
osnova za prijave na razpise do-

Pripravljavci so porabili preveč 
časa in denarja za pripravo osnov
nih izhodišč, zato bo do roka tež
ko uresničiti zastavljene cilje, je 
menil Frančišek Bradač. Izrazil je 
bojazen, da bodo revne občine 
težko sledile bogatim pri konkuri
ranju za sredstva. Njegovemu 
mnenju se je pridružil tudi Jožko 
Kuhelj, ki je vprašal, zakaj niso 
raje porabili tujih izkušenj. Jurij 
Rozman je opozoril, da program 
premalo upošteva varovanje voda 
in zraka, vprašljivo pa je tudi, 
kako uresničiti izobraževanje na 
podeželju. Kot je ugotovil Ivan 
Kapel, statistika kaže nizko raven 
občine Tržič na več področjih. 
Zato bi kazalo čimprej priti do de
narja iz Evropske skupnosti in dr
žave, je predlagal podžupan Vin

ko Perne. Čeprav imajo s tem sla
be izkušnje, je sprejem programa 
podrl tudi župan Pavel Rupar. Še 
prej bo treba rešiti delitev stro
škov v prihodnjih letih, je pouda
rila direktorica občinske uprave 
Marta Jarc; namesto števila prebi
valcev naj bi upoštevali obseg pri
dobljenih sredstev. Določiti bo 
treba še prioritete pri urejanju po
slovnih con, je zahteval Izidor Je-
rala iz urada za urejanje prostora. 

Razprava je razkrila preveč od
prtih vprašanj, da bi se takoj odlo
čali o sprejemu regionalnega raz
vojnega programa. Vzeli so si čas 
za premislek in oddajo pisnih pri
pomb v dveh tednih. Pisne odgo 
vore pričakujejo tudi od sestav 
ljavca, nato pa bodo obravnavo 
programa nadaljevali na prihodnji 
seji. Stojan Saje 
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nekomercialni regionalni 
program DTV LOKA 
viden z UHF anteno 
na 5 1 . Kanalu 
oddajnika Lubnik 
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L jub l jana 
Zakon o Javn ih g las i l ih (Uradn i l i s t i t . I S / M ) v 53 . ttenunavaja: 

o p ^ a t a r m o r . o b v « n o r a x i . r j . t i " " l o r - l n e ^ " J S S L 
t a r nekod i rane Loka lna RTV p rog rama , k i so v i dn i i n s l i i n i na o b m o č j u 
n jegovega Kabe lsko - d i s t r i buc i j skega s i s t e m a . " 

ZATO KABELSKI NAROČNIKI ZAHTEVAJTE OD VAŠEGA OPERATERJA 
KANAL S SIGNALOM DTV LOKA. 

* a « q % A s ^ BOGAT IZBOR MODELOV IZ KOLEKCIJE POMLAD - POLETJE 2002 

OBIŠČITE DOBRO ZALOŽEN ODDELEK Z OTROŠKO IN ŠPORTNO OBUTVIJO V KLETNI ETAŽI 

V DISKONTNEM ODDELKU LAHKO IZBIRATE MED OBUTVIJO PO ZELO UGODNIH CENAH! 

v Času razstave minfos bo prodajalna odprta 
VSOB0T0,11.51NVNEDEU0,12.50D 8. D018.URE D e t e l j i c a 

V A B I L O - I Z L E T N A K R A S MAJ -

K R A S O P R E M A - S A L O N D U T O V L J E m Š S t C 

Mehke linije, 

odličen 

spanec, 

pro$tome\ 

omare 

KRAŠKO MKHO 0 9 Brezplačna De lavn i k o d 8 . 0 0 - 1 6 . 0 0 

TSSZM s o b o t a , n e d e l j a o d 9 . 0 0 - 1 5 . 0 0 M 4 K M s m t U t t 

Na brezpla« ni telefonski številki 0 8 0 2 2 6 6 : 
• lahko hitro in enostavno naročite Petrolovo ekstra lahko k u r i l n o o l j e , 
• dobite vso informacije o utekočinjenem naftnem plinu, 
• in naročile se Macjna kartic o, s katero boste tudi ob nakupu kurilnega olja prihranili. 
Pokličite katerikoli dan v tednu, operaterji ze čakajo na vaš klic! 
www.petrol.ii P E T R O L 

http://www.ioji%c2%ab
http://raxi.rj.ti
http://www.petrol.ii
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GORENJKA - GORENJEC MESECA 
APRILA 2002 

P o v e d e l j e M a r c e l 

MARCEL RODMAN ALOJZ POKLUKAR 

Že DEVETO leto vsak mesec v veliki gorenj ksi akciji popularnosti 
izbiramo GORENJ KO ali GORENJCA meseca. V akciji sodelujejo in 
glasujejo bralke in bralci Gorenjskega glasa in poslušalci Radia Kranj, 
Radia Sora, Radia Triglav Jesenice in Radia Gorenje. Glasujete pa 
lahko tudi po elektronski pošti, naš elektronski naslov je: info@ 
g-glas.si. 

Danes je drugi petek v maju in začenjamo drugi krog letošnjega 
četrtega celomesečnega izbora GORENJKE/GORENJCA mese
ca APRILA 2002. Pravila o sodelovanju v štirih radijskih glasovanjih, 
ki vsa potekajo "v živo". Vam bodo povedali voditelji teh oddaj. 
Najbolj preprosto glasovanje pa je z dopisnico, na katero vpišete 
enega od obeh predlogov za GORENJ KO /GORENJCA MESECA in 
jo pošljete naslov: GORENJSKI GLAS, p.p. 124, 4001 Kranj. 
Pri preštevanju glasovnic dosledno upoštevamo pravilo: ena dopisnica 
- en glas, zato nam ne pošiljajte polnih kuvert 'glasovalnih listkov' 
ali pa dolgega seznama imen ipd. Enako velja za glasovanje po elekt
ronski pošti. 

V prvem glasovalnem krogu za GORENJKO/GORENJCA MESECA 
MARCA 2002 smo prejeli 82 glasovnic. MARCELU RODMANU 
ste namenili 54 glasov, ALOJZU POKLUKARJU 28 glasov. Povedel 
je tako v prvem krogu Marcel Rodman. 

Kratki predstavitvi dveh Gorenjcev, ki sta aprila opozorila nase: 
MARCEL RODMAN (20 let) iz Rodin pri Žirovnici je začel 

igrati hokej, še preden je začel hoditi v šolo. Igral je že za vse 
slovenske reprezentance, za člansko pa prvič aprila lani v Ljub
ljani v skupini B. Je najmlajši reprezentant. Tri leta je bil v Kana
di in bil je izbran v najmočnejšo hokejsko ligo na svetu NHL. Lani 
jeseni se je vrnil in igral za Jesnice. Je prvi Slovenec, ki je na elit
nem svetovnem hokejskem prvenstvu skupine A dosegel gol proti 
Rusiji in potem tudi proti Švedski in Avstriji. 

ALOJZ POKLUKAR z Gorij pri Bledu je predsednik krajevne 
skupnosti Gorje v občini Bled. Kot prizadeven, odločen in vztra
jen predsednik sveta krajevne skupnosti Gorje je poznan, da 
kadar je treba, nima dlake na jeziku. Tako so pod njegovim 
predsednikovanjem konec aprila v Gorjah že enajstič zapored 
skupaj z Gorenjskim glasom pripravili tradicionalni iz zelo us
pešen Jurjev semenj z različnimi prireditvami. 

V največji in priljubljeni gorenjski akciji popularnosti sodelujejo: 
FRIZERSKI ATELJE SILVA, ki ga po novem najdete v TC DOL-
NOV na Primskovem, Šuceva 3, telefonska številka je nespreme
njena: 04/23-43-070; Arboretum Volčji Potok in Terme Snovik -
Kamnik, d.o.o., Molkova pot 5,1241 Kamnik, telefon 01/8308-631. 
V Frizerskem ateljeju Silva vsak teden uredijo frizuro eni (ali enemu) 
od vseh, ki ste v posameznem krogu glasovali za Gorenjko/Gorenjca 
meseca, v Termah Snovik, prvih gorenjskih toplicah se lahko osvežite 
in uživate v zdravilni vodi, v Arboretumu pa si boste lahko ogledali 
lepote enega najlepših arboretumov v Evropi. 
Tudi tokrat smo izmed vseh glasujočih izžrebali deset srečnežev. 

V Frizerski atelje Silva v TC Dolnov je povabljena Štefka Teršan, 
Valburga 42 A, 1216 Smlednik. Vrednostna pisma po tisoč tolarjev 
prejmejo: Ani Treven, Pod Gozdom 1, 4201 Zg. Besnica; Marija 
Zveršen, Srednja vas 158, 4208 Šenčur in Francka Sušnik, Podreča 56 
A, 4211 Mavčiče. Tri vstopnice za obisk Arboretuma v Volčjem Po
toku dobijo: Berta Bertoncelj, Selca 119, 4227 Selca; Antonija Ferjan, 
Rečiška 14, 4260 Bled in Ro/.a Brezar - Grbavac, Moste 63 a, 4274 
Žirovnica. Tri vstopnice pa čakajo pri blagajni Term v Snoviku 
naslednje: Sandra Grošelj, Lipce 30, 4273 Blejska Dobrava; Maruša 
Jelene. Partizanska 31, 4260 Bled in Špela Poklukar, Zgornje Gorje 
10/A, 4247 Zg. Gorje. 

L o č i t e v s š e s t i m i p r a v n i k i 

Občina Radovljica, Bled in Bohinj so se uspele dogovoriti o razdružitvi iz skupnega podjetja Komunala Radovljica. 

Radovljica - Ta razporoka je terjala delo kar šestih pravnikov, tra
jala pa je sedem mesecev. Zato sem vesel, da je to poglavje, ki se je 
vleklo nenormalno dolgo, vendarle zaključeno. S približno temi 
besedami je radovljiški župan in predsednik skupščine javnega 
podjetja Komunala Radovljica Janko S. Stušek na novinarski kon
ferenci minuli torek oznanil, da so se občine Radovljica, Bled in 
Bohinj vendarle uspele dogovoriti o izstopu Bleda in Bohinja iz 
doslej skupnega podjetja Komunala Radovljica. Izstop so sprem
ljali številni zapleti in le za las so se izognili tožarjenju na sodišču. 

Najbolj se je zapletlo s prevze
manjem oziroma poplačilom pre
sežnih delavcev, stroški izstopa 
ter cenitvijo podjetja. A kot je po
vedal Janko S. Stušek, so se na 
zadnjem podaljšku osme skupšči
ne konec aprila vendarle uspeli 
dogovoriti o vsem, tako da je iz
stop dveh družbenic zdaj sprejet. 
In kaj to pomeni? Po besedah di
rektorja Komunale Radovljica 
Draga Finžgarja bodo zdaj opra
vili postopek znižanja osnovnega 
kapitala, nato pa mora podjetje v 
treh letih poplačati družbenike. 
Vendar bodo po Finžgarjevih be
sedah to skušali storiti že prej. 
Vrednost podjetja je bila na dan 
31. 12. 2001 ocenjena na 459 mi
lijonov tolarjev, zaradi negativnih 
vrednosti seje potem zmanjšala, a 
je še vedno pozitivna. Občina Ra
dovljica naj bi imela dobrih 57 
odstotkov, Bled slabih 34, Bohinj 

pa 9 odstotkov v kapitalskem de
ležu. Del poplačila obeh družbe
nic, ki izstopata, naj bi predstav
ljal odkup osnovnih sredstev, ki 
jih imata sedaj Občini Bohinj in 
Bled v najemu. Vendar pa je Ob
čina Bled po Finžgarjevih bese
dah prevzela manj osnovnih sred
stev, kot bi ji jih pripadalo po de
litvenem ključu, tako da bo Ko
munala Radlvljiea preostanek 
morala poravnati na drugačen na
čin. Na drugi strani pa je Bohinj 
prevzel več premoženja, kot bi ga 
bila Komunala Radovljica dolžna 
poplačati in bo zato po Finžgarje
vih besedah "dolžnik Komunale. 
Glede zaposlenih je Finžgar pove
dal, da so že lani število zmanjša
li z 99 na 78 (zvečine z "mehki
mi" metodami, delno tudi z izlo
čitvijo pokopališke dejavnosti in 
geodetske službe), od preostalih 
78 pa jih je Bohinj prevzel deset, 

P r i m s k o v o b o g a t e j š e 

z a n o v o p o š t o 

Med 52 poštnimi poslovalnicami širom po Gorenjskem je 
bilo v zadnjih sedmih letih prenovljenih 34. V ponedeljek 

odpira vrata prenovljena pošta na Primskovem. 
Kranj - Pošta Slovenije, Poslov

na enota Kranj je že dalj časa na
črtovala premestitev obstoječe 
pošte z Likozarjeve ulice na do
stopnejšo lokacijo. Potreba po no
vih prostorih je bila prisotna že 
kar nekaj let, saj je obstoječa lo
kacija na križišču Likozarjeve uli
ce z naraščajočim prometom in 
pomanjkanjem parkirišč postajala 
vse bolj neprimerna. Utesnjeni 
prostori niso omogočali nadalj
njega razvoja in uvajanja novih 
storitev, otežen pa je bil dostop in
validnim osebam. Vodilo pri izbi
ri nove lokacije je bilo predvsem 
dostopnost z osebnimi avtomobi
li, dovolj parkirišč in možen pri
stop tudi za invalidne osebe. 
Z velikim razumevanjem za 

razrešitev problematike in s pod
poro župana Mestne Občine 
Kranj Mohorja Bogataja in pred
stavnikov KS Primskovo ter so
lastnikov objekta je Pošta Slove
nije odkupila pritlične prostore v 
Domu krajanov na Jezerski cesti 
41. Skupaj z Mestno občino Kranj 
pa je bil odkupljen del zemljišča 
zaradi ureditve parkirišč. Adapta
cijska dela so se pričela v v začet
ku letošnjega leta, poleg tega je 
Mestna občina Kranj v sodelova
nju s Pošto Slovenije poskrbela za 
ureditev parkirišč, dovozov in ze

lenic v okolici Doma krajanov, 
kar bo dalo nov zagon Krajevni 
skupnosti /a nadaljnje urejanje 
Primskovega, ki postaja /. novim 
centrom Mercator in Merkur 
osrednje nakupovalno središče 
celotne gorenjske regije. 

Nova pošta bo poslovala v več
jih in dostopnejših prostorih /. 
urejenim dostopom za invalide. 
Za podjetja in obrtnike bodo v 
prostorih pošte nameščeni poštni 
predali, razširili bomo ponudbo 
poštnih storitev in tudi storitev 
Poštne banke Slovenije z menjal
nico ter bankomatom. Dobrodoš
la pridobitev za krajane bo tudi 
izročanje paketov in pisemskih 
pošiljk, ki jih zaradi odsotnosti 
naslovnikov nismo mogli vročiti 
na domu, tako da ne bo potrebno 
po te pošiljke hoditi na glavno 
pošto na Dražgoško ulico 8. 
Ugodna lega nove pošte bo omo
gočala približevanje poštnih stori
tev tudi za krajane Gorenj, Brito-
fa, Predoselj, vse do Visokega. Na 
Poslovni enoti Pošte Slovenije v 
Kranju upajo in želijo, da se bodo 
s pošto na novi lokaciji še bolj pri
bližali krajanom s poštnimi in 
bančnimi storitvami, da bodo pri
jazno postreženi, pa bo skrbela 
upravnica Melita Jevšek in na
mestnica Jožica Košnik. Š. Ž. 

Bled pa 17. Finžgar je tudi pove
dal, da lani izdelani sanacijski 
program uspešno poteka, lani je 
Komunala Radovljica poslovala 
pozitivno, in to v vseh treh obči
nah. Komunala še vedno pogod
beno opravlja odvoz smeti za bo
hinjsko občino, medtem ko za od
voz odpadkov na Bledu skrbijo 
sami. O smotrnosti ra/.druževanja 

komunal pa je Janko S. Stušek de
jal, da bo šele čas pokazal, ali je 
bila to prava rešitev, menil pa je, 
da bo s časom zaradi zniževanja 
stroškov zagotovo nujno takšno 
ali drugačno povezovanje, vendar 
"na čistejših poslovnih in kapital
skih odnosih, ob natančnejši kon
troli in računih". 

Urša Peternel 

R a d o v l j i č a n o m 1 2 0 0 k o m p o s t n i k o v 
Radovljica - V Radovljici so ta teden začeli z brezplačnim razdelje

vanjem kompostnikov tistim gospodinjstvom, ki so se odločila na ta 
način zmanjševati količino odpadkov. Kot je povedal direktor Komu
nale Radovljica Drago Finžgar, je bil odziv občanov veliko večji od 
pričakovanj, tako da bodo do jutri razdelili kar 1200 kompostnikov. Za 
akcijo so se odločili v sodelovanju z Občino Radovljica z namenom, 
da bi zmanjšali količino odpadkov in s tem stroške odlaganja le-teh na 
deponiji Mala Mežakla. Kar 40 odstotkov vseh odpadkov v gospodinj
stvih namreč predstavljajo biološki odpadki, ki bodo s pomočjo kom
postnikov ostali na domačih vrtovih. O pomenu kompostiranja in o 
tem, kako sploh izdelovati kompost, bo občane seznanila posebna 
knjižica, ki jo bodo dobili vsi imetniki kompostnika. Za nakup kom
postnikov je Občina Radovljica iz proračuna namenila 2,5 milijona 
tolarjev, zaradi velikega odziva občanov pa na Komunali Radovljica 
upajo, da bo občina prispevala še del stroškov. En kompostnik je 
namreč Komunalo stal osem tisočakov, dodatnih 600 tolarjev pa Še 
posoda, v katero bodo občani biološke odpadke odlagali. U. P. 

L o č a n i r a z s t a v l j a l i n a Č e š k e m 
Škofja Loka - Na južnem Češkem, v mestu Pisek, so pred dnevi v 

tamkajšnjem Prachenskem muzeju odprli kar dve zanimivi razstavi 
slovenskega izvora. V prvi dr. Damjan Prelovšck predstavlja redko 
dostopna Plečnikova dela, ustvarjena za T. G. Masarvka na Hradčanih. 
V drugi pa avtor Peter Pokom predstavlja slovenske naravne in kul
turne znamenitosti z naslovom "Krasy Slovinska" (Lepote Slovenije). 

Kot nam je poročal Peter Pokom, sta pred odprtjem razstav tamkaj
šnji župan dr. Luboš Pruša in odpravnik poslov na slovenskem vele
poslaništvu v Pragi Matjaž Puc v mestnem parku posadila lipo pri
jateljstva med Slovenijo in Češko. Danes jih je že več kot 20, saj ob 
pomembnejših dogodkih vedno posadijo novo. Sodelovanje tudi sicer 
teče v obeh smereh, v Sloveniji sta že posajeni dve lipi, pred leti je bila 
v Železnikih razstava o delovanju rodbine Šechtl. lani pa je v galeriji 
Hara svoja dela predstavila slikarka Marie Michaela Šechtlova. Letoš
nja razstava v Pisku jc že četrta letošnja na Čefikem, ki obravnavadcTo 
arhitekta Plečnika ali pa predstavlja Slovenijo. Predvidoma septembra 
naj bi se v galeriji mu/eja v gradu Strakomce predstavil škofjeloški 
Foto klub Anton Ažbe. B.B. 

V T O R E K B O D O O B J A V L J E N I 
PRVI I Z Ž R E B A N I N A R O Č N I K I Z A I Z L E T 
G O R E N J S K E G A G L A S A 
V soboto, 1. junija, bosta dva avtobusa Integrala Jesenice od

peljala bralce Gorenjskega glasa na izlet v Celovec. Ta dan bo na 
Novem trgu pred magistratom vrhunec prireditve FESTIVAL KO
ROŠKIH DOLIN. Ogledali si bomo kulturno-zabavni program ter 
ponudbo domačih dobrot s kmetij in kmečkih turizmov. Obiskali 
bomo tudi Minimundus, se povzpeli na farni turn in se skušali 
imeti na prvo junijsko soboto čim bolj fino. Z nami bo PIVOVAR
NA UNION, ne bo manjkala malica, dobro voljo pa le vzemite s 
seboj. 
V naslednjih petih številkah GORENJSKEGA GLASA bomo 

vsakič izžrebali po deset naročnikov GORENJSKEGA GLASA 
(samo izmed tistih, ki imajo poravnano naročnino), preostali 
sedeži pa čakajo tiste, ki še niso izkoristili naše nagrade IZLET 
GORENJSKEGA GLASA, ki smo jih podeljevali ob raznih prilož
nostih. Zanje velja prijava, ko prejmemo fotokopijo dopisa, s 
katerim smo jih obvestili o nagradi. 

P I V O V A R N A U N I O N 

S]Q p r i j a t e l j e ! 

Piše Miha Naglic 

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

p o l j u d e h d o l 

Podlistek o znamenitih Gorenjcih 

Ušeničnik, katol iški ideolog 

Na vprašanje, kdo je bil vodilni ideolog vsega slo
venskega katoliškega gibanja v prvi polovici 20. 
stoletja, bi bil odgovor nesporen: dr. Aleš Ušenič
nik. Za takega ga je v letih 1940-41, v oceni njego
vih Izbranih spisov, označil tudi dr. Anton Trstenjak, 
najprej Ušeničnikov slušatelj, pozneje naslednik na 
ljubljanski teološki fakulteti. "Ni svetovnonazorske
ga vprašanja, ki ga Ušeničnik ne bi bil obravnaval, 
zlasti pa ni bilo v zadnjih štiridesetih letih na Slo
venskem nobenega kulturnega pojava, do katerega 
naš filozof ne bi bil zavzel stališča v duhu katoliških 
načel. Ta vloga katoliškega ideologa in idejnega vo
ditelja svojega naroda skozi malone pol stoletja daje 
Alešu Ušeničniku trajno in odlično mesto v naši 
zgodovini. " Trstenjak dodaja, da je Ušeničnik "sko
raj pol stoletja stal na braniku katoliške miselnosti 

med Slovenci, na vsako novo stru
jo med nami reagiral, opredelil 
njeno razmerje do katolicizma, 
svaril pred nevarnostmi in si tako 
tekom časa kot katoliški ideolog 
pridobil naravnost neoporečno 
avtoriteto med nami". 

Med Slovenci so bile seveda že 
takrat razširjene tudi druge ideo
logije, zlasti liberalne in marksi
stične, vendar nobena ni dosega
la tolikšnega in večinskega dela 
Slovencev kot katoliška. Tudi 
Ušeničnik sam je poudaril, da je 
bilo vse njegovo delo v službi 
Cerkve in vere. "Skoraj vse, kar 
sem pisal, sem pisal sicer iz zna
nosti in z znanstveno vestnostjo, 
vendarle ne iz znanstvene ambici
je, temveč zato, da bi slovenska 
inteligenca bolj in bolj doumela 
resničnost in lepoto svojega kr
ščanskega svetovnega nazora in bi 
ga bila vesela. Malo sem pisal iz 
čiste teologije, malo več iz čiste fi
lozofije, največ pa sem obravnaval verska, nravna in 
vobče kulturna vprašanja pod filozofskim vidikom. " 
Biti ideolog ustanove, ki verjame, da je v službi 

Brezjanska Marija Pomagaj in 
Ušeničnikov duh v sprevodu med 
2. evharističnim kongresom v 
Ljubljani, 1935 

Boga in resnice, je pa itak bistve
no lažje, kot če je nekdo v službi 
nekih minljivih idealov. "Znan
stvenik bodi brez druge tendence 
(razen iskanja in odkrivanja res
nice), vse njegovo teženje naj gre 
samo za resnico, pa si bodi takš
na ali takšna! Če je resnica iz 
Boga, bo tako ali tako navsezad
nje razodela Boga!" 

Kakšno pa je pravzaprav raz
merje med Resnico in njenimi od
vodi za vsakdanjo rabo? "Za več
no življenje daje krščanstvo res 
odgovor na vsa vprašanja, ki so 
potrebna - so tudi nepotrebna 
vprašanja in še vprašanja, na ka
tera nam odgovor ni potreben - a 
na vprašanja za življenje na zem
lji, ki so torej tudi 'življenjska 
vprašanja', krščanstvo na splošno 
odgovarja le 'sub specie aeterni', 
po njih pomembnosti za večno 
Življenje, kolikor naj bo življenje 
na zemlji vprav priprava za ono 

Življenje. Življenje na zemlji je zelo mnogolično: je 
fizično, je gospodarsko, je socialno, je politično... 
Za vsako teh oblik je polno vprašanj. Za večno živ

ljenje je v teh oblikah premnogo relativnega... Kr
ščanstvo daje le nravne pravce, da bo življenje res 
priprava za večno življenje, in se na splošno oglasi 
le tedaj, kadar pride kaka oblika življenja v naspro
tje z življenjem za večno življenje. Krščanstvo je ne
kaj nadnaravnega, poleg nadnaravnega sveta je pa 
narava, naš naravni svet, ki ima svoje zakone, in 
preučevati te zakone in njih pomembnost za naše 
življenje na zemlji je naloga znanosti ali po domače, 
pa prav dobro filozofsko povedano, delo uma in pa
meti: um skuša naravno zakonitost doumeti, pamet 
jo praktično uporablja za življenje. " 

Ušeničnik je bil eden zadnjih velikih teologov "tri-
dentinske dobe", ki jo je dobrih deset let po njegovi 
smrti zaključila in nadomestila teologija drugega 
vatikanskega koncila. Med obema seveda ni U 
"reza ", je tudi kontinuiteta. Sicer pa najdemo tudi 
pri Ušeničniku včasih nenavadno moderne poglede-
"Seveda moremo od Cerkve pričakovati le odgovo
ra v vprašanjih večnega življenja, to je v vprašanjih, 
kako nam je živeti, po čem se ravnati, česa se ogiba
ti, da se ne pogubimo. Za druga vprašanja, ki se nit 
ne tičejo našega duševnega življenja, Cerkev ni po
stavljena. Postavljena je le za 'besede večnega £/v-
ljenja'. " Tako je zapisal leta 1942 v Reviji Katoliški 
akcije, v spisu z naslovom H komu naj gremo. A be
sede so merile v eno, akcija je šla v čisto drugo 
smer. 

mailto:info@g-glas.si
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6.10 Teletekst TV Slovenija 
6.30 Poročila 

Dobro jutro 
Poročila 
Dobro jutro 
Poročila 
Duhovni utrip 
Prgišče priljubljenih pravic 
Zaplešimo, francoska dok. nani
zanka 
Na liniji, oddaja za mlade 
Oddaja za otroke 
Dosežki 
Resnična resničnost 
O živalih in ljudeh, oddaja TV Ma
ribor 

12.00 Ženska, brazilska nadaljevanka 
13.00 Poročila, Vreme, Šport 
13.20 Dobro jutro 

Prvi in drugi 
Osmi dan 
Mostovi * 
Poročila, šport, vreme 
Vaš tolar 
Zenit 
Objeto mesto, 
dokumentarni feljton 

17.55 Marko, mavrična risbica, risana 
nanizanka 
Iz popotne torbe 
Deteljica 
Risanka 
Novice 
Vaš kraj 
Vreme 

19.30 TV Dnevnik, šport, vreme 
20.00 Odvetniške zdrahe, angleška na

nizanka 
Odmev, angleška nadaljevanka 
Cik Cak 
Odmevi, kulturna kronika, šport, 
vreme 
Polnočni klub 
Zenit, ponovitev 

0.30 Objeto mesto, ponovitev 
1.05 Gledališče v hiši, jugoslovanska 

čb nanizanka 
Saint Trapez, 
francoska nadaljevanka 
Okupacija v 26 slikah, jugoslo
vanski film 
Kolesarska dirka po Sloveniji, po-
senetek reportaže 
High five, športni film 

5.30 Vsakdanjik in praznik, ponovitev 
6.35 Orion, ponovitev 

6.35 
7.30 
7.35 
8.30 
8.40 
9.00 
9.15 
9.25 

10.00 
10.45 
11.05 
11.35 

15.05 
15.25 
15.55 
16.30 
16.40 
16.55 
17.20 

18.10 
18.30 
18.40 
19.00 
19.05 
19.25 

20.30 
21.25 
22.00 
22.50 
0.00 

1.35 
2.30 
4.35 
5.05 

GTV priporoča II 20.00 GTV mix z Matejo 
in gosti 21.00 Gorenjske grče - Lajnar 
kranjski 21.40 GTV priporoča III 21.45 Go
renjska TV poročila 1775 22.00 Petek za 
sobotni zametek, HHokej Hokej Hokej, 6., 
7. del - znani, neznani obrazi 23.40 GTV 
priporoča IV 23.45 Gorenjska TV poročila 
1775 00.00 Urica erotike na GTV do 1.00 
1.10 Videostrani GTV, 24 ur TTX 
SODELUJTE V KONTAKNTIH ODDAJAH 
GTV KRANJ - POKLIČITE PO TELEFO
NU: 233 11 56I PRIDRŽUJEMO SI PRA
VICO DO SPREMEMBE PROGRAMA. 
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DEŽELNA TELEVIZIJA LOKA ... Videostrani z oddajnika 51. kanal - Lubnik 
po širni Gorenjski 8.00 Dobro jutro, dežela 
-jutranji program 8.10 D'best 51 - kontaktna 
oddaja z izborom glasbe, ponovitev 8.45 
Oglasi 8.51 Deželne novice - informativni 
pregled dogajanja po Gorenjskem 9.05 Še
sta predstava, oddaja o avtomobilizmu 9.35 
Retroperspektiva filmov ob 25 letnici Dup-
Ijanskih kinoamaterjev: Uporni sinovi, igrani 
film (1977) in Finfranje, dok. film (1998) 
10.25 Video strani z oddajnika 51. kanal -
Lubnik po širni Gorenjski 18.00 Dober 
večer, dežela - večerni program 18.10 
D'best 51 - izbor najboljših glasbenih spotov 
iz oddaj minulega tedna 18.51 Deželne no
vice - informativni pregled dogajanja po Go
renjskem 19.10 The vital indredient, angle
ški dokumentarec 19.40 Glasbena paleta 
20.00 Kamera med vami 20.10 Vklop Stu
dio 1 v živo: Dežela, prebujaš se! - kontak
tna, razvedrilna, zabavno glasbena oddaja iz 
studia 1 DTV v Skofji Loki z glasbeniki popu
larne glasbe in plesalci Plesnega kluba M Tr
žič, posnetek, telefon: 04/513-47-70 
21.40 Geosonda, zemljina toplota za ogre
vanje in hlajenje 21.51 Deželne novice - in
formativni pregled dogajanja po Gorenjskem 
22.05 Lahko noč... Videostrani z oddajnika 
51. kanal - Lubnik po širni Gorenjski OGLA
SI ob 8.45, 18.45, 20.05 in 21.45 oz. 
pred zadnjimi DEŽELNIMI NOVICAMI 
KONTAKTNI TELEFON DEŽELNEGA 
STUDIA 1 - ŠKOFJA LOKA: 04/513-47-
70. PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO 
SPREMEMBE 

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. 

R KRANJ 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 Poročila RS 7.30 Če
stitka presenečenja 7.40 Pregled tiska 7.50 
EPP 8.00 Misel dneva - citat 8.20 Oziramo 
se 8.30 Izgubljene živali 8.40 Gorenjski kviz 
8.50 EPP 9.00 Godan 9.20 Gremo na po
tep: Razstava dinozavrov 9.50 EPP 10.00 
Novice 10.10 Ekološko vrtnarjenje - IV. radij
ska mreža 10.40 Zaposlovanje 10.45 Kaj 
danes za kosilo 10.50 EPP 11.00 Novice 
11.10 Relax - gostje v studiu 11.30 Kviz Ra
dia Kranj 11.45 Temperature doma in po 
svetu 11.50 EPP 12.00 Novice 12.05 Od
daja - Mobitel 12.30 Osmrtnice 12.40 Mi
nute za borzo - GBD 12.50 EPP 13.00 Pe
sem tedna + lestvica tega tedna 13.10 Bio 
vremenska napoved 13.15 Izubljene živali 
13.40 Zlata minuta na Radiu Kranj 13.50 
EPP 14.00 Godan 14.30 Prispevek 14.45 
Pregled današnjih kulturnih dogodkov 14.50 
EPP 15.00 Aktualno 15.15 Vreme, ceste 
15.30 Dogodki irl odmevi RS 16.10 Napo
ved 16.20 Lestvica Radia Kranj 16.50 EPP 
17.00 Novice 17.50 EPP 18.00 Godan 
18.15 Izgubljene živali 18.40 Pregled tiska 
18.50 EPP 19.00 Novice 19.10 Izgubljeni, 
najdeni predmeti 19.20 Napoved jutrišnjega 
programa radia Kranj 22.00 Glasba 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 

7.40 Teletekst TV Slovenija 8.00 Video
strani - Vremenska panorama 10.05 TV 
Prodaja 10.35 Videostrani - Vremenska pa
norama 14.30 TV Prodaja 15.00 Znanost 
našega časa, ameriška dok. serija 15.50 
Gledališče v hiši, jugoslovanska nanizanka 
16.20 Saint Tropez, francoska nadaljevan
ka 17.15 Valovi nad nami, angleški čb film 
18.55 SP v hokeju na ledu skupine A, pre
nos tekme za 3. mesto 21.15 Kolesarska 
dirka po Sloveniji, reportaža 21.45 Umori, 
ameriški film 23.10 South park, ameriška 
risana serija 23.35 Iz slovenskih jazz klu
bov 0.20 Videospotnice 

KANAL A 

ATM KRANJSKA GORA ... Videostrani 18.55 Napovednik dnevne
ga programa 18.16 Oglasi 18.18 Območ
no srečanje plesno mažoretnih skupin 
18.50 Risanka 19.00 Videostrani 20.00 
Prispevek iz radovljiške občine 20.30 Sate
litski 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 

5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 
5.40 Oglasi 6.00 Razmere na cestah 6.05 
Jutranji servis na Radiu Triglav - vreme z Ro
bertom Bohincem 6.30 Pogled v današnji 
dan, pogled v Gorenjski porodnišnici 6.40 
Oglasi 6.50 Vreme 7.00 Druga jutranja kro
nika 7.20 Popevka tedna 7.30 Danes v 
Dnevniku 7.40 Oglasi 8.00 Kronika OKC 
Kranj - zadnjih 24 ur 8.15 Obvestila 8.30 
Novice, pogled v današnji dan 8.40 Oglasi 
9.00 Naj Gorenje, Gorenjka meseca 9.15 
Voščila 9.40 Oglasi 10.00 Aktualno 10.30 
Včeraj danes jutri 10.40 Oglasi 11.00 Ak
tualno: 1001 nasvet 11.40 Oglasi 12.00 
BBC - novice 12.10 Osmrtnice 12.15 Ob
vestila 12.30 Novice 12.40 Oglasi 13.00 
Aktualno: dr. Petek: Sam svoj zdravnik 
13.30 Pogled v današnji dan 13.40 Oglasi 
14.00 Aktualno: dr. Petek: Sam svoj zdrav
nik 14.15 Voščila 14.30 Novice 14.40 
Oglasi 15.00 Aktualno: Turistična agencija 
Relax 15.30 Dogodki in odmevi 16.10 Po
pevka tedna 16.15 Obvestila 16.30 Osmrt
nice 16.40 Oglasi 16.50 Podjetniški Cik-
cak-OOZ Radovljica 17.00 Aktualno 17.30 
Včeraj danes jutri 17.40 Oglasi 18.00 Ak
tualno 18.30 Tednik občine Bled 18.40 
Oglasi 19.00 Črna kronika dneva 19.15 
Voščila 19.25 Pogled v jutrišnji dan, Radio 
jutri 20.30 Večer s Sašo Einsiedler 22.00 
Popevka tedna 22.05 Dr. Petek, ponovitev 

7.40 Teletekst TV Slovenija 
8.00 Zgodbe iz školjke: Luna 
8.35 Vesela hišica, lutkovna igrica 
8.50 Male sive celice, kviz 
9.40 Na liniji, oddaja za mlade 

10.20 Klic divjine, kanadka nanizanka 
11.05 Radio aktivnosti, kanadska nani

zanka 
Objeto mesto, dok. feljton 
Tednik, ponovitev 
Poročila, šport, vreme 
Mostovi 
Preganjan, ameriški čb film 
Grdi raček Tine, risana nanizanka 
Poročila, šport, vreme 

16.45 Alpe-DonavâJadran 
17.15 Ozare 

Na vrtu, oddaja TV Maribor 
Kuhinja do nazga, angleška dok. 
serija 
Svet Petra Zajca in prijateljev, ri
sana nanizanka 
Risanka 
Danes 
Utrip 

. Vreme 
19.30 TV Dnevnik, Šport, Vreme 
20.00 Povabilo na ples 
21.00 TV Poper, oddaja TV Koper - Ca-

podistria 
21.35 Trend, oddaja o modi in vizualni 

pop kulturi 
21.55 Tvegana znanost, ameriška dok. 

serija 
22.25 Poročila, šport, vreme 
23.00 Oz, ameriška nadaljevanka 
0.00 Južnjaška uteha, ameriški film 
1.45 Kuhinja do nazga, angleška dok. 

serija, ponovitev 
2.15 Alpe-DonavâJadran, ponovitev 
2.45 Lov na duha, nemški film 
4.30 Rokomet (m), polfinale slovenske

ga pokala: Mobitel Prule 67 - Pre-
vent, posnetek iz Škofje Loke 
TV Poper, ponovitev 
Mario, nedeljski večer v živo, po
novitev 

11.30 
12.00 
13.00 
13.15 
14.15 
16.00 
16.30 

17.20 
17.45 
18.15 
18.40 
19.00 
19.05 
19.20 

žela-večerni program 18.03 Srednjeveška 
oblačila nekoč in danes (Produkcija: Tone 
Mlaker) 19.00 Čudovita jesenska narava 
19.45 Prebujanja pomladi in vseh vrst cve
tlic 20.05 Razstava malih živali v Kranju 
20.30 Razstava, ocenjevanje in dirka koz v 
Valburgi 21.20 Igra: Sen kresne noči na 
gradu Kamen 21.51 Deželne novice - infor
mativni pregled dogajanja po Gorenjskem 
22.10 TV promo spot: Moja dežela 22.15 
Lahko noč ... Videostrani z oddajnika 51. 
kanal - Lubnik po širni Gorenjski OGLASI 
ob 18.45, 20.05 in 21.45 oz. pred za
dnjimi DEŽELNIMI NOVICAMI. 
KONTAKTNI TELEFON DEŽELNEGA 
STUDIA 1 - ŠKOFJA LOKA: 04/513-47-
70. PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO 
SPREMEMBE 

5.35 
6.05 

10.45 Bevertv Hills, ponovitev ameriške na
daljevanke 11.30 TV prodaja 12.00 Pop-
stars, ponovitev 13.00 Ricki Lake, ponovi
tev pogovorne oddaje 13.50 TV Prodaja 
14.15 Obala ljubezni, ameriška nadaljevan
ka 15.00 Mladi in nemirni, ameriška nada
ljevanka 15.50 Ricki Lake, pogovorna od
daja 16.40 Bevertv Hills, ameriška nanizan
ka 17.30 Ned in Stacy, ameriška humoris
tična nanizanka 18.00 Roseanne, ameriška 
humoristična nanizanka 18.30 Korak za ko
rakom, humoristična nanizanka 19.00 Pop-
stars, najboljši tega tedna 19.10 Meteor, 
vreme 19.15 Šov Jerrvja Springerja, pogo
vorna oddaja 20.00 Horor: Izganjalka vam
pirjev, ameriška nanizanka 20.55 Angel, 
ameriška nanizanka 21.50 Satanov sin, 
ameriški film 23.45 Ekstra magazin, ponovi
tev 0.30 Šov Jerrvja Springerja, ponovitev 
1.15 Rdeče petke, erotična serija 

8.40 TV Prodaja 9.10 JAG, ponovitev ameri
ške nanizanke 10.00 Močno me objemi, po
novitev mehiške nadaljevanke 10.55 Tri se
stre, ponovitev venezuelske nadaljevanke 
11.50 Esmeralda, ponovitev mehiške nada
ljevanke 12.40 Lepo je biti milijonar, kviz 
14.10 Dragon Bali, risana serija 14.35 Jez
deci senc, risana serija 15.00 TV prodaja 
15.30 Urgenca, ameriška nanizanka 16.25 
Esmeralda, mehiška nadaljevanka 17.20 Tri 
sestre, venezuelska nadaljevanka 18.15 
Močno me objemi, mehiška nadaljevanka 
19.15 24 ur 20.00Akcijav petek: Mladi Indi-
ana Jones: Globeli pekla, ameriški film 21.40 
Privid zločina, ameriška nanizanka 22.30 
JAG, ameriška nanizanka 23.30 Prijatelji, hu
moristična nanizanka 0.00 24 ur, ponovitev 

. Videostrani TV Impulz 18.55 Začetek 
programa 19.00 EPP 1 19.03 Lokalne no
vice 19.10 Motošport 19.40 EPP 2 19.45 
Izmenjava progama 20.15 EPP 3 20.15 Jež
kov show - glasbena oddaja 21.10 EPP 4 
2115 Bonanza 22.05 Viva turistica 22.35 
Videospoti 23.00 EPP 5 23.03 Erotika 
0.30 Končna špica videostrani TV Impulz 

7.00 Dobro jutro, Hrvaška 9.30 Festival kla
sičnih zgodb 10.00 Poročila 10.05 Izobra
ževalni program 11.00 Mladinski program 
12.00 Poročila 12.15 TV koledar 12.35 Iz
vir, nadaljevanka 13.25 Film 14.55 Poroči
la 15.00 Izobraževalni program 16.15 Tele
vizija o televiziji 16.45 Hrvaška danes 17.05 
Vsakdan 18.30 Pustolovščina na Hrva
škem, nanizanka 19.00 Kviz 19.15 Male 
skrivnosti 19.30 Dnevnik 20.05 Kjer je 
srce, ameriški film 21.50 Glamur Cafe 
22.55 Odmevi dneva 23.15 Šport danes 
23.25 Fallen, ameriški film 1.25 Ameriški 
film 3.00 Svoboda, nadaljevanka 4.55 
Amerika - žMjenje narave 6.10 Pravi čas 

5.40 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 6.15 Dogodki danes, vreme, 
ceste, šport 6.30 Noč ima svojo moč 6.50 
Pregled tiska 7.00 Druga jutranja kronika 
8.00 Dogodki danes, jutri 8.30 Napoved 
programa 8.50 Pregled tiska 8.55 Dnevna 
malica 9.00 Aktualno 10.00 Dogodki da
nes - jutri 11.00 Filmske zanimivosti 12.00 
BBC novice 12.50 Osmrtnice 13.00 Daj -
dam 14.30 Brezplačni mali oglasi 15.00 
Dogodki danes - jutri 15.30 RA Slovenija 
17.00 Športne novice 18.00 Gorenje me
seca 18.30 Planinski kotiček 19.00 Radio 
jutri 19.30 Zadetek v petek 22.00 Glasbe
ni program RA Sora do polnoči 

AVSTRIJA 1 6.00 Otroški program 11.00 Formula 1, 
prosti trening 12.10 Herkul 12.50 Formula 
1, prosti trening 14.10 Tališ in njegovih ti
soč nalog 14.30 Pink panter 14.55 Simp-
sonovi 15.20 Korak za korakom 15.45 
Herkul 16.30 V sedmih nebesih 17.15 Ča
rovnica Sabrina 17.40 Čarovnice 18.30 
Prijatelji 19.00 Will in Grace 19.30 čas v 
sliki in kultura 20.00 Šport 20.15 Milijon
ski show 21.10 Zmagovalci Lilijonskega 
showa 22.00 Dovoljenje za ubijanje, ame
riški film 0.15 Provokator, ameriški film 
1.50 Možgani za milijardno dolarjev, ameri
ški film 3,35 Provokator 5.10 V sedmih ne
besih 5.55 Pink panter 

6.00 Videostrani 7.00 Wai Lana joga 7.30 
Videostrani 8.00 TV prodaja 8.30 Risani 
film 9.00 Videostrani 9.15 V sedlu 9.45 
Družinska TV prodaja 10.00 Iz domače 
skrinje 11.30 Družinska TV prodaja 12.00 
Videalisti 12.30 Pokemoni 13.00 TV Pro
daja 14.00 Wai Lana joga 14.30 Inline ho
kej, ponovitev 15.00 Iz domače skrinje 
16.15 Družinska TV prodaja 16.30 Naj N -
nogometni studio 17.00 Reporter X 17.30 
Štiri tačke 18.00 Policist s Petelinjega vrha 
18.50 Pokemoni, risana serija 19.20 Vide
alisti 20.00 Raketa pod kozolcem, zabav-
noglasbena oddaja 21.30 Dok. oddaja 
22.00 Iz domače skrinje, kontaktna oddaja 
23.30 Iz domače skrinje 0.00 Videostrani 

io « ' i n ,okanal, http://gtv.tele-tv.si 
18.25 Gorenjska pred letom dni 18.50 
Predstavitveni spot GTV 18.55 GTV pripo
roča I 19.00 Gorenjska TV poročila 
177519.15 Gorenjski obzornik, 102 19.30 
S poti po Franciji, potopis J. Koselja 19.55 

AVSTRIJA 2 6.15 Aktualni teletekst 7.00 Vreme 7.30 
Vremenska panorama 9.00 Čas v sliki 9.05 
Kuharski magazin 9.30 Bogati in lepi 9.50 
Tri dame iz žara 10.15 Hotel mama - mama 
na begu, ponovitev filma 11.45 Vreme 
12.00 Čas v sliki 12.05 Alpe-Donava-Jad-
ran 13.00 Čas v sliki 13.15 TV kuhinja 
13.40 Tri dame z žara 14.05 Prijateljici 
14.50 Podeželski zdravnik 15.35 Bogati in 
lepi 16.00 Show Barbare karlich 17.00 Čas 
v sliki 17.05 Dobrodošla Avstrija 19.00 
Zvezna dežela danes 19.30 Čas v sliki in 
kultura 20.00 Pogledi s strani 20.15 Siska 
21.20 V vrtincu 22.55 Čas v sliki 23.10 Ko-
misarka, nanizanka 0.00 Čas v sliki 0.30 
Veronica 0.50 Show Barbare Karlich, pono
vitev 15.0 Pogledi od strani 1.55 Komisarka 
2.45 Vse za tvojo srečo, ameriški film 4.00 
Dobrodošla, Avstrija 5.40 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 • KOROŠKI RADIO 

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 7.27 Na da
našnji dan 7.35 Vreme 8.30 Jutro je lahko 
8.55 Gospodarstvo 9.05 RGL danes 9.30 
Vaše mnenje o... 10.00 Kam danes 10.30 
RGLovo želo 11.30 RGLova uganka 11.45 
Kronika dneva 12.00 BBC novice 12.15 
Štajerski dogodki 12.30 Zmajčkov mozaik 
12.45 Dogodek dneva 12.55 Odgovori 
poslušalcem 13.30 Radio Pirat 14.00 Pas
ji radio 15.00 RGL obvešča in komentira 
15.30 Kulturni utrip 15.45 Iz tujega tiska 
16.00 Črna kronika 16.30 Izjava tedna 
17.30 Grenivke in "cukri" 18.00 Hop top 
13, glasbena lestvica 19.20 Vreme 19.30 
Ugibamo 19.45 Šport 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 7.10 
Bim-bam-bom 7.25 OKC 7.30 Poročila, 
osmrtnice, obvestila 7.45 Poročilo o stanju 
na cestah -AMZS 7.50 Meteorologi o vreme
nu 8.00 Kmetijski nasvet 8.40 Leta po Kri
stusu 8.45 Spominjamo se 9.00 Poročila 
10.00 Poročila 10.15 Srečno na poti 11.00 
Poročila in Vaša pesem 11.15 Knjižne preso
je 12.00 Zvonjenje, ponovitev duhovne misli 
12.15 Voščilo prijateljem RO 12.30 Poročila, 
osmrtncie, 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 Svetnik dneva 16.15 Dija
ška oddaja (1. in 3.) 17.00 Ob petkih po
spravljamo podstrešje 18.00 Poročila in Vaša 
pesem 18.45 Ponovitev 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 ju
tri 20.00 Radio Vatikan 20.25 Odlomek Sv. 
Pisma 20.30 Iz Mohorjeve skrinje 21.15 
Obala neznanega - izzivi vere 22.00 Mozaik 
dneva 22.30 Ponovitev sobotne oddaje Naš 
gost 23.30 Nočni glasbeni program 

7.40 Teletekst TV Slovenije 8.00 Video
strani - Vremenska panorama 9.35 TV Pro
daja 10.05 Žene in hčere, angleška nada
ljevanka 10.55 Med prijatelji, nemška nani
zanka 11.35 Poštar, kratki igrani film za 
otroke 11.50 Horace in Tina, avstralska na
daljevanka 12.15 Štafeta mladosti 13.05 
TV prodaja 15.35 Gore in ljudje 17.10 
Škofja Loka: Rokomet (m), polfinale sloven
skega pokala: Mobitel Prule 67 - Prevent 
18.45 SP v hokeju na ledu skupine A, pre
nos finala 21.30 Kolesarska dirka po Slo
veniji, reportaža 22.00 Žene in hčere, an
gleška nadaljevanka 22.50 Sobotna noč 
0.50 Videospotnice, ponovitev 

10.00 TV prodaja 10.30 Obala ljubezni 
amerjška nadaljevanka 11.20 Obala, ljubez
ni, nadaljevanka 12.10 Obala ljubezni, nada
ljevanka 13.00 Obala ljubezni, nadaljevanka 
13.50 Obala ljubezni, ameriška nadaljevan
ka 14.40 Prijateljska nogometna tekma -
Severna Irska - Španija 16.30 Matlock, 
ameriška nanizanka 17.20 Simpatije, ameri
ška nanizanka 18.10 Felicitv, ameriška nani
zanka 19.00 Popstars, najboljši tega tedna 
19.05 Popstars, ponovitev 20.00 Nogomet
na arena 21.00 Vrniti vero, nemški film 
22.45 Helikopterska enota, nemška nani
zanka 23.45 Legende nogometa, dok. se
rija 0.15 Mokre in divje, erotična oddaja 

8.15 TV prodaja 8.45 Oliver Twist, risana 
serija 9.10 Mali helikopter, risana serija 
9.25 Princesa Sissi, risana nanizanka 9.50 
Dragon Bali, risana serija 10.15 Jezdeci 
senc, risana serija 10.40 Jekleni Max, risa
na serija 11.05 Dogodivščine Jackieja Cha-
na, risana serija 11.30 Godzila, risana seri
ja 12.00 Šolska košarkarska liga 13.00 
Formula 1, prenos treninga 14.05 Prever
jeno, ponovitev 14.50 TV Dober dan, po
novitev nanizanke 15.40 Naša sodnica, 
ameriška nanizanka 16.30 Močno zdravilo, 
ameriška nanizanka 17.30 Očetova izbira, 
ameriški film 19.15 24 ur 20.00 Lepo je 
biti milijonar 21.10 Sobotni filmski hit: Smr
tonosno orožje 2, ameriški film 23.10 So
sedovi, ameriški film 0.50 24 ur, ponovitev 

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 18.48 Risanka 18.50 Risanka 
19.00 Videostrani 20.00 Območno sreča
nje plesno mažoretnih skupin, ponovitev 
20.30 Satelitski program DW 22.00 Video
strani 

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 
špica 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 Im
pulz 

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 9.30 Bistre glave vedo 
odgovore prave - Kaj je to mobilni telefon 
9.50 EPP 10.10 Prispevek 10.45 Kaj da
nes za kosilo 10.50 EPP 11.00 Mladi, na
darjeni, obetavni 11.45 Temperature doma 
in po svetu 12.00 Brezplačni mali oglasi 
12.30 Osmrtnice 12.40 13.00 Pesem 
tedna 13.10 Bio vremenska napoved 
13.15 Izgubljene živali 13.20 Prispevek 
13.40 Zanimivosti 14.00 Godan 14.30 
Prispevek 14.45 Pregled današnjih kultur
nih dogodkov 15.15 Vreme, ceste 15.30 
Dogodki in odmevi RS 16.10 Napoved 
16.20 Izbor pesmi tedna 16.50 EPP 
17.00 Prispevek: Čez pregrade do Merkur-
jeve nagrade 17.50 EPP 18.00 Godan 
18.15 Izgubljene živali 18.50 EPP 19.20 
Verska oddaja 19.20 Napoved jutrišnjega 
programa radia Kranj 19.30 Glasba 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 
5.40 Oglagi 6.00 Razmere na cestah 6.05 
Jutranji servis na Radiu Triglav - vreme z Ro
bertom Bohincem 6.30 Pogled v današnji 
dan, pogled v Gorenjski porodnišnici 6.40 
Oglasi 6.50 Vreme 7.00 Druga jutranja kro
nika 7.20 Popevka tedna 7.40 Oglasi 8.00 
Kronika OKC Kranj - zadnjih 24 ur 8.15 Ob
vestila 8.30 Pogled v današnji dan 8.40 
Oglasi 9.00 BBC - Oddaja o kraljici materi 
9.40 Oglasi 10.00 Aktualno: gostja Gorda-
na Šmit - predstavljamo knjigo Igrajmo se 
10.30 Včeraj danes jutri 10.40 Oglasi 
11.00 Tednik občine Žirovnica 11.40 
Oglasi 12.00 BBC - novice 12.10 Osmrtni
ce 12.15 Obvestila 12.40 Oglasi 12.50 
Beseda mladih 13.30 Novice, pogled v da
našnji dan 13.40 Oglasi 13.50 Podarim 
14.00 Aktualno 14.30 Novice 14.15 Voš
čila 14.40 Oglasi 15.00 AktJalno 15.30 
Dogodki in odmevi 16.10 Popevka tedna 
16.15 Obvestila 16.30 Osmrtnice 16.40 
Oglasi 17.00 Aktualno 17.30 Včerja, da
nes, jutri 17.45 Oglasi 18.00 Aktualno: 
18.55 Črna kronika dneva 19.00 Duhovni 
razgledi 19.25 Pogled v jutrišnji dan, radio 
jutri 19.30 Študentska oddaja na Radiu Tri
glav 22.00 Popevka tedna 22.05 Večerni 
glasbeni program 7.45 TV Koledar 7.55 Poročila 8.00 Otro

ški program 11.10 Felicitv, nadaljevanka 
12.00 Poročila 12.15 TV koledar 12.30 
Glasbeno- dok. oddaja 13.00 Prizma 
14.00 Korenine 14.35 Oprah 15.25 Hru
ške in jabolka, kuharski dvoboj 16.10 Zlata 
dekleta, amer. nanizanka 16.40 Odprave v 
kraljestvo živali, dok. serija 17.35 Pravi pri
jatelj, nemški film 19.05 Biblija 19.30 
Dnevnik 20.05 Naši in vaši, humoristična 
nanizanka 20.45 Mož in'njegove sanje, 
ameriški film 22.20 PorOcila 23.15 Gospa 10.00 Dogodki danes - jutri, šport 10.30 
Rnuaru arinlfiška miniseriia 1.45 Nočni Radijski kviz 11.00 Vprašanja in pobude 

11.30 Evropa-v-enem tednu 12.00 BBC 
novice 12.50 Osmrtnice 13.00 Daj - dam 
13.50 Pregled tiska 14.30 Brezplačni mali 
oglasi 15.00 Dogodki danes - jutri 15.30 
RA Slovenija 16.30 Kino 16.50 Pregled ti
ska 17.30 Minute za zdravje 18.00 Štu
dentska napetost 19.00 Športna sobota 
22.00 Glasbeni program RA Sora do pol-

6.00 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 6.15 Dogodki danes, šport 
6.30 Noč ima svojo moč 6.50 Pregled ti
ska 7.00 Druga jutranja kronika 8.00 Do
godki danes - jutri 8.30 Napoved progra
ma 8.50 Pregled tiska 9.00 Aktualno 

Bovary, angleška mmiserija 
program 

6.00 Videostrani 7.30 Wai Lana joga 8.00 
TV prodaja 8.30 Risanke 9.00 Action Man, 
risani film 10.00 Spidi in Gogi show 11.00 
Za vas in mesto 11.30 TV prodaja 12.00 
Vera in čas 12.30 Za vas in mesto, ponovi
tev 13.00 TV prodaja 14.00 Čestitke iz do
mače skrinje, ponovitev 15.30 Inline hokej 
16.00 Automobille, oddaja o avtomobi
lizmu 16.30 Ekskluzivni magazin 17.00 
Državno prvenstvo v rafting 17.30 SQ Jam 
18.30 Spidi in Gogi show 19.30 Videalisti 
20.00 Ježek Show 21.00 Konjenik, ameri
ški film 23.00 V sedlu 23.30 TV razgledni
ca 0.00 TV prodaja 0.30 Videostrani 

... 24 ur infokanal, http://gtv.tele-tv.si 
18.50 GTV nocoj, najavni spot 18.55 GTV 
priporoča I 19.00 Gorenjska TV poročila 
1770 19.15 S poti po Dalmaciji 19.55 GTV 
priporoča II 20.00 Zelena bratovščina 21.00 
Udin Boršt, 2002 21.40 GTV priporoča III 
21.45 Gorenjska TV poročila 1780 22.00 
Blondinci med seboj, 1. oddaja 23.00 Pred
stavljamo vam KS Komenda 23.40 GTV pri
poroča IV 23.45 Gorenjska TV poročila 
1780 00.00 Urica erotike na GTV do 1.00 
1.15 Videostrani GTV, 24 ur TTX 
SODELUJTE V KONTAKNTIH 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 - Lubnik 
po širni Gorenjski 18.00 Dober večer, de-

8.00 Panorame 10.35 Veliki nož, ameriška 
drama 14.05 Koncert simfoničnega orke
stra HRT 15.00 Hišni ljubljenčki 15.45Fe-
licity 16.35 Beverly Hills 90210, nanizanka 
17.25 Briljantina 18.20 Melrose Place, 
ameriška nanizanka 19.05 Dobrodošli v 
New Yorku, ameriška nanizanka 19.30 
Svetovni muzeji 19.40 Fotografija na Hrva
škem 19.50 TV razstava 20.10 Pred Evro-
songom 20.55 Poročila 21.05 Hit 
HTV21.50 Iz sveta razvedrila 22.20 Narav
nost fantastično, nanizanka 22.50 Jennifer 
Lopez - posnetek koncerta 

AVSTRIJA 1 3.35 Maske izdaje, ameriški film 5.10 Sed
ma nebesa 5.55 Otroški program 7.55 
Prometni klub 8.15 Tom Turbo 8.40 For
mula 1, prosti trening 11.10 Disnevjev festi
val 12.05 Povsem mimo, povsem življenj
sko 12.10 Formula 1, kvalifikacijski trening 
14.30 Q3 Austria top 40, glasbena lestvica 
15.10 Nimaš pojma 15.40 Roswell 16.25 
Raztresena Ally 17.10Sabrina - Najstniška 
čarovnica 17.30 Streetlive 18.00 Formula 
1, studio 19.30 Čas v sliki in kultura 19.53 
Vreme 20.00 Šport 20.15 Oddaja za mili
jon Evrov 21.15 Flubber, ameriški film 
22.45 Turbulenca, ameriški film 0.20 Ku
har in morilka, hongkonški film 1.40 Tur-
mulenca, ameriški film 3.05 Q3 Austria 
Top 40 3.50 Povsem mimo, povsem živ
ljenjsko, ponovitev 

AVSTRIJA 2 6.05 Živalski raj 6.30 Videostrani 7.00 Vre
me 7.30 Vremenska panorama 9.00 Čas v 
sliki 9.05 Kuharski magazin 9.30 Policijska 
inšpekcija 9.55 Bolnišnica pod palmami, 
avstrijski film, 1, del 11.25 Bolnišnica pod 
palmami, avstrijski film, 2. del 13.00 Čas v 
sliki 13.10 Ljubezen, ples in tisoč popevk, 
nemška komedija 14.50 Ko popustijo, za
boli, nemška komedija 16.05 Slikanica Av
strije 16.25 Aple-Donava-Jadran 16.55 
Religije sveta 17.00 Čas v sliki 17.05 Ozri 
se po deželi 17.45 Ljudski odvetnik 18.20 
Bingo 19.00Zvezna dežela danes 19.30 
Čas v sliki 20.00 Pogledi od strani 20.15 
Bolnišnica pod palmami, avstrijski film, 3. 
del 21.45 Čas v sliki 22.00 Išče se mini
ster, komedija23.50 Čas v sliki 23.55 Pat 
in Mike, ameriški film 1.30 Pogledi od stra
ni 1.35 Alpe- Donava-Jadran 2.05 Ozri se 
po deželi 2.40 Ljudski odvetnik 3.15 Tur
bulenca, ponovitev filma 

KRIM: 100,2 MHz - ŠANCE: 99,5 Mhz -
LJUBLJANA: 105,1 MHz 
6.00 Dobro jutro 7.15 Novice, ceste, vre
me 7.20 Nočna kronika 7.35 Vreme 8.30 
Črna kronika, tedenski pregled 8.45 Po
murski dogodki 9.05 RGL danes 9.30 Od 
sobote do sobote 10.00 Kam danes 
10.30 RGLova uganka 11.45 Črna kroni
ka 12.00 BBC novice 12.15 Štajerski do
godki 12.30 Žulj na jeziku 13.30 Želje, če
stitke 14.00 Pasji radio 15.30 Kulturni utrip 
15.45 Črna kronika 16.30 Gospodarstvo 
16.45 Iz tujega tiska 17.30 Notranjsko kra
ški mozaik 18.00 Glasbene novosti 18.57 
Izbranka tedna 19.20 Vreme 19.30 Ugiba
mo 19.45 Šport 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 
7.45 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 denas in jutri 23.00 Nočni glasbeni 
program 

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

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 Poročila RS 7.30 

Beiui 
Krmti 9B3MHZ 

Glasbene želje: 04 231 80 80 
SMS box: 031 383 383 
Marketing: 041 713 872 
Rade Batvi <f o o Sm«|«na 6. 4000 Ki v« 

http://gtv.tele-tv.si
http://gtv.tele-tv.si
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7.40 Teleteskt TV Slovenija 
8.00 Živžav: Telebajski; Ferdy; Biser-

gora, otroška oddaja 
9.55 Bežigrajski pihalni orkester 

10.25 Pomagajmo si, oddaja TV Koper -
Capodistria 

10.55 Pravljične živali, angleška doku
mentarna oddaja 

11.20 Ozare 
11.30 Obzorje duha 
12.00 Ljudje in zemlja, 

oddaja TV Maribor 
13.00 Poročila, šport, vreme 
13.20 Daleč je smrt..., 

domača nanizanka 
14.00 Tistega lepega popoldneva 
16.00 O živalih in ljudeh, oddaja TV Ma

ribor 
16.30 Poročila, šport, vreme 
16.45 Vsakdanjik in praznik 
18.00 Slovenija na belanci, dok. serija 
18.30 Žrebanje lota 
18.45 Risanka 
19.00 Novice 
19.05 Zrcalo tedna 
19.20 Vreme 
19.30 TV dnevnik, šport, vreme 
20.00 Mario, nedeljski večer v živo 
21.45 Intervju 
22.40 Poročila, Šport, Vreme 
23.15 Humanistika 
23.50 Novinar, hrvaški film 
1.40 Slovenija na belanci, dok. serija, 

ponovitev 
3.00 South park, ameriška risana serija 
3.20 Ultravijolična, angleška nadalje

vanka, ponovitev 
4.15 Vsakdanjik in praznik 
5.50 Kolesarska dirka po Sloveniji, 

reportaža, posnetek 

7.40 Teletekst TV Slovenija 8.00 Video
strani - vremenska panorama 10.05 TV 
Prodaja 10.35 Rad imam Lucy, ameriška 
čb nanizanka 11.00 Komisar Rex, avstrij
ska nanizanka 11.50 Iz roda v rod gre moja 
pot 12.30 TV Prodaja 13.00 Michael Fla-
tlev, portret plesalca stepa 13.55 Ljublja
na: Tenis - Ljubljana open, finale, prenos 
16.30 DP v košarki (ž), tretja tekma končni
ce, Merkur Celje - Jezica, posnetek iz Celja 
17.10 Škofja Loka: Finale slovenskega poka
la v rokometu (m), prenos 18.45 Kolesarska 
dirka po Sloveniji, reportaža 19.15 Video
spotnice 20.00 Tretja legija, francoska dok. 
oddaja 20.55 Fraiser, ameriška nanizanka 
21.20 Homo turisticus 21.40 Ultravijolična, 
angleška nadaljevanka 22.30 Krpanova ko
bila, posnetek opere SNG opera in balet 
Ljubljana 0.35 Videospotnice, ponovitev 

9.40 TV Prodaja 10.10 Mladi in nemirni, 
ameriška nadaljevanka 11.00 Mladi in ne
mirni, ameriška nadaljevanka 11.50 Mladi 
in nemirni, ameriška nadaljevanka 12.40 
Mladi in nemirni, ameriška nadaljevanka 
13.30 Mladi in nemirni, ameriška nadalje
vanka 14.20 Nogometna arena, ponovitev 
15.20 Zgodovina nogometa, ponovitev 
16.20 Popstars, dok. oddaja 17.15 Adijo 
pamet, ameriška nanizanka 18.10 Dvakrat 
v življenju, kanadska nanizanka 19.00 
Popstars, najboljši tega tedna 19.05 Jack 
in Jill, ameriška nadaljevanka 20.00 Zma
jevo srce, ameriški film 21.50 Spet zaljub
ljena, ameriška nanizanka 22.40 Znotraj 
klana: Obrazi sovraštva, dok. oddaja 23.30 
Ekstra magazin, ponovitev 0.20 Dannyjeve 
zvezde, ponovitev 

8.15 TV Prodaja 8.45 Oliver Twist, risana 
serija 9.10 Mali helikopter, risana serija 
9.25 Princesa Sissi, risana serija 9.50 Dra
gon Bali, risana serija 10.15 Jezdeci senc, 
risana serija 10.40 Jekleni Max, risana se
rija 11.05 Dogodivščine jackieja Chana, ri
sana serija 11.30 Godzila, angleška nani
zanka 12.00 Šolska košarkarska liga, liga 
12.55 Majhne skrivnosti, ponovitev 13.00 
Zresni se že!, ameriška nanizanka 13.30 
Formula 1; prenos dirke za VN Avstrije 
16.00 Moja boš!, ameriška nanizanka 
16.30 Močno zdravilo, ameriška nanizanka 
17.30 Srčni zločin, ameriški film 19.15 24 
ur 20.00 Lepo je biti milijonar, kviz 21.30 
Športna scena 22.25 Zgodba Dennisa 
Rodmana, ameriški film 0.00 24 ur, pono
vitev 

6.00 Video strani 8.00 TV prodaja 8.30 
Risanke 9.00 Biblijske zgodbe, risani film 
10.00 Spidi in Gogi show 11.00 TV proda
ja 11.30 Za vas in mesto 12.00 Naš vrt 
12.30 V sedlu 13.00 Vera in čas 14.00 In
line hokej 14.30 Sijaj 15.00 Čestitke iz do
mače skrinje 16.30 Potovanja z Janinom 
17.30 TV razglednica 18.00 Štiri tačke 
18.30 Ježek Show, zabavnoglasbena od
daja 19.30 Risanke 20.00 Reporter X 
20.30 Alfi Nipič show 21.30 Knjiga 22.00 
Avtodrom 22.30 Automobille 23.00 Moto-
manija 23.30 TV Prodaja 0.00 Videostrani 

... 24 ur infokanal, http://gtv.tele-tv.si 
9.00 Predstavitveni spot GTV 9.05 GTV 
priporoča I 9.15 Gorenjska TV poročila 
17809.30. Predstavljamo vam KS Komen
da 10.15 GTV MIX, ponovitev 11.15 Pogo
vor z B. Bregantom 12.00 Zeleni vodnik -
končno pomlad 12.30 SE.M., oddaja R. 
Klariča, 179. del 12.45 Posnetek košarkar
ske tekme 14.00 24 ur infokanal 18.50 
Predstavitveni spot GTV 18.55 GTV pripo
roča I 19.00 Gorenjska TV poročila 1780 
19.15 Zeleni vodnik, odd. O hortikulturi 
19.40 TA Dober dan predstavlja in nagraju
je 19.55 GTV priporoča II 20.00 GTV MIX 
z Matejo 21.00 Gorenjske grče, Lajnar 
Kranjski 21.40 GTV priporoča III 21.45 
Gorenjska TV poročila 1780 22.00 Petek 
za sobotni zametek, ponovitev 23.45 Go
renjska TV poročila 1780 00.00 GTV jutri, 
Obiščite Teletekst GTV 

SODELUJTE V KONTAKNTIH 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 - Lub
nik po širni Gorenjski 8.00 Dobro jutro, de
žela - jutranji program (ponovitev petkovega 
večernega sporeda) 8.05 D'best 51 - pono
vitev torkove kontaktne oddaje z izborom 
glasbe - 3. 8.51 Deželne novice - informa
tivni pregled dogajanja po Gorenjskem 
9.05 Moja dežela: Šenčur 9.25 Oglasi 1 
9.30 Šesta predstava, oddaja o avtomobi
lizmu 11.30 Skupščina Območne obrtne 
zbornice Škofja Loka 11.51 Deželne novi
ce - informativni pregled dogajanja po Go
renjskem 12.10 Videostrani z oddajnika 51. 
kanal - Lubnik po širni 18.00 Dober večer, 
dežela - večerni program 18.04 Rokometni 
finalni turnir pokala Slovenije za moške, 
Škofja Loka 11. in 12. maja 2002 - roko
metna tekma RD termo: RD Celje Pivovarna 
Laško, posnetek iz Športne dvorane Poden 
19.52 Glasbena paleta 20.00 Otvoritev 
Mercator centra v Kranju 21.10 Čudež: 
Človek, pogovor s Slobodanom Stanojevi-
čem, posnetek 21.55 Deželne novice - in
formativni pregled dogajanja po Gorenj
skem 22.10 Lahko noč ... Videostrani z od
dajnika 51. kanal - Lubnik po širni Gorenjski 
OGLASI ob 8.45,18.45, 20.05 in 21.45 
oz. pred zadnjimi DEŽELNIMI NOVICA
MI. 
KONTAKTNI TELEFON DEŽELNEGA 
STUDIA 1 - ŠKOFJA LOKA: 04/513-47-
70. PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO 
SPREMEMBE 

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 

8.10 TV koledar 8.20 Poročila 8.25 Valha-
la, danski mladinski film 9.40 Pleme 
10.30 Dvigalka 12.00 Opoldanske novice 
12.15 TV koledar 12.30 Plodovi zemlje 
13.20 Mir in dobrota 13.50 Klic duha 
14.00 V nedeljo ob dveh 15.00 Poročila 
15.10 Hruške in jabolka, kuharski dvoboj 
15.45 Luka, hrvaška drama 16.45 Legen
da o belem konju, ameriški film 18.25 
Sternbergovi, nemška nadaljevanka 19.15 
Loto 19.30 Dnevnik 20.05 Kdo bo milijo
nar? 21.10 Nebeški dnevi, ameriški film 
22.45 Poročila 23.00 Prdec na obroke, 
češka drama 1.00 Nočni program 

8.00 Panorame 10.00 Biblija 10.15 Dok. 
film 10.45 Verski program 10.45 Portret 
cerkve in mesta 12.00 Sveta maša, prenos 
13.50 Madam Bovarv, angleška miniserija 
16.25 Xena, nanizanka 17.10 Turistični 
magazin 17.40 Neukroćena Afrika, dok. 
oddaja 18.05 Opera Box 18.30 Povabilo 
19.05 Animanijaki 19.30 Svetovni muzeji 
19.40 Fotografija na Hrvaškem 19.50 TV 
razstava 19.55 Iz zakladnice hrvaških mu
zejev 20.10 Koncert "Za karto več" 21.20 
Poročila 21.25 Most ni popustil, dok. film 
22.05 Vse Rusije, dok. serija 22.55 Triler 

AVSTRIJA 1 4.30 Rosvvell 5.15 Raztresena Ally 6.00 
Otroški program 7.15 Disnevjev festival 
8.10 Tom Turbo 8.35 Poročila za otroke 
8.50 Ena, dva ali tri, kviz 9.15 Formula 1, 
ogrevanje 10.15 Go-kart 10.45 Športni 
pregled 11.20 Nogomet 11.55 Drive! - Mo-
tošport, magazin 12.30 Formula 1, prenos 
dirke za VN vstrije 16.15 Športno popoldne 
- Nogomet 18.30 Šport v nedeljo 19.30 
Čas v sliki in kultura 19.45 Vreme 19.54 
Šport 20.15 Ko pride Joe Black, ameriški 
film 23.10 Nepričakovani talenti gospoda 
Pollifaxa, ameriški film 0.40 Begunci med 
nami, ameriški film 2.15 Kuhar in morilka, 
hongkonški film 

AVSTRIJA 2 4.50 policijska inšpekcija 5.15 Slikanica 
Avstrije 5.30 Nonstop neumnosti 7.00 Vre
me 7.30 Vremenska panorama 9.00 Čas v 
sliki 9.05 Zakladi sveta 9.20 Po dolgem in 
počez 10.05 Novosti avstrijskega filma 
10.35 Teden kulture 11.00 Čas v sliki 
11.05 Umetniki življenja 12.00 Visoka hiša 
12.30 Orientacija 13.00 Čas v sliki 13.05 
Tednik 13.30 Domovina, tuja domovina 
14.00 Pogledi od strani 14.20 Univerzium 
15.05 Policijska inšpekcija 15.30 Naš 
zdravnik je najboljši, nemški film 17.00 Čas 
v sliki 17.05 Živeti lepše 18.00 Igra na sre
čo 18.25 Kristjan v času 18.30 Podoba 

Avstrije 19.00 Zvezna dežela danes 19.30 
Čas v sliki 19.54 Pogledi od strani 20.15 
Veliki koncert po željah 22.00 Čas v sliki 
22.15 Kar zadeva 23.30 Čas v sliki 23.35 
Življenje za Mozarta 23.55 W.A. Mozart 
0.30 Teden kulture 0.55 Živeti lepše 1.45 
Pogledi od strani 2.05 Pogledi od strani 
2.15 Univerzum 3.00 Podoba Avstrije 
3.25 Dobrodošla, Avstrija 3.55 Dober 
dan, Hrvati 

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

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 7.00 Poročila RS 7.40 
Pregled tiska 7.50 EPP 8.00 Misel dneva -
citat 8.20 Oziramo se 8.30 Izgubljene živa
li 8.50 EPP 9.00 Predstavitev 9.50 EPP 
10.00 Prispevek 10.50 EPP 11.00 Po do
mače na kranjskem radiu 11.45 Tempera
ture doma in po svetu 11.50 EPP 12.00 
Brezplačni mali oglasi 12.30 Osmrtnice 
12.40 Kmetijska oddaja 12.50 EPP 13.00 
Voščila 13.50 EPP 14.00 Tedenski pre
gled dogodkov 14.50 EPP 15.00 Prispe
vek 15.15 Vreme, ceste 15.30 Dogodki in 
odmevi RS 16.10 Napoved 16.20 Prispe
vek 16.50 EPP 17.50 EPP 18.15 Izgublje
ne živali 18.20 Nagradni kviz kina Kranj 
18.50 EPP 19.00 Prispevek 19.10 Izgub
ljeni, najdeni predmeti 19.20 Napoved ju
trišnjega programa Radia Kranj 19.30 
Glasba 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 5.00 Glasba na Radiu Triglav 5.30 Minute 
za narodnozabavno glasbo 5.40 Oglasi 
6.40 Oglasi 7.00 Jutranja kronika 7.20 Po
pevka tedna 7.40 Oglasi 7.55 Kronika 
OKC Kranj - zadnjih 24 ur 8.00 Oddaja za 
otroke: Mirin vrtiljak 8.40 Oglasi 9.30 Po
gled na ceste in vreme - Robert Bohinc 
9.40 Oglasi 10.00 Aktualno: Motroci, od
daja o avtomobilizmu 10.40 Oglasi 11.00 
Mali oglasi po telefonu 11.40 Oglasi 12.00 
BBC - novice 12.10 Osmrtnice 12.15 Voš
čila 12.40 Oglasi 13.00 Nedeljski gost 
13.40 Oglasi 14.00 Voščila 14.15 Glasbe
na gostja: Vesela Vesna 14.40 Oglasi 
15.00 Nedelja na Radiu Triglav 15.30 Do
godki in odmevi 16.10 Popevka tedna 
16.15 Obvestila, voščila 16.30 Osmrtnice 
16.40 Oglasi 17.00 Nedelja na Radiu Tri
glav 17.30 Novice 17.40 Oglasi 18.00 Ne
delja na Radiu Triglav'18.40 Oglasi 18.45 
Duhovni razgledi - ponovitev 18.59 Črna 
kronika dneva 19.00 Minute za resno glas
bo - pripravlja Drago Ariani 19.25 Pogled v 
jutrišnji dan, radio jutri 19.30 Težke frek
vence 19.40 Oglasi 19.45 Večerni glasbe
ni program do polnoči 

7.00 Druga jutranja kronika 7.30 Napoved 
programa 8.00 Dogodki danes - jutri - vre
me - ceste 8.40 Naš zgodovinski spomin 
9.00 Aktualna tema 11.00 Škofjeloški ted
nik 11.30 Dogodki danes - jutri 11.40 
Osmrtnice 12.00 Nedeljska duhovna misel 
13.00 Čestitke in pozdravi 13.15 Naj se sli
ši slovenska pesem 15.00 Dogodki danes 
- jutri 15.30 RA Slovenija 16.30 Daj - dam 
17.00 Nedeljsko srečanje 18.00 Horizont 
19.00 Radio jutri 19.30 Glasbeni program 
RA Sora do polnoči 

KRIM: 100,2 MHz - ŠANCE: 99,5 Mhz -
LJUBLJANA: 105,1 MHz 
6.50 Horoskop 7.15 Novice, ceste, vreme 
7.20 Nočna kronika 7.50 Na današnji dan 
7.35 Vreme 8.55 Dolenjski utrip 9.05 RGL 
danes 9.30 Izbor iz svetovnih zanimivosti 
10.30 Nedeljski gost 11.30 RGLova ugan
ka 12.00 BBC novice 12.30 Rumeni radio 
13.05 Iz tujega tiska 13.30 Pasji radio 
13.40 Želje, čestitke 15.30 Kulturni utrip 
15.45 Črna kronika 16.00 Štajerski moza
ik 19.20 Vreme 19.30 Ugibamo 19.45 
Šport 19.55 Horoskop 20.00 Dvoglavji 
levji car 21.00 D J tirne 

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 

Gorenjke In Gorenjc i Poslušamo 

/U tJ^ŠJ^B® 041 944 944 

K r a n j - R a d o v l j i c a - Jesenice 

Internet: www.radiotop.net 
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6.10 Teletekst TV Slovenija 
6.30 Poročila 
6.35 Dobro jutro 
7.30 Poročila 
7.35 Dobro jutro 
8.40 Utrip 
8.55 Zrcalo tedna 
9.15 Iz popotne torbe 
9.35 Marko, mavrična ribica, risana na

nizanka 
9.45 Pravljične živali, angleška dok. 

serija 
10.10 Zenit 
10.40 Objeto mesto, dok. feljton 
11.10 Na vrtu, oddaja TV Maribor 
11.35 Kuhinja do nazga, angleška dok. 

serija 
12.05 Humanistika 
12.35 Trend, oddaja o modi in vizualni 

pop kulturi 
13.00 Poročila, Šport, Vreme 
13.15 Dobro jutro 
15.05 Ljudje in zemlja, oddaja TV Koper 

- Capodistria 
15.55 Dober dan, Koroška 
16.30 Poročila, vreme, šport 
16.40 Vaš tolar 
17.00 Recept za zdravo življenje 
17.55 Telebajski 
18.20 Radovedni Taček: Smuči 
18.30 Žrebanje 3 x 3 plus 6 
18.40 Risanka 
19.00 Novice 
19.05 Vaš kraj 
19.20 Vreme 
19.30 TV Dnevnik, Šport, Vreme 
20.00 Julija, avstrijska nanizanka 
20.55 Gospodarski izzivi 
21.25 Podoba podobe 
22.00 Odmevi, Kulturna kronika, Šport, 

Vreme 
22.50 Dosežki 
23.10 Branja 
23.15 Recept za zdravo življenje, pono

vitev 
0.10 Podoba podobe, ponovitev 
0.35 Gospodarski izzivi, ponovitev 
1.05 Gledališče v hiši, jugoslovanska 

nanizanka 
1.35 Saint Trapez, francoska nadalje

vanka 
2.30 Parada plesa, ponovitev 
2.50 Homo turisticus, ponovitev 
3.10 Studio Citv, ponovitev 
4.10 Končnica, ponovitev 
5.10 Šport 

7.40 Teletekst TV Slovenije 8.00 Videostra
ni - Vremenska panorama 10.00 TV Prodaja 
10.30 Videostrani - Vremenska panorama 
11.45 TV Prodaja 12.15 Tistega lepega po
poldneva 14.15 Sobotna noč 16.15 Gleda
lišče v hiši, jugoslovanska nanizanka 16.45 
Saint Trapez, francoska nadaljevanka 17.40 
Deček iz sosednje hiše, kratki igrani film za 
otroke 18.00 Horace in Tina, avstralska na
daljevanka 18.25 Jasno in glasno 19.15 Vi-
deospostnice 20.00 Studio City 21.00 
Končnica 22.00 Znanost našega časa, 
ameriška dok. serija 23.00 Brane Rončel 
izza odra 0.25 Videospotnice, ponovitev 

10.45 BevenV Hills, ameriška nadaljevanka 
11.30 TV Prodaja 12.00 Dannvjeve zvezde, 
vedeževanje v živo 13.00 Ricki Lake, pono
vitev pogovorne oddaje 13.45 TV Prodaja 
14.15 Obala ljubezni, ameriška nanizanka 
15.00 Mladi in nemirni, ameriška nadalje
vanka 15.50 Ricky Lake, pogovorna oddaja 
16.40 Beverty Hills, ameriška nadaljevanka 
17.30 Ned in Stacey, ameriška humoristična 
nanizanka 18.00 Roseanne, ameriška nani
zanka 18.30 Korak za korakom, ameriška 
nanizanka 19.00 Popstars, najboljši tega 
tedna 19.10 Meteor, vreme 19.15 Sov Jer
rvja Springerja, pogovorna oddaja 20.00 
Super film: Ko si spal, ameriški film 21.50 Pa 
me ustreli!, ameriška humoristična nanizan
ka 22.20 Ti in jaz, ameriška humoristična 
nanizanka 22.50 Noro zaljubljena, ameriška 
humoristična nanizanka 23.20 Šov Jerryja 
Springerja, ponovitev pogovorne oddaje 
0.00 Rdeče petke, erotična serija 

9.10 JAG, ameriška nanizanka 10.00 Moč
no me objemi, mehiška nadaljevanka, pono
vitev 10.55 Tri sestre, venezuelska nadalje
vanka, ponovitev 11.50 Esmeralda, mehi
ška nadaljevanka, ponovitev 12.40 TV pro
daja 13.10 Športna scena, ponovitev 14.05 
Dragon Bali, risana serija 14.30 Jezdeci 
senc, risana serija 15.00 TV prodaja 15.30 
Urgenca, ameriška nanizanka 16.25 Esme
ralda, mehiška nadaljevanka 17.20 Tri se
stre, venezuelska nadaljevanka 18.15 Moč
no me objemi, mehiška nadaljevanka 19.15 
24 ur 20.00 TV Dober dan, slovenska nani
zanka 21.05 Sedma nebesa, ameriška na
nizanka 22.00 Providance, ameriška nani
zanka 22.50 JAG, ameriška nanizanka 
23.40 Prijatelji, ameriška nanizanka 0.20 
24 ur, ponovitev 

6.00 Video strani 7.30 Wai Lana joga 8.00 
TV prodaja 8.30 Risanke 9.00 Videostrani 
9.15 Knjiga, ponovitev 9.45 Družinska TV 
prodaja 10.00 Iz domače skrinje 11.15 
Družinska TV prodaja 11.30 Videostrani 
11.40 Videalisti 12.20 Risanke 12.50 TV 
prodaja 13.50 Wai Lana joga 14.20 Auto
mobille, ponovitev 14.50 Iz domače skrinje 
16.05 Družinska TV prodaja 16.20 Konje
nik, ameriški film 18.20 Motor Show Re-
port 18.50 Risanke 19.20 Videalisti 20.00 
Naj N - nogometni studio 21.00 Ekskluzivni 
magazin 21.30 Naš vrt 22.00 Družinska 
TV prodaja 22.00 Družinska TV prodaja 
22.15 Iz domače skrinje 23.30 VVai Lana 
joga 0.00 TV prodaja 0.30 Videostrani 

19.15 Gorenjski glas jutri 19.20 Aktualno v 
regiji 19.30 Adrenalin, športna oddaja 
19.55 GTV priporoča II 20.00 Pol ure za 
zdravje, z Jano 20.30 reportaža o Šenčur
ju 21.30 Iz olimpijskih krogov 21.40 GTV 
priporoča III 21.45 Gorenjska TV poročila 
1781 22.00 S.E.M. oddaja Rudija Klariča 
180 22.30 TA Dober dan predstavlja in na
grajuje 22.35 PGD Primskovo, otv. novega 
gas. doma 23.20 Zeleni vodnik, končno 
pomlad 23.45 Gorenjska TV poročila 
1781 00.00 Urica erotike na GTV 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 - Lubnik 
po širni Gorenjski 8.00 Dobro jutro, dežela 
- jutranji program 8.03 Razstava fosilov 
8.51 Deželne novice - informativni pregled 
dogajanja po Gorenjskem 9.10 Veselo v 
pomlad: Visoko, I. del, posnetek 9.55 Vi
deostrani z oddajnika 51. kanal - Lubnik po 
širni Gorenjski 18.00 Dober večer, dežela-
večerni program 18.05 Rokometni finalni 
turnir pokala Slovenije za moške, Škofja 
Loka 11. in 12. maja 2002 - finale, posne
tek iz Športne dvorane Poden 18.51 Dežel
ne novice - informativni pregled dogajanja 
po Gorenjskem 19.05 Za kulisami: Gojmir 
Lešnjak (Produkcija: TV Primorka) 19.50 
Glasbena paleta 20.00 Kamera med nami 
20.10 Občina Naklo - predstavitvena odda
ja 20.55 Otvoritev Mercator centra v Kranju 
22.00 Deželne novice - informativni pre
gled dogajanja po Gorenjskem 22.10 Lah
ko noč ... Videostrani z oddajnika 51. kanal 
- Lubnik po širni Gorenjski OGLASI ob 
8.45,18.45, 20.05 in 21.45 oz. pred za
dnjimi DEŽELNIMI NOVICAMI 
KONTAKTNI TELEFON DEŽELNEGA 
STUDIA 1 - ŠKOFJA LOKA: 04/513-47-
70. PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO 
SPREMEMBE 

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 18.16 EPP blok 18.18 
Kronika tedna 18.38 Risanka 19.00 Video
strani 20.00 Kronika tedna, ponovitev 20.27 
Satelitski program DVV 22.00 videostrani 

TV SISKA ... Videostrani 19.50 Napoved sporeda 
20.00 Telemarket 20.05 Popolno zdravje, 
zdravljenje z alternativno medicino - kontak
tna oddaja 22.00 OSHO - otrok ttovedobe 
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 Dobro jutro, Hrvaška 9.30 Silvestrove 
in Čijeve skrivnosti 9.55 TV koledar 10.00 
Poročila 10.05 Izobraževalni program 11.00 
Otroški program 12.00 Poročila 12.15 TV 
koledar 12.35 Izvir, nadaljevanka 13.35 Kri-
čači z Beverty Hillsa, ameriški film 14.55 Ri
sanka 15.00 Poročila 15.05 Meje 15.35 
Kraljestvo divjine 16.00 Izobraževalni pro
gram 16.45 Hrvaška danes 17.05 Vsakdan 
18.30 Ljubezen je čudna 19.00 Vprašaj 
19.15 Risanka 20.05 Kitajska - dežela in 
ljudje, dok. serija 20.45 Latinica 22.20 Od
mevi dneva 22.40 Današnji šport 22.55 Ne
vestin oče, ameriški film 0.35 Nočni program 

AVSTRIJA 1 3.35 Formula 1, posnetek dirke za VN Avstri
je 5.55 Otroški program 6.35 Mali prince
ska, ameriški film 8.05 Življenje in jaz 8.25 
Divji bratje s šarmom 8.50 Korak za kora
kom 9.15 Sabrina - Najstniška čarovnica 
9.35 Herkules 10.15 Nepričakovani talent 
gospoda Pollifaxa, ponovitev ameriškega fil
ma 11.45 Otroški program 14.55 Simpso-
novi 15.20 Korak za korakom 15.45 Herku
les 16.30 Sedma nebesa 17.15 Sabrina -
Najstniška čarovnica 17.40 Čarovnice 
18.30 Caroline v velemestu 19.00 Cvbill 
19.30 Čas v sliki in kultura 19.53 Vreme 
20.00 Šport 20.15 Poročiva se, ameriški 
film 21.50 Nespodobno povabilo, ameriški 
film 23.45 Alarm za Kobro 11 0.30 Mortal 
Kombat 1.15 dekle iz onostranstva, ameriški 
film 3.05 Dekle z naslovnice, ameriški film 
4.25 Sedma nebesa, ponovitev 

AVSTRIJA 2 4.25 Domovina, tuja domovina 4.55 Kar za
deva 6.10 Videostani 7.00 Vreme 7.30 Vre
menska panorama 9.00 Čas v sliki 9.05 
Kuharski magazin 9.30 Drzni in lepi 9.50 Tri 
dame 10.20 Ljubezen, ples in tisoč po
pevk, ponovitev komedije 12.00 Čas v sliki 
12.05 Orientacija 12.35 Podoba Avstrije 
13.00 Čas v sliki 13.15 Kuharski magazin 
13.40 Tri dame 14.05 Prijateljice 14.50 
Podeželski zdravnik 15.35 Drzni in lepi 
16.00 Oddaja Barbare Karlich 17.00 Čas v 
sliki 17.05 Dobrodošla, Avstrija 19.00 Zvez
na dežela danes 19.00 Zvezna dežela da
nes 19.30 Čas v sliki/kultura 19.45 Vreme 
19.54 Praznični večer 20.15 Julija, nani
zanka 21.05 Tema 22.00 Čas v sliki 22.30 
Srečanje 0.00 Čas v sliki 0.30 Seks, laži in 
videotrakovi, ameriški film 2.05 Pogledi od 
strani 2.10 Srečanje: Kultura 3.40 Dobro
došla, Avstrija 5.20 Prijateljice, ponovitev 

5.45 Na današnji dan 5.50 EPP 6.00 Vre
me, ceste 6.15 Nočna kronika 6.25 BIO 
vremenska napoved, sonce, luna'640 Do-
bor jutra! Komu? 6.45 Vreme, ceste 6.50 
EPP 7.00 Poročila RS 7.30 Čestitka prese
nečenja 7.40 Pregled tiska 7.50 EPP 8.00 
Miseldneva - citat 8.20 Oziromao se 8.30 
Izgubljene živali 8.40 Gorenjski kviz 8.50 
EPP 9.00 Godan 9.20 Tema dneva:Teden 
vede v Kranju - gost v studiu Rajko Jerama 
9.50 EPP 10.00 Novice 10.20 Cankarjev 
dom 10.45 Kaj danes za kosilo 10.50 EPP 
11.00 Novice 11.10 Letovanje otrok v 
zdravstveni koloniji 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 Športna 
oddaja 14.45 Pregled današnjih kulturnih 
dogodkov 14.50 EPP 15.00 Aktualno 
15.15 Vreme, ceste 15.30 Dogodki in od
mevi RS 16.10 Napoved 16.20 Prispevek 
16.50 EPP 17.00 NoviceJ7.10ZArturjem 
skozi življenje - tema: narava religije 17.20 
Prispevek 17.40 Vreme jutri in v prihodnjih 
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 Po
metamo po domači glasbeni sceni 20.00 
Vedno zelene 24.00 SNOP 

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

... 24 ur infokanal, http://gtv.tele-tv.si 
18.35 Gorenjska pred letom dni 18.50 
Predstavitveni spot GTV 18.55 GTV pripo
roča I 19.00 Gorenjska TV poročila 1781 

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

R TRIGLAV 5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 
5.40 Oglasi 6.00 Razmere na cestah 6.05 
Jutranji servis na Radiu Triglav - vreme in 
Robert Bohinc 6.30 Pogled v današnji dan, 
pogled v Gorenjski porodnišnici 6.40 Ogla
si 6.50 Vreme 7.00 Druga jutranja kronika 
7.20 Popevka tedna 7.30 Danes v Dnevni
ku 7.40 Oglasi 8.00 Kronika OKC Kranj -
zadnjih 24 ur 8.05 Aktualno: Jejmo malo, 
jejmo zdravo in Jože Lavrinec: O ribah 8.15 
Obvestila 8.30 Novice, pogled v današnji 
dan 8.40 Oglasi 9.00 Aktualno 9.15 Vošči
la 9.40 Oglasi 10.00 Aktualno 10.30 Vče
raj danes jutri 10.40 Oglasi 11.00 Aktualno: 
Evrofon (oddaja v živo) 11.40 Oglasi 12.00 
BBC - novice 12.10 Osmrtnice 12.15 Ob
vestila 12.20 Gorenjska črna kronika 12.30 
Novice 12.40 Oglasi 13.00 Športni pone
deljek 13.30 Pogled v današnji dan 13.40 
Oglasi 14.00 Varnost na gorenjskih cestah 
v preteklem tednu 14.15 Voščila 14.30 No
vice 14.40 Oglasi 15.00 Aktualno 15.30 
Dogodki in odmevi 16.10 Popevka tedna 
16.15 Obvestila 16.30 Osmrtnice 16.40 
Oglasi 17.00 Aktualno 17.30 Včerja, da
nes, jutri 17.40 EPP 18.00 Aktualno 18.30 
Tednik občine Kranjska Gora 18.40 Oglasi 
19.00 Črana kronika dneva 19.15 Voščila 
19.25 Pogled v jutrišnji dan - Jutri na Radiu 
Triglav 19.30 Moja je lepša... Vesna in Vla-
sta z Jankom 19.40 Oglasi 

6.00 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 6.15 Dogodki danes - jutri, 
šport 6.30 Noč ima svojo moč 6.50 Pre
gled tiska 7.00 Druga jutranja kronika 8.00 
Dogodki danes - jutri 8.30 Napoved pro
grama 8.55 Dnevna malica 9.00 Ozrimo 
se po ljudeh 10.00 Evrofon v živo 11.00 
Oddaja za upokojence 12.00 BBC novice 
12.50 Osmrtnice 13.00 Daj - dam 14.30 
Brezplačni mali oglasi 15.00 Dogodki da
nes - jutri 15.30 RA Slovenija 17.00 Do
godki danes - jutri 17.30 Obrntiki sebi in 
vam 18.00 Brbotavček 19.00 Radio jutri 
19.30 Glaseni program RA Sora do polniči 

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 7.27 Na da
našnji dan 7.35 Vreme 7.50 Anketa 8.30 
Jutro je lahko 8.55 Gospodarske novice 
9.05 RGL danes 9.30 Vaše mnenje o.-
10.00 Kam danes 10.20 Iz Trzina 10.30 
Šport 11.30 RGLova uganka 11.45 Kronika 
dneva 12.00 BBC novice 12.15 Štajerski 
dogodki 12.45 Dogodek dneva 12.55 Od
govori poslušalcem 13.05 Iz Domžal 13.30 
Globus, mednarodni pregled 13.50 Gospo
darstvo 14.00 Pasji radio 14.30 Komentar 
15.00 RGL obvešča in komentira 15.30 
Kulturni utrip 15.45 Črna kronika 16.00 
Modni bla bla 17.20 Iz tujega tiska 18.00 Z 
Marijem Galuničem 19.00 Črna kronika 
19.20 Vreme 19.30 Ugibamo 19.45 Šport 
19.55 Horoskop 20.30 Večerni program 

HSSEBEB! 
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 7.10 Bim-bam-bom 
7.25 OKC 7.30 Poročila, osmrtnice, obve
stila 7.45 Poročilo o stanju na cestah j 
AMZS 7.50 Meteorologi o vremenu 8.00 
Kmetijski nasvet 8.15 Cindi priporoča 8. 

40 
Leta po Kristusu 8.45 Spominjamo s0 
9.00 Poročila 9.30 Naravoslovne zanimivo
sti 10.00 Poročila 11.00 Poročila in Vaša 
pesem 12.00 Zvonjenje, ponovitev duhov
ne misli 12.15 Voščilo prijateljem RO 12. 30 
Poročila, osmrtnice, obvestila 15.50 Pono
vitev Svetnik dneva 16.00 Glasbena voščil 
17.00 Oddaja o šolstvu (2.), Pravno sveto
vanje (3.) 18.00 Poročila in Vaša pesen1 

18.15 Izbor Vaše pesmi (Ivan Hudnik) 
19.00 Radio Glas Amerike (VOA) in poroči
la 19.40 Otroška pesem tedna in zgodba za 
lahko noč 19.55 Napovednik programa ẑ  
jutri 20.00 Radio Vatikan 20.25 Odlome* 
Sv. Pisma 20.30 Prijatelji radia Ognjišč« 
(Franci Trstenjak) 22.00 Mozaik dneva 
22.30 Ponovitev nedeljske oddaje Sakralni 
glasba 23.30 Nočni glasbeni program 

http://gtv.tele-tv.si
http://www.radiotop.net
http://gtv.tele-tv.si
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6.10 
6.30 
6.35 
7.30 
7.35 
8.30 
8.40 
9.10 
9.25 
9.30 
9.40 

10.05 
10.40 
11.30 
12.00 
13.00 
13.15 
15.00 
15.55 
16.30 
16.40 
16.50 
17.45 
18.00 
18.20 
18.35 
18.40 
19.00 
19.05 
19.20 
19.30 
20.00 
20.55 
22.00 
22.50 
0.15 
0.40 
1.30 
1.45 
2.35 
3.30 
4.00 
4.55 

Teletekst TV Slovenije 
Poročila 
Dobro jutro 
Poročila 
Dobro jutro 
Poročila 
Mostovi 
Bisergora, lutkovna nanizanka 
Risanka 
Radovedni Taček: Smuči 
Srebrnogrivi konjič, risana nani
zanka 
Ko je pomlad - lučka, otroška nanizanka 
Recept za zdravo življenje 
Obzorje duha 
Julija, avstrijska nanizanka 
Poročila, Šport, Vreme 
Dobro jutro 
Intervju 
Prisluhnimo tišini 
Poročila, Vreme, Šport 
Vaš tolar Vojna in civilizacija, ameriška dok. serija Šiv v času, francoska dok. nadaljevanka 
Sprehodi v naravo 
Knjiga mene briga 
Skrivnosti 
Risanke 
Novice 
Vaš kraj 
Vreme 
TV Dnevnik, Šport, Vreme 
Mednarodna obzorja 
Aktualno 
Odmevi, Kulturna kronika, Šport, 
Vreme 
Igla, italijanska drama 
Knjiga brez mene, ponovitev 
Vojna in civilizacija, ameriška dok. 
serija, ponovitev 
Šiv v času, ponovitev 
Mednarodna obzorja, ponovitev 
Aktualno, ponovitev 
Gledališče v hiši, jugoslovanska 
nanizanka Saint Tropez, francoska nadaljevanka 
Igla, italijanska drama, ponovitev 

7.40 Teletekst TV Slovenija 8.00 Video
strani - Vremenska panorama 10.00 TV 
Prodaja 10.30 Videostrani - Vremenska pa
norama 13.45 TV Prodaja 14.15 Studio 
City 15.15 Končnica 16.15 Gledališče v 
hiši, jugoslovanksa čb nanizanka 16.45 Sa
int Tropez, francoska nadaljevanka 17.45 
Nasprotni spol, ameriški film 19.10 Video
spotnice 20.00 Kapo dol, oddaja o nogo
metu 20.30 To so bili časi, angleški film 
22.15 Praznovanje, danski film 23.55 Ne-
iztrohnjeno srce, slovenski kratki film 0.05 
Telefon, slovenski kratki film 0.10 Video
spotnice, ponovitev 

KANAL A 
10.45 Beverly Hills, ameriška nadaljevanka 
11.30 TV Prodaja 12.00 Dvakrat v življenju, 
kanadska nanizanka 13.00 Ricki Lake, po
novitev 13.50 TV prodaja 14.15 Obala lju
bezni, ameriška nadaljevanka 15.00 Mladi 
in nemirni, ameriška nadaljevanka 15.50 
Ricki Lake, pogovorna oddaja 16.40 Bever-
ly Hills, ameriška nadaljevanka 17.30 Ned 
in Stacey, ameriška humoristična nanizanka 
18.00 Roseanne, ameriška nanizanka 
18.30 Korak za korakom, ameriška nani
zanka 19.00 Popstars, najboljši tega tedna 
19.15 Šov Jerryja Springerja, pogovorna 
oddaja 20.00 Highlander 3, ameriški film 
21.50 Pa me ustreli!, ameriška humoristič
na nanizanka 22.20 Ti in jaz, ameriška hu
moristična nanizanka 22.50 Noro zaljublje
na, ameriška humoristična nanizanka 23.20 
Šov Jerryja Springerja, ponovitev pogovone 
oddaje 0.00 Rdeče petke, erotična serija 

9.10 JAG, ameriška nanizanka 10.00 
Močno me objemi, mehiška nadaljevanka, 
ponovitev 10.55 Tri sestre, venezuelska 
nadaljevanka, ponovitev 11.50 Esmeral
da, mehiška nadaljevanka, ponovitev 
12.40 TV prodaja 13.10 TV Dober dan, 
slovenska nanizanka 14.10 Dragon Bali, ri
sana serija 14.30 Jezdeci senc, risana se
rija 15.00 TV prodaja 15.30 Urgenca, 
ameriška nadaljevanka 16.25 Majhne 
skrivnosti 16.30 Esmeralda, mehiška na
daljevanka 17.20 Tri sestre, venezuelska 
nadaljevanka 18.15 Močno me objemi, 
mehiška nadaljevanka 19.15 24 ur 20.00 
Preverjeno 20.45 Resnične zgodbe: Odlo
čilni glas, ameriški film 22.30 JAG, ameri
ška nanizanka 23.30 Prijatelji, humoristič
na nanizanka 0.00 24 ur, ponovitev 

6.00 Videostrani 7.30 Wai Lana joga8.00 
TV prodaja film 9.00 Videostrani 9.15 Avto-
drom, ponovitev 9.45 Družinska TV prodaja 
10.00 Iz domače skrinje 11.15 Družinska 
TV prodaja 11.30 Videostrani 11.40 Videa
listi 12.20 Risanke 12.50 TV prodaja 13.50 
Wai Lana joga 14.20 Ekskluzivni magazin 
14.50 Iz domače skrinje, kontaktna oddaja 
16.05 Družinska TV prodaja 16.20 Alfi Nipič 
Show, ponovitev 17.20 Naj N- nogometni 
studio 18.30 Naš vrt 18.50 Risanke 19.20 
Videalisti 20.00 VVindorski protokol, ameri
ški film 22.00 Družinska TV prodaja 22.15 
Iz domače skrinje 23.30 Wai Lana joga 
0.00 TV Prodaja 0.30 Videostrani 

24 ur infokanal, http://gtv.tele-tv.3i 
18.35 Gorenjska pred letom dni 18.50 
Predstavitveni spot GTV 18.55 GTV pripo
roča I 19.00 Gorenjska TV poročila 1782 
19.15 Kmetijski sejem v Berlinu 19.55 GTV 
priporoča II 20.00 Utrip Kranja 20.10 Pred
stavljamo vam KS Gorenjske 21.00 primor
ski pozdrav, TV Primorka 21.35 Iz olimpij
skih krogov 21.40 GTV priporoča III 21.45 
Gorenjska TV poročila 1782 22.00 Znani, 
neznani obrazi, dok. oddaja 22.30 Zelena 

bratovščina, maj 2002 2002 23.30 TA Do
ber dan predstavlja in nagrajuje 23.40 GTV 
priporoča IV 23.45 Gorenjska TV poročila 
1782 00.00 Urica erotike na GTV 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 - Lubnik 
po širni Gorenjski 8.00 Dobro jutro, dežela 
- jutranji program 8.03 Veselo v pomlad: Vi
soko - II. del, posnetek 8.45 Oglasi 8.51 
Deželne novice - informativni pregled doga
janja po Gorenjskem 9.10 Rokometni final
ni turnir pokala Slovenije za moške, Škofja 
Loka 11 in 12. maja2002-finale, posnetek 
iz Športne dvorane Poden 9.50 Deželni 
magazin: Škofja Loka 10.20 Videostrani z 
oddajnika 51. kanal - Lubnik po širni Go
renjski 18.00 Dober večer, dežela - večer
ni program 18.05 D'best 51 - kontaktna od
daja z izborom glasbe v živo, telefon: 
04/513-47-70 18.51 Deželne novice - in
formativni pregled dogajanja po Gorenj
skem 19.10 Mednarodni slalom na divjih 
vodah Soča 2002 (Produkcija: TV Primor
ka) 19.40 Glasbena paleta 19.55 Kamera 
med vami 20.00 Deželni magazin: Občina 
Škofja Loka 20.15 Spomladanski kmetijski 
Gorenjski sejem v Hrastjah pri Kranju 
20.30 Dežela, prebujaš se! - posnetek 
kontaktne, razvedrilne, zabavno glasbene 
oddaje iz Hotela Transturist v Škofji Loki z 
glasbeniki popularne glasbe in plesalci 
Plesnega kluba M Tržič, posnetek 22.05 
Deželne novice - inforamtivni pregled doga
janja po Gorenjskem 22.20 Lahko noč ... 
Videostrnai z oddajnika 51. kanal - Lubnik 
po širni Gorenjski 
OGLASI ob 8.45,18.45, 20.05 in 21.45 
oz. pred zadnjimi DEŽELNIMI NOVICAMI 
KONTAKTNI TELEFON DEŽELNEGA 
STUDIA 1 - ŠKOFJA LOKA: 04/513-47-
70. PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO 
SPREMEMBE 

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 EPP blok 18.18 Torkov 
športni pregled 18.28 Šolska košarkarska 
liga 19.20 Videostrani 20.00 Otvoritev raz
stave v Doliku, ponovitev 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 po
nudba 19.00 Športne novice 19.10 Otroški 
program 20.00 ATM predstavlja - oddaja o 
avtomobilizmu 20.45 Športne novice 20.55 
Film 22.30 Videostrani TV Impulz 

7.00 Dobro jutro, Hrvaška 9.30 TV koledar 
9.40 Iz zakladnice hrvaških muzejev 10.00 
Poročila 10.05 Izobraževalni program 
11.00 Otroški program 12.00 Opoldanske 
novice 12.15 TV koledar 12.35 Izvir, nada
ljevanka 13.25 Ugrabitev mame in očeta, 
ameriški film 14.55 Poročila 15.00 Dok. 
serija 16.00 Izobraževalni program 16.45 
Hrvaška danes 17.05 Vsakdan 18.30 Go
vorimo o zdravju 19.00 Vprašaj 19.15 Ri
sanka 19.30 Dnevnik 20.05 Mednarodni 
muzealski dan 21.15 Forum 22.25 Skupaj 
do zvezd 23.15 Odmevi dneva 23.35 Da
našnji šport 23.50 Skrivnostna Hrvaška, 
dok. serija 0.20 Nevestin oče 2, ameriška 
komedija 2.00 Nočni program 

AVSTRIJA 1 5.20 Cvbill 5.45 Otroški program 8.05 Ko
rak za korakom 8.25 Sabrina - Najstniška 
čarovnica 8.50 Čarovnice 9.30 Herkules 
10.15 Zaljubljenost na poroki, ameriška ko
medija 11.45 Otroški program 14.55 
Simpsonovi 15.20 Korak za korakom 
15.45 Herkules 16.30 Sedma nebesa 
17.15 Sabrina - Najstniška čarovnica 17.40 
Čarovnice 18.30 Varuška 19.00 Cvbill 
19.30 Čas v sliki in kultura 19.53 Vreme 
20.00 Šport 20.15 Izvrsten fat: SOS Ma-
ria, nemška kriminalka 21.50 Razdvojeni 
moški, nemška komedija 23.25 Seks v me
stu 23.50 Smrtonosne okoliščine, ameriški 
film 1.20 Intimna priznanja 1.45 Nespod
obno povabilo, ameriški film 

AVSTRIJA 2 6.00 Videostrani 7.00 Vreme 7.30 Vre
menska panorama 9.00 Čas v sliki 9.05 
Kuharski magazin 9.30 Drzni in lepi 9.50 
Tri dame 10.20 Ko popustijo, boli, ponovi
tev filma 11.40 Pogledi od strani 10.45 Vre
me 12.00 Čas v sliki 12.05 Evro Avstrija 
12.35 Tednik 13.00 Čas v sliki 13.15 Ku
harski magazin 13.40 Tri dame 14.05 Prija
teljice 14.50 Podeželski zdravnik 15.35 
Drzni in lepi 16.00 Oddaja Barbare Karlich 
17.00 Čas v sliki 17.05 Dobrodošla, Avstri
ja 19.00 Zvezna dežela danes 19.30 Čas v 
sliki 19.45 Vreme 20.00 Pogledi od strani 
20.15 Univerzum 21.05 Poročilo 22.00 
Čas v sliki 22.30 Na prizorišču 23.05 Po 
dolgem in počez 0.00 Čas v sliki 0.30 Ve-
ronikine skušnjave 0.50 Tema 1.40 Odda
ja Barbare Karlich, ponovitev 2.40 Pogled 
od strani 2.45 Univerzium 3.30 Po dolgem 
in požez 4.25 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 TRBOVLJE 

R KRANJ 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-
bor jutro! Komu? 6.45 Vreme, ceste 6.50 
EPP 7.00 Poročila RS 7.30 Čestitka prese
nečenja 7.40 Pregled tiska 7.50 EPP 8.00 
Misel dneva - citat 8.20 Oziramo se 8.30 
Izbubljene živali 8.40 Gorenjski kviz 8.50 
EPP 9.00 Godan 9.20 Tema dneva: Odkri
to 9.50 EPP 10.00 Novice 10.10 Unic-
hem: Gnojenje vrtnih rastlin in trate 10.55 
EPP 11.00 Novice 11.10 Prodaja rabljenih 
vozil 11.20 Zaposlovanje 11.30 Kaj danes 
za kosilo 11.45 Temperature doma in po 
svetu 11.50 EPP 12.00 Novice 12.10 Re-
lax 12.30 Osmrtnice 12.40 Prispevek 
12.50 EPP 13.00 Pesme 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 
14.45 Pregled današnjih kulturnih dogod
kov 14.50 EPP 15.00 Aktualno 15.15 Vre
me, ceste 15.30 Dogodki in odmevi RS 
16.05 Napoved 16.20 Rockarjada 2002 -
gosta v studiu 17.00 Novice 17.10 Zanimi
vosti 17.20 Avtomobilistična oddaja na Ra
diu Kranj 17.40 Vreme jutri in v prihodnjih 
dneh 17.50 EPP 18.00 Godan 18.15 Iz
bubljene živali 18.20 Računalniške novice 
18.40 Kresovanje 18.50 EPP 19.00 Novi
ce 19.10 Izgubljeni, najdeni predmeti 
19.20 Napoved jutrišnjega programa radia 
Kranj 20.00 Iz Rinaldove skrinje 22.00 
Glasba 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 
5.40 Oglasi 6.00 Razmere na cestah 6.05 
Jutranji servis na Radiu Triglav - Vreme in Ro
bert Bohinc 6.30 Pogled v današnji dan, po
gled v Gorenjski porodnišnici 6.40 Oglasi 
6.50 Vreme 7.00 Druga jutranja kronika 
7.20 Popevka tedna 7.40 Oglasi 8.00 Kroni
ka OKC Kranj - zadnjih 24 ur 8.05 Aktualno: 
Računalniške novice 8.15 Obvestila 8.30 
Novice, Pogled v današnji dan 8.40 Oglasi 
9.00 Aktualno 9.15 Voščila 9.40 Oglasi 
10.10 Aktualno: Gibljive slike 10.30 Včerja, 
danes, jutri 10.40 Oglasi 11.00 Aktualno 
11.40 Oglasi 12.00 BBC - novice 12.10 
Osmrtnice 12.15 Obvestila 12.30 Novice 
12.40 Oglasi 13.00 Aktualno 13.30 Pogled 
v današnji dan 13.40 Oglasi 14.00 Aktualno 
14.15 Voščila 14.30 Novice 14.40 Oglasi 
15.00 Prosta delovna mesta 15.30 Dogodki 
in odmevi 16.10 Popevka tedna 16.15 Obve
stila 16.30 Osmrtnice 16.40 Oglasi 17.00 
Aktualno 17.30 Včeraj, danes, jutri 17.40 
Oglasi 18.00 Aktualno 18.30 Tednik občine 
Bohinj 18.40 Oglasi 19.00 Črna kronika 
dneva 19.15 Obvestila 19.25 Pogled v ju
trišnji dan, radio jutri 19.30 Večer z Bracom 
Korenom 22.00 Popevka tedna 

6.00 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 6.00 Dogodki danes - jutri 6.15 
Noč ima svojo moč 6.50 Pregled tiska 7.00 
Druga jutranja kronika 8.00 Dogodki danes -
jutri 8.30 Napoved programa 8.55 Dnevna 
malice 9.00 Aktualno 9.30 Črna kronika 
10.00 Dogodki danes - jutri 10.30 Pogled v 
zvezde 11.00 Vreleci zdravja in lepote 
12.00 BBC-novice 12.50 Osmrtnice 13.00 
Daj - dam 13.50 Pregled tiska 14.30 Brez
plačni mali oglasi 15.00 Dogodki danes - ju
tri 15.30 Ra Slovenija 16.30 Kulturni paber-
ki 17.00 Novice 17.30 Kulturni paberki 
18.0G\ Glasbeni vrtiljak 19.30 Radio jutri -
glasbeni program RA Sora do polnoči 

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 7.27 Na da
našnji dan 7.35 Vreme 7.50 Anketa 8.20 
RGLovo želo 8.30 Jutro je lahko 8.55 Go
spodarske novice 9.05 RGL danes 9.30 
Vaše mnenje o... 10.00 Kam danes 10.30 
Tema 11.00 Kamniške novice 11.30 
RGLova uganka 11.45 Kronika dneva 
12.00 BBC novice 12.15 Štajerski dogod
ki 12.45 Dogodek dneva 12.55 Odgovori 
poslušalcem 13.30 Osir 13.50 Gospodar
stvo 14.00 Pasji radio 15.00 RGL obvešča 
in komentira 15.30 Kulturni utrip 15.45 
Črna kronika 16.00 Iz tujega tiska 16.30 
Na sceni 17.30 RGL svetuje 18.00 Stari
narnica 19.00 Črna kronika 19.20 Vreme 
19.30 Ugibamo 19.45 Šport 19.55 Horo
skop 20.00 Večerni program 

S R E D A , 1 5 . M A J A 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 7.25 
OKC 7.30 Poročila, osmrtnice, obvestila 
7.45 Poročilo o stanju na cestah - AMZS 
7.50 Meteorologi o vremenu 8.00 Kmetij
ski nasvet 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 Poroči
la, osmrtnice, obvestila 12.50 Koledar pri
reditev 13.00 O zdravju (vsak 2. in 4. torek) 
14.00 Poročila 14.20 Kulturni utrinki 
15.00 Informativna oddaja, vreme, stanje 
na cesti, osmrtnice, obvestila 15.50 Pono
vitev Svetnik dneva 16.00 Glasbena vošči
la 17.00 Sport na radiu Ognjišče 18.00 
Poročila in Vaša pesem 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 
Sončna pesem 22.00 Mozaik dneva 
22.30 Ponovitev nedeljske oddaje O zdrav
ju 23.30 Nočni glasbeni program 

6.10 Teletekst TV Slovenija 
6.30 Poročila 
6.35 Dobro jutro 
7.30 Poročila 
7.35 Dobro jutro 
8.30 Poročila 
8.40 Dober dan, Koroška 
9.10 Trojčice, risana nanizanka 
9.35 Grdi raček Tine, risana nanizanka 

10.00 Sprehodi v naravo 
10.15 Knjiga brez mene 
10.35 Skrivnosti 
10.40 Šiv v času 
10.50 Vojna civilizacija, ameriška dok. 

serija 
11.45 Cikcak 
12.05 Mednarodna obzorja 
13.00 Poročila, Šport, Vreme 
13.15 Dobro jutro 
15.00 Aktualno 
15.55 Mostovi 
16.30 Poročila, šport, vreme 
16.40 Vaš tolar 
16.55 Samorogova vrnitev, angleška 

poljudnoznanstvena serija 
17.50 Pod klobukom 
18.40 Risanka 
19.00 Novice 
19.05 Vaš kraj 
19.20 Vreme 
19.30 TV Dnevnik, Šport, Vreme 
20.00 Sedmi pečat: Oče na službeni 

poti, bosanski film 
22.20 Odmevi, kulturna kronika, šport, 

vreme 
23.15 Narava in glasba s simfoniki RTV 

Slovenija 
0.25 Glasbeni biseri 
0.50 Samorogova vrnitev, angleška 

poljudnoznanstvena serija, pono
vitev 

1.45 Gledališče v hiši, jugoslovanska 
nanizanka 

2.15 Saint tropez, francoska nadalje
vanka 

3.05 Valovi nad nami, angleški čb film, 
ponovitev 

5.00 Šport 

7.40 Teletekst TV Slovenija 8.00 Videostrani -
Vremenska panorama 10.00 TV Prodaja 
10.30 Videostrani - Vremenska panorama 
14.45 TV prodaja 15.15 Iz roda v rod gre 
moja pot 15.55 Homo turisticus 16.15 Gleda
lišče v hiši, jugoslovanska nanizanka 16.45 
Saint Tropez, francoska nadaljevanka 17.55 
Ljubljana: DP v košarki (m), Union Olimpija -
Krka, prenos 19.45 Finale lege prvakov v no
gometu, prenos 23.30 Prvi val, kanadska na
nizanka 0.15 Videospotnice, ponovitev 

DEŽELNA TELEVIZIJA LOKA ... Videostrani z oddajnika 51. kanal - Lubnik 
po širni Gorenjski 8.00 Dobro jutro, dežela 
- jutranji program 8.05 D'best 51 - kontak
tna oddaja z izborom glasbe v živo, telefon: 
04/513-47-70 8.45 Oglasi 8.51 Deželne 
novice - informativni pregled dogajanja po 
Gorenjskem 9.10 Deželni magazin: Škofja 
Loka 9.40 Kamera med vami 10.00 Deže
la, prebujaš se! - posnetek kontaktne, raz
vedrilne, zabavno glasbene oddaje iz Hote
la Transturist v Škofji Loki z glasbeniki popu
larne in narodnozabavne glasbe in plesalci 
Plesnega kluba M Tržič, posnetek 10.30 
Videostrani z oddajnika 51. kanal - Lubnik 
po širni Gorenjski 18.00 Dober večer, de
žela - večerni program 18.10 D'best 51 -
kontaktna oddaja z izborom glasbe v živo, 
telefon: 04/513-47-70 18.51 Deželne no
vice - informativni pregled dogajanja po Go
renjskem 19.10 Igra: Sen kresne noči (Pro
dukcija: Tone Mlaker) 19.30 Glasbena pa
leta 19.45 Kamera med vami 20.10 Arbc-
retum Vočji potok 20.30 Otrok luči, Anton 
Martin Slomšek 21.00 Sredino središče -
v živo 21.45 30. seja občinskega sveta ob
čine Vodice 22.00 Deželne novice - infor
mativni pregled dogajanja po Gorenjskem 
22.20 Lahko noč ... Videostrani z oddajni
ka 51. kanal - Lubnik po širni Gorenjski 
OGLASI ob 8.45, 18.45, 20.05 in 21.45 
oz. pred zadnjimi DEŽELNIMI NOVICAMI 
KONTAKTNI TELEFON DEŽELNEGA 
STUDIA 1 - ŠKOFJA LOKA: 04/513-47-
70. PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO 
SPREMEMBE 

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, 13. oddaja 20.30 Satelitski pro
gram DW 22.00 Videostrani 

Misle dneva - citat 8.20 Oziramo se 8.30 
Izgubljene živali 8.40 Gorenjski kviz 8.50 
EPP 9.00 Godan 9.20 Tema dneva 9.50 
Epp 10.20 Ponudba nepremičnin 10.45 
Kaj danes za kosilo 10.50 EPP 11.30 Kviz 
Radia Kranj 11.20 Prispevek 11.45 Tem-
peature 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 13.05 BIO vremenska 
napoved 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 14.45 
Pregled danšnjih kulturnih dogodkov 14.50 
EPP 15.00 Aktualno 15.15 Vreme, ceste 
15.30 Dogodki in odmevi RS 16.10 Napo
ved 16.20 Prispevek 16.30 Tudi jeseni je 
lepo 16.50 EPP 17.00 Novice 17.10 Zani
mivosti 17.20 Prispevek 17.40 Vreme jutri 
in v prihodnjih dneh 17.50 EPP 18.00 Go
dan 18.05 Izgubljene živali 18.10 Gremo v 
Life 18.20 Prispevek 18.50 EPP 19.10 Iz
gubljeni, najdeni predmeti 19.20 Napoved 
jutrišnjega progama radia Kranj 20.00 Po
sebna ... z Mirkom 22.00 Glasba 24.00 
Skupni nočni progam 

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

KANAL A 10.45 Beverly Hills, ameriška nadaljevanka 
11.30 TV prodaja 12.00 Dannvjeve zgod
be, v živo 13.00 Ricki Lake, ponovitev 
13.45 TV Prodaja 14.15 Obala ljubezni, 
ameriška nadaljevanka 15.00 Mladi in ne
mirni, ameriška nadaljevanka 15.50 Ricki 
Lake, pogovorna oddaja 16.40 Bevertv 
Hills, ameriška nadaljevanka 17.30 Ned in 
Stacy, ameriška nanizanka 18.00 Rose
anne, ameriška nanizanka 18.30 Korak za 
korakom, ameriška nanizanka 19.00 Pop
stars, najboljši tega tedna 19.10 Meteor, 
vreme 19.15 Šov Jerrvja Springerja, pogo
vorna oddaja 20.00 Popstars 20.50 Eks
tra magazin 21.40 Pa me ustreli!, ameriška 
humoristična nanizanka 22.10 Ti in jaz, 
ameriška humoristična nanizanka 22.40 
Noro zaljubljena, ameriška humoristična na
nizanka 23.10 Sov Jerryja Springerja, po
novitev pogovorne oddaje 0.00 Rdeče pet
ke, erotična serija 

9.10 JAG, ameriška nanizanka 10.00 Moč
no me objemi, mehiška nadaljevanka, pono
vitev 10.55 Tri sestre, venezuelska nada
ljevanka, ponovitev 11.50 Esmeralda, me
hiška nadaljevanka, ponovitev 12.40 TV 
prodaja 13.15 Preverjeno, ponovitev 14.05 
Dragon Bali, risana serija 14.30 Jezdeci 
senc, risana serija 15.00 TV prodaja 15.30 
Urgenca, ameriška nadaljevanka 16.25 Es
meralda, mehiška nadaljevanka 17.20 Tri 
sestre, venezuelska nadaljevanka 18.15 
Močno me objemi, mehiška nadaljevanka 
19.15 24 ur 20.00 TV kriminalka: Nevar
nost na morju, ameriški film 21.45 Tretja iz
mena, ameriška nanizanka 22.40 JAG, 
ameriška nanizanka 23.30 Prijatelji, humo
ristična nanizanka 0.00 24 ur, ponovitev 

6.00 Videostrani 7.30 Wai Lana joga 8.00 
TV prodaja 8.30 Risanke 9.00 Videostrani 
9.15 Dok. oddaja 9.45 Družinska TV Pro
daja 10.00 Iz domače skrinje 11.15 Družin
ska TV prodaja 11.30 Videostrani 11.40 
Videalisti 12.20 Risanke 12.50 TV prodaja 
13.20 DP v raftingu 13.50 Wai Lana joga 
14.20 Štiri tačke 14.50 Iz domače skrinje, 
kontaktna oddaja 16.20 VVindorski proto
kol, ponovitev filma 18.20 Gradnja, ponovi
tev 18.50 Risanke 19.20 Videalisti 20.00 
Koncert 21.00 Sijaj 21.30 Inline hokej 
22.15 Iz domače skrinje 23.30 VVai Lana 
joga 0.00 Video strani 

... 24 ur infokanal, http://gtv.tele-tv.si 
18.35 Gorenjska pred letom dni 18.50 
Predstavitveni spot GTV 18.55 GTV priporoča 
119.00 Gorenjska TV poročila 1783 19.15 Iz 
olimpijskih krogov 19.20 Adrenalin, športna 
oddaja 19.55 GTV priporoča II 20.00 Župan 
pred kamero 21.00 Znani, neznani obrazi 
21.30 Iz olimpijskih krogov 21.40 GTV pripo
roča II 21.45 Gorenjska TV poročila 1783 
22.00 Predstavljamo vam KS Gorenjske 
22.40 Blondinci med seboj 23.40 GTV pri
poroča IV 23.45 Gorenjska TV poročila 
1783 00.00 Urica erotike na GTV 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. 

TV ŠIŠKA ... Videostrani 19.50 Napoved sporeda 
20.00 Telemarket 21.30 Ananda - iz cikla 
predavanja v Ljubljani 22.30 Napoved spo
reda 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 Dobro jutro, Hrvaška 9.30 TV koledar 
9.40 Iz zakladnice hrvaških muzejev 10.00 
Poročila 10.05 Izobraževalni program 
11.00 Otroški program 12.00 Opoldanska 
poročila 12.15 Koledar 12.30 Izvir, nada
ljevanka 13.25 Trije gospodje, avstrijski 
film 14.55 Poročila 15.00 Dok. serija 
16.00 Izobraževalni program 16.45 Hrva
ška danes 17.05 Vsakdan 18.30 Gozdovi 
in ljudje, dok. serija 19.00 Vprašaj 19.15 
Risanka 19.30 Dnevnik 20.05 Pliberk 
15.05.1945, dok. film 21.15 Pol ure kultu
re 21.45 Trenutek spoznanja 22.15 TV in
tervju 23.10 Odmevi dneva 23.30 Današ
nji šport 23.40 Evropski magazin 0.00 Te
rakota pes, italijanski film 1.55 Nočni pro
gram 

AVSTRIJA 1 3.40 Živahen moški, ponovitev filma 5.10 
Cvbill 5.30 Otroški program 7.50 Sabrina -
Najstniška čarovnica 8.15 Čarovnice 8.55 
Zmenek s smrtjo, ameriški film 11.45 Otro
ški program 14.55 Simpsonovi 15.20 Ko
rak za korakom 15.45 Herkules 16.30 
Sedma nebesa 17.15 Sabrina - Najstniška 
čarovnica 17.40 Čarovnice 18.30 Varuška 
19.00 Cvbill 19.30 Čas v sliki in kultura 
19.53 Vreme 20.00 Šport 20.15 Nogo
met 23.05 Orel je pristal, ameriški film 
1.10 Odličen fant: SOS Maria, nemški film 
2.40 Smrtonosne okoliščine, ponovitev film 

AVSTRIJA 2 6.05 Videostrani 7.00 Vreme 7.30 Vre
menska panorama 9.00 Čas v sliki 9.05 
Jedi z zgodovino 9.30 Jaz o sebi 10.20 
Naš zdravnik je najboljši, ponovitev filma 
11.45 Vreme 12.00 Čas v sliki 12.05 Po
ročilo 13.00 Čas v sliki 13.15 Kuharski ma
gazin 13.40 Tri dame 14.05 Prijateljice 
14.50 Podeželski zdravnik 15.35 Drzni in 
lepi 16.00 Oddaja Barbare Karlich 17.00 
Čas v sliki 17.05 Dobrodošla, Avstrija 
18.48 Loto 19.00 Zvezna dežela danes 
19.30 Čas v sliki 19.45 Vreme 20.00 
Šport 20.15 Pot srca, nemški romantični 
film, 1/2 21.45 Pogledi od strani 22.00 
Čas v sliki 22.30 Evropska panorama 
23.15 Samostan samote 0.00 Čas v sliki 
0.30 Veronikine skušnjave 0.50 Na prizo
rišču 1.20 Oddaja Barbare Karlich 2.20 
Pogledi od strani 2.25 Evropska panorama 
3.10 Samostan samote, ponovitev 

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

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? 6.45 Vreme, ceste 6.50 
EPP 7.00 Poročila RS 7.30 Čestitka prese
nečenja 7.40 Pregled tiska 7.50 EPP 8.00 

R TRIGLAV 5:30 Minute za narodnozabavno glasbo 
5:40 Oglasi 6:00 Razmere na cestah 
6:05 Jutranji servis na Radiu Triglav - Vre
me in Robert Bohinc 6:30 Pogled v današ
nji dan , pogled v gorenjski porodnišnici 
6:40 OGLASI 6:50 Vreme 7:00 Druga ju
tranja kronika 7:20 Popevka tedna 7:40 
OGLASI 8:00 Kronika OKC Kranj- zadnjih 
24 ur 8:05 Aktualno: zdravnikov nasvet: 
Branimir Čeh, dr. med. 8:15 Obvestila 
8:30 novice, pogled v današnji dan 8:40 
Oglasi 9:00 Aktualno 9:15 VOŠČILA 9:40 
OGLASI 10:00 Olimpijski kotiček 10:30 
Včeraj danes jutri 10:40 OGLASI 11:00 
Aktualno 11:40 OGLASI 12:00 BBC-novi 
ce 12:10 Osmrtnice 12:15 Obvestila 
12:30 novice 12:40 Oglasi 13:00 Aktual
no: Glas ljudstva 13:30 POGLED v današ
nji dan 13:40 OGLASI 13:50 Motorci-po
novitev 14:15 VOŠČILA 14:30 Novice 
14:40 OGLASI 15:00 Aktualno 15:30 
Dogodki in odmevi 16:10 Popevka tedna 
16:15 Obvestila 16:30 OSMRTNICE 
16:40 OGLASI 17:00 Aktualno 17:30 
Včeraj danes jutri 17:40 OGLASI 18:00 
Aktualno 18.30 Tednik občine Jesenice 
18:40 Oglasi 19.00 Črna kronika dneva 
19:05 Misli iz Biblije 19:15 Voščila 19:25 
Pogled v jutrišnji dan, Radio jutri 20.00 Pot 
k svetlobi in zdravju - Anton Hladnik s sode
lavci 21:15 Zdravnikov nasvet- ponovitev 
22.00 Popevka tedna 22.05 Zlata kočija -
formula ena (ponovitev) 22.05 Večerni 
glasbeni program do polnoči 

R SORA 6.00 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 6.15 Dogodki danes - jutri, 
šport 6.30 Noč ima svojo moč 6.50 Pre
gled tiska 7.00 Druga jutranja kronika 8.00 
Dogodki danes - jutri 8.30 Napoved pro
grama 8.55 Dnevna malica 9.30 Povej na
glas 10.00 Dogodki danes - jutri 10.30 Za
kladi slovenskih spominov 11.00 Pogovor z 
županom občine Železniki 12.00 BBC no
vice 12.50 Osmrtnice 13.00 Daj - dam 
13.50 Pregled tiska 14.30 Brezplačni mali 
oglasi 15.00 Dogodki danes - jutri 15.30 
RA Slovenija 16.50 Pregled tiska 17.00 
Dogodki danes - jutri 17.10 Klepet ob glas
bi 19.00 Radio jutri 19.30 Glasbeni pro
gram RA Sora do polnoči 

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 7.25 Na da
našnji dan 7.35 Vreme 7.50 Anketa 8.30 
Jutro je lahko 8.55 Gospodarske novice 
9.05 RGL danes 9.30 Vaše mnenje o... 
10.30 Tema dneva 11.30 RGLova uganka 
11.45 Kronika dneva 12.00 BBC novice 
12.15 Štajerski dogodki 12.30 Beseda 
opozicije 12.45 Dogodek dneva 12.55 
Odgovori poslušalcem 12.57 Izbranka ted
na 13.30 Play off 14.00 Pasji radio 14.50 
Gospodarstvo 15.00 RGL obvešča in ko
mentira 15.30 Kulturni utrip 15.45 Črna 
kronika 16.00 Iz tujega tiska 16.30 Na 
sceni 17.30 RGLov kino 18.00 Izbranka 
tedna, glasovanje 19.00 Črna kronika 
19.20 Vreme 19.30 Ugibamo svetuje 
19.45 Šport 19.55 Horoskop 20.00 Ve
deževanje 21.00 Odprta dlan 

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 8.40 Leta po 
Kristusu 8.45 Spominjamo se 9.00 Poroči
la 10.00 Poročila 10.15 Mali oglasi 11.00 
Poročila in Vaša pesem 11.15 Fidifarmov ko
tiček 12.00 Zvonjenje, ponovitev duhovne 
misli 12.15 Voščilo prijateljem RO 12.30 
Poročila, osmrtnice, obvestila 12.50 Kole
dar prireditev 13.00 Zlati zvoki 14.00 Poro
čila 14.20 Kulturni utrinki 15.00 Informativ
na oddaja, vreme, stanje na cesti, osmrtni
ce, obvestila 15.50 Ponovitev Svetnik dne
va 16.00 Glasbena voščila 17.00 Pogovor 
o... 18.00 Poročila in Vaša pesem 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 1. Luč v temi, 2. Dodajati živ
ljenje dnevom, 3. Vstani in hodi, 4. Svet ob
likuje mlade .... 21.30 Orgelski ciklus 2001 
22.00 Mozaik dneva 22.30 Ponovitev po
poldanske oddaje Pogovor o 23.30 Nočni 
glasbeni program 

mailto:info@g-glas.si
http://gtv.tele-tv.3i
http://gtv.tele-tv.si
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6.10 
6.30 
6.35 
7.30 
7.35 
8.30 
8.40 
9.10 

10.00 
10.35 
11.05 
13.00 
13.15 
15.00 
15.30 
16.00 
16.30 
16.40 
17.00 
17.20 
17.50 

18.25 
18.40 
19.00 
19.05 
19.30 
20.05 
21.00 
21.20 
22.00 
22.50 
23.00 
23.30 

0.25 
0.55 
1.25 
2.20 
2.55 
3.45 
5.35 

Teletekst TV Slovenija 
Poročila 
Dobro jutro 
Poročila 
Dobro jutro 
Poročila 
Mostovi 
Pod klobukom 
Zgodbe iz školjke 
Alpe-Donava-Jadran 
Mario, nedeljski večer v živo 
Poročila, Šport, Vreme 
Dobro jutro 
Gospodarski izziv 
Podoba podobe 
Slovenski utrinki 
Poročila, Vreme, Šport 
Vaš tolar 
Dosežki, ponovitev 
lzvir(n)i, oddaja o ljubiteljski kulturi 
Enajsta šola, oddaja za radoved
neže 
Zaplešimo, francoska dok. oddaja 
Risanka 
Novice 
Vaš kraj 
TV Dnevnik, Šport, Vreme 
Tednik 
Prvi in drugi 
Osmi dan 
Odmevi, kulturna kronika, šport, 
vreme 
Zgodbe o knjigah 
Alica, evropski magazin 
A. Rozman Roza: Globoko grlo, 
TV priredba predstave KUD Fran
ce Prešern Ljubljana 
lzvir(n)i, ponovitev 
Osmi dan, ponovitev 
Tednik, ponovitev 
Gledališče v hiši, jugoslovanska 
čb nanizanka 
Saint Tropez, francoska nadalje
vanka 
Tokijske noči, japonsko-francoski 
film 
Šport 

7.40 Teletekst TV Slovenija 8.00 Video
strani - Vremenska panorama 10.00 TV 
prodaja 10.30 Videostrani - Vremenska pa
norama 13.35 TV prodaja 14.05 Polnočni 
klub 15.15 Tujska legija, francoska dok. 
oddaja 16.10 Gledališče v hiši, jugoslovan
ska čb nanizanka 16.45 Saint Tropez, fran
coska nadaljevanka 17.40 Vesela vojna, 
angleški film 19.15 Videospotnice 20.00 
Predstavitev videospotov za Evrosong 
20.50 EP v jugu, posnetek iz Maribora 
22.00 Poseben pogled: športno življenje, 
angleški čb film 0.10 Novinka, nanizanka 
0.55 Videospotnice 

10.45 Beverlv Hills, ameriška nadaljevanka 
11.30 TV prodaja 12.00 Jack in Jill, ameri
ška nadaljevanka 13.00 Ricki Lake, pono
vitev 13.45 TV prodaja 14.15 Obala ljubez
ni, ameriška nadaljevanka 15.00 Mladi in 
nemirni, ameriška nadaljevanka 15.50 Ric
ki Lake, pogovorna oddaja 16.40 Lov za 
zakladom, ameriška nanizanka 17.30 Ned 
in Stacev, ameriška nanizanka 18.00 Ro-
seanne, ameriška humoristična nanizanka 
18.30 Korak za korakom, ameriška humo
ristična nanizanka 19.00 Popstars 19.15 
Šov Jerrvja Springerja, pogovorna oddaja 
20.00 Columbo: Ko pomaga smrt, ameri
ški film 21.20 Pa me ustreli, ameriška hu
moristična nanizanka 21.50 Ti in jaz, ame
riška humoristična nanizanka 22.20 Noro 
zaljubljena, ameriška humoristična nanizan
ka 22.50 Sov Jerrvja Springerja, ponovitev 
pogovorne oddaje 23.40 Roseanne, ame
riška nanizanka, ponovitev 0.10 Rdeče 
petke, erotična serija 

9.10 JAG, ameriška nanizanka 10.00 
Močno me objemi, mehiška nadaljevanka, 
ponovitev 10.55 Tri sestre, venezuelska 
nadaljevanka, ponovitev 11.50 Esmeral
da, mehiška nadaljevanka, ponovitev 
12.40 TV prodaja 13.10 Lepo je biti milijo
nar, kviz 14.05 Dragon Bali, risana serija 
14.35 Jezdeci senc, risana serija 15.00 
TV prodaja 15.30 Urgenca, ameriška na
daljevanka 16.25 Esmeralda, mehiška na
daljevanka 17.20 Tri sestre, venezuelska 
nadaljevanka 18.15 Močno me objemi, 
mehiška nadaljevanka 19.15 24 ur 20.00 
Romantični film: Večna ljubezen, ameriški 
film 21.40 Bolnišnica upanja, ameriška na
nizanka 22.30. JAG, ameriška nanizanka 
23.30 Prijatelji, humoristična nanizanka 
0.00 24 ur, ponovitev 

6.00 Video strani 7.30 Wai Lana joga 8.00 
TV prodaja 8.30 Risanke 9.00 Videostrani 
9.15 DP v raftingu 9.45 Iz domače skrinje 
9.30 Družinska TV prodaja 10.00 Iz doma
če skrinje 11.15 Družinska TV prodaja 
11.30 Videostrani 11.40 Videalisti 12.20 
Risanke 12.50 TV Prodaja 13.50 Wai Lana 
joga 14.20 Sijaj 14.50 Iz domače skrinje 
16.05 Družinska TV prodaja 16.20 Raketa 
pod kozolcem 17.50 SQ Jam 18.50 Risan
ke 19.20 Videalisti 20.00 Popotovanja z 
Janinom 21.00 TV razglednica 21.30 
Gradnja, strokovna oddaja 22.00 Družin
ska TV prodaja 22.15 Iz domače skrinje 
23.30 Wai Lana joga 0.00 TV Prodaja 
0.30 Videostrani 

... 24 ur infokanal, http://gtv.tele-tv.si 
18.35 Gorenjska pred letom dni 18.50 
Predstavitveni spot GTV 18.55 GTV pripo
roča I 19.00 Gorenjska TV poročila 1784 
19.15 Gorenjski glaš jutri 19.20 Iz olimpij
skih krogov 19.25 S poti po Franciji 19.55 
GTV priporoča II 20.00 Tudi tako do zdrav
ja - BIOMAGI 20.40 Ob 9. maju - koncert 
PPZ 21.40 GTV priporoča III 22.00 Zvezd
ni okruški z Rožo Kačič 23.00 Udin Boršt, 
2002 23.40 GTV priporoča IV 23.45 Go
renjska TV poročila 1784 00.00 Urica ero

tike na GTV 01.00 GTV jutri, Ste že preli
stali naš 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 - Lubnik 
po širni Gorenjski 8.00 Dobro jutro, dežela 
- jutranji program 8.10 D'best 51 - kontak
tna oddaja z izborom glasbe, ponovitev 
8.45 Oglasi 8.51 Deželne novice - informa
tivni pregled dogajanja po Gorenjskem 
9.10 Sredino središče: Onkologija, gost 
doc. dr. Peter Fras, direktor Onkološkega 
inštituta Ljubljana, moderatorka Nadja Straj-
nar, ponovitev 10.00 Videostrani z oddajni
ka 51. kanal - Lubnik po širni Gorenjski 
18.00 Dober večer, dežela - večerni pro
gram 18.05 D'best 51 - kontaktna oddaja z 
izborom glasbe v živo, telefon: 04/513-47-
70 18.51 Deželne novice - informativni pre
gled dogajanja po Gorenjskem 19.10 Pop 
ročk svet 20.00 Kamera med vami 20.10 
Deželni magazin: Občina Naklo 21.00 Še
sta prestava, oddaja o avtomobilizmu 
21.30 Zanimivosti: Geosonda, zemljina to
plota za ogrevanje in hlajenje 21.51 Dežel
ne novice - informativni pregled dogajanja 
po Gorenjskem 22.20 Lahko noč... Video
strani z oddajnika 51. kanal - Lubnik po šir
ni Gorenjski OGLASI ob 8.45, 18.45, 
20.05 in 21.45 oz. pred zadnjimi DE
ŽELNIMI NOVICAMI 
KONTAKTNI TELEFON DEŽELNEGA 
STUDIA 1 - ŠKOFJA LOKA: 04/513-47-
70. PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO 
SPREMEMBE 

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 Videostrani 

TV ŠIŠKA ... 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 progra
ma, 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 Dobro jutro, Hrvaška 9.30 TV Kole
dar 9.40 Iz zakladnice hrvaških muzejev 
10.00 Poročila 10.05 Izobraževalni pro
gram 11.00 Otroški program 12.00 Opol
danska poročila 12.15 TV Koledar 12.35 Iz
vir, nadaljevanka 13.25 Jock iz savane, pu
stolovski film 15.05 Poročila 15.10 Dok. se
rija 15.40 TV razstava 16.00 Sedem vrhov 
16.30 Delo človeških rok 16.45 Hrvaška 
danes 17.00 Vsakdan 18.30 Mali družinski 
antikvariat 19.00 Vprašaj 19.15 Risanka 
19.30 TV dnevnik 20.05 Prostor pod strel
nim ognjem 21.00 Željka Ogresta 22.15 
Poslovni klub 22.50 Odmevi dneva 23.10 
Današnji šport 23.20 Znanost 0.25 Življe
nje v štirih poglavjih, ameriški film 2.20 
Naša sodnica 2.35 Svet mode 3.00 Na 
zdravje 3.25 Transfer 4.10 Amerika, življe
nje narave 4.50 Nazaj na morje, ponovitev 

AVSTRIJA 1 4.10 Prekrižani računi, ameriški film 5.35 
Otroški program 7.55 Korak za korakom 
8.20 Sabrina - Najstniška čarovnica 8.40 
Čarovnice 9.25 Herkules 10.05 Groza Ria 
Grande, ameriška komedija 11.45 Otroški 
program 14.55 Simpsonovi 15.20 Korak za 
korakom 15.45 Herkules 16.30 Sedma ne
besa 17.15 Sabrina - Najstniška čarovnica 
17.40 Čarovnice 18.30 Varuška 18.55 No
vosti v kinu 19.00 Čas v sliki in kultura 19.53 
Vreme 20.00 Šport 20.15 MA 2412 21.10 
Top spot 2002 22.25 Novosti v kinu 22.35 
De Luca 23.05 Umetnine 3.00 De Luca 
3.25 Faust 4.25 Enkrat v preteklost in nazaj 

AVSTRIJA 2 3.55 Dobrodošla, Avstrija 5.30 Prijateljice 
6.15 Videostrani 7.00 Vreme 7.30 Vremen
ska panorama 9.00 Čas v sliki 9.05 Kuhar
ski magazin 9.30 Drzni in lepi 9.50 Tri 
dame 10.15 Bolnišnica pod palmami 11.50 
Vreme 12.00 Čas v sliki 12.05 Igra na sre
čo 12.30 Dežela in ljudje 13.00 Čas v sliki 
13.15 Kuharski magazin 13.40 Tri dame 
14.05 Prijateljice 14.50 Podeželski zdrav
nik 15.35 Drzni in lepi 16.00 Oddaja Bar
bare Karlich 17.00 Čas v sliki 17.05 Dobro
došla, Avstrija 19.00 Zvezna dežela danes 
19.30 Čas v sliki in kultura 19.53 Vreme 
20.00 Pogledi od strani 20.15 Univerzum 
21.05 Belo - modre zgodbe 22.00 Čas v 
sliki 22.30 Evro Avstrija 23.00 Primer za 
dva 0.00 Čas v sliki 0.30 Veronikine skuš
njave 0.50 Oddaja Barbare Karlich 1.50 
Evro Avstrija 2.20 Alpe- Donava:Jadran 
2.50 Igre na srečo 3.15 Dobrodošla, Av
strija 4.55 Prijateljice, ponovitev 

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

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? 6.45 Vreme, ceste 6.50 
EPP 7.00 Poročila RS 7.30 Čestitka prese
nečenja 7.40 Pregled tiska 7.50 EPP 8.00 
Misel dneva - citat 8.20 Oziroma se 8.30 
Izgubljene živali 8.40 Gorenjski kviz 8.50 
EPP 9.00 Godan 9.20 Tema dneva: Trgo
vanja z vrednostnimi papirji 9.50 EPP 
10.00 Novice 10.20 Prešernovo gledališ
če 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 Fidi-
farm 12.30 Osmrtnice 12.40 Prispevek -
12.50 EPP 13.00 Pesem tedna 13.10 Bio 
vremenska napoved 13.15 Izgubljene živali 
13.40 Zlata minuta na RK 13.50 EPP 
14.00 Godan 14.30 Planinsko športni ko
tiček 14.45 Pregled današnjih kulturnih do
godkov 14.50 EPP 15.00 Aktualno 15.10 
Borzni komentar 15.15 Vreme, ceste 
15.30 Dogodki in odmevi RS 16.10 Napo
ved 16.20 Prispevek 16.50 EPP 17.10 Za
nimivosti 17.20 Prispevek 17.50 Epp 
18.00 Godan 18.15 Izgubljene živali 
18.20 To so naši 18.40 Zanimivosti 18.50 
EPP 19.00 Novice 19.10 Izgubljeni, najde
ni predmeti 19.20 Napoved jutrišnjega pro
gama radia Kranj 20.00 V družbi z Markom 
Crtaličem 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 
5:40 OGLASI 6:00 Razmere na cestah 
6:05 Jutranji servis na Radiu Triglav - Vre
me in Robert Bohinc 6:20 Jutranja uganka 
6:30 Pogled v današnji dan, pogled v go
renjski porodnišnici 6:40 Oglasi - vreme 
6.55 Jutranja humoreska 7:00 Druga jutra
nja kronika 7:20 Popevka tedna 7:30 Da
nes v Dnevniku 7:40 Oglasi 8:00 Kronika 
OKC Kranj- zadnjih 24 ur 8:05 Aktualno: 
Pogled s Triglava: Zdrav način prehranjeva
nja - Vasiljka Kokalj 8:15 Obvestila 8:30 
Novice - Pogled v današnji dan 8:40 Ogla
si 8:50 Zakladi ljudske modrosti 9:15 Voš
čila 9:20 Ugankarske minute 9:40 Oglasi 
10:00 Aktualno: Aqua Larix 10:40 Oglasi 
11:00 Mavrica, oddaja o kulturi 11:40 
Oglasi 12:00 BBC- novice 12:10 Osmrt
nice 12:15 Obvestila 12:30 Novice 12:40 
Oglasi 13:00 Aktualno: OKS 13:30 Pogled 
v današnji dan 13:40 Oglasi 14:00 Aktu
alno 14:15 VOŠČILA 14:30 Novice 14:40 
OGLAS115:00 Gibljive slike 15:30 Dogod
ki in odmevi 16:10 Popevka tedna 16:15 
Obvestila 16:30 Osmrtnice 16:40 Oglasi 
16:50 Cik-Cak OOZ Jesenice 17:00 Aktu
alno 17.30 Včeraj, danes, jutri 17:40 Ogla
si 18.00 Aktualno 18.30 Tednik občine Ra
dovljica 18.40 Oglasi 19:00 Črna kronika 
dneva 19:15 Voščila 19:25 Pogled v jutriš
nji dan, radio jutri 19:30 Zimzeleni četrtek in 
Drago Ariani 22:00 Popevka tedna 22.05 
Večerni glasbeni program do polnoči 

R SORA 6.00 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 6.15 Dogodki danes - jutri 6.30 
Noč ima svojo moč 6.50 Pregled tiska 7.00 
Druga jutranja kronika 8.00 Dogodki danes 
- jutri - vreme - ceste 8.55 Dnevna malica 
9.00 Aktualno 10.00 Dogodki danes - jutri 
11.00 Vprašanja in pobude 12.00 BBC no
vice 12.50 Osmrtnice 13.00 Daj - dam 
13.50 Pregled tiska 14.30 Brezplačni mali 
oglasi 14.55 Borza 15.00 Dogodki danes -
jutri 15.30 Ra Slovenija 16.50 Pregled tiska 
17.00 Novice 17.30 Od svečke do volana 
19.00 Vandranje s harmoniko 20.00 Radio 
jutri - glasbeni program RA Sora 

KRIM: 100,2 MHz - ŠANCE: 99,5 Mhz -
LJUBLJANA: 105,1 MHz 
6.00 Dobro jutro 6.15 Novice, ceste, vre
me 6.20 Nočna kronika 6.50 Horoskop 
6.57 Izbranka tedna 7.20 Na današnji dan 
7.35 Vreme 7.50 Anketa 8.30 Jutro je lah
ko tudi takšno 8.55 Gospodarske novice 
9.05 RGL danes 9.30 Vaše mnenje o... 
10.00 Kam danes 11.30 RGLova uganka 
11.45 Kronika dneva 12.00 BBC novice 
12.15 Štajerski dogodki 12.30 Šport in re
kreacija 12.45 Dogodek dneva 12.55 Od
govori poslušalcem 13.30 Turizem 14.00 
Pasji radio 15.00 RGL obvešča in komenti
ra 15.30 Kulturni utrip 15.45 Črna kronika 
16.00 Iz tujega tiska 16.30 Dosjeji 18.00 
Jugonostalgija 19.20 Vreme 19.30 Ugiba
mo 19.45 Šport 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 7.10 
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 8.15 Jutranja 
aktualna tema 8.45 Spominjamo se 9.00 
Poročila 9.30 Odkrivajmo domovino in svet 
10.00 Poročila 10.15 Doživetja gora in na
rave (Robert Božič) 11.00 Poročila in Vaša 
pesem 11.15 Fidifarmov kotiček 12.00 Zvo
njenje, ponovitev duhovne misli 12.15 Voš
čilo prijateljem RO 12.30 Poročila, osmrtni
ce, obvestila 12.50 Koledar prireditev 
13.00 Zlati jubilej tednika Družina 14.00 
Poročila 14.20 Kulturni utrinki 14.45 Ko
mentar Družine 15.00 Informativna oddaja, 
vreme, stanje na cesti, osmrtnice, obvestila 
15.50 Ponovitev Svetnik dneva 16.00 Glas
bena voščila 18.00 Poročila in Vaša pesem 
19.00 Radio Glas Amerike (VOA) in poroči
la 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 1. Luč v temi, 2. Dodajati 
življenje dnevom, 3. Vstani in hodi, 4. Svet 
oblikuje mlade .... 21.30 Orgelski ciklus 
2001 22.00 Mozaik dneva 22.30 Ponovi
tev popoldanske oddaje Pogovor o 23.30 
Nočni glasbeni program 

KINO 
Petek, 10. maja 
CENTER amer. rom. kom. 40 DNI & 
40 NOČI ob 18., 20. in 22. uri, 
STORŽIČ amer, ZF akc. SPIDER 
MAN ob 16.30, 18.45 uri, amer. ZF 
drama K-PAX ob 21. uri RADOVLJICA 
- LINHARTOVA DVORANA drama 
ČUDOVITI UM ob 20. uri ŠKOFJA 
LOKA akcij. trii. CIVILNA ŽRTEV ob 
18. uri, drama LADIJSKE NOVICE ob 
20. uri ŽELEZAR JESENICE kom. 
107 ASTERIX ob 18. uri in VOHUN
SKE SPLETKE ob 20. uri 

Sobota, 11. maja 
CENTER amer. rom. kom. 40 DNI & 
40 NOČI ob 17., 19. in 21. uri STOR
ŽIČ amer. ZF akc. trii. SPIDER MAN 
ob 16.30 in 18.45 uri ter amer. ZF 
drama K-PAX ob 21. uri RADOVLJICA 
- LINHARTOVA DVORANA vestrn 
PRAH ob 18. uri in 20.15 uri ŠKOFJA 
LOKA rom. drama ANGELSKE OČI 

ob 18. uri in akcij. trii. CIVILNA ŽRTEV 
ob 20. uri ŽIRI am. akcij. CIVILNA ŽR
TEV ob 20.30. uri ŽELEZAR JESENI
CE am. film VOHUNSKE SPLETKE ob 
18. uri in ASTERIX ob 20. uri DOVJE 
triler ANTITRUST ob 20. uri 

Nedelja, 12. maja 
CENTER amer. rom. kom. 40 DNI & 
40 NOČI ob 17., 19. in 21. uri, STOR
ŽIČ amer. ZF akcij, triler SPIDER MAN 
ob 16.30, 18.45 in 21. uri RADOVLJI
CA - LINHARTOVA DVORANA drama 
ČUDOVITI UM ob 18. in 20.15 uri 
ŠKOFJA LOKA akcij. trii. CIVILNA ŽR
TEV ob 18. uri in drama LADIJSKE 
NOVICE ob 20. uri ŽIRI amer. akcij. 
CIVILNA ŽRTEV ob 18. in 20.30 uri 
ŽELEZAR JESENICE ASTERIX ob 
18. uri in VOHUNSKE SPLETKE ob 
20. uri 

Ponedeljek, 13. maja 
CENTER amer. rom. kom. 40 DNI & 
40 NOČI ob 16.30, 18.30 in 20.30 
uri STORŽIČ amer. ZF akcij. trii. SPI

DER MAN ob 16.30 in 18.45 uri ter 
amer. ZF drama K-PAX ob 21. uri 

Torek, 14. maja . 
CENTER amer. rom. kom. 40 DNI & 
40 NOČI ob 16.30, 18.30 in 20.30 uri 
STORŽIČ amer. ZF akcij. trii. SPIDER 
MAN ob 16.30 in 18.45. uri, amer. ZF 
drama K-PAX ob 21. uri ŠKOFJA 
LOKA kom. ASTERIX - MISIJA KLEO
PATRA ob 20. uri ŽELEZAR JESENI
CE druž. drama K-PAX ob 20. uri 

Sreda. 15. maja 
CENTER amer. rom. kom. 40 DNI & 
40 NOČI ob 16.30, 18.30 in 20.30 
uri STORŽIČ ZAPRTO! ŠKOFJA 
LOKA kom. ASTERIX - MISIJA KLEO
PATRA ob 18. uri in srhljivka VSILJIV
CI ob 20. uri 

Četrtek, 16. maja 
ŠKOFJA LOKA animirani POŠASTI IZ 
OMARE ob 18. uri in srhljivka VSILJIV
CI ob 20. uri 

KUHAJMO Z DANICO DOLENC 

Skuhajmo 
nedeljsko kosilo 

Korenjeva kremna juha, puranje prsi z gobicami in s 
širokimi rezanci, radič v solati z lečo. Sladica za 

nedeljsko popoldne: Biskvit z začimbami, s kandiranim 
sadjem in mandlji 

Korenjeva kremna juha 
400 g korenja, 40 g masla, 1,5 li

tra juhe, lonček sladke smetane, 
1 krompir, sol, poper, drobnjak. 
Maslo razpustimo v posodi in na 

njem popražimo na drobno sesek
ljano čebulo, dodamo olupljen in 
na kocke narezan krompir, ostrga
no in na kolesca zrezano korenje, 
malo popražimo in zalijemo z vro
čo govejo, kokošjo juho ali zele
njavno juho (lahko tudi iz vrečke). 
Juho kuhamo slabe pol ure, nato 

jo prepasiramo (ali korenje in 
krompir le stolčemo s tolkačem), 
dodamo sladko smetano, sol in 
poper ter še enkrat zavremo. Ko 
juho že porazdelimo po krožni
kih, jo obilo posujemo s seseklja
nim drobnjakom. 

Puranje prsi z gobicami 
Za 4 osebe potrebujemo 4 de

bele puranove zrezke, težke po 
15 do 18 dag, 4 večje rezine sla
nine, pancete ali mastnega pr
šuta, 1 dl suhega belega vina, 3 
žlice limoninega soka, pol dl 
olja, pol žlice gorčičnega seme
na, 30 dag šampinjonov, 1 žlico 
surovega masla in 4 zelene 
spomladanske čebulice. 

Rezine slanine, pršuta ali pance
te ovijemo okoli zrezkov in jih 
pričvrstimo z zobotrebci. V ponvi 
segrejemo olje in pečemo zrezke 
tako dolgo, da se zmehčajo in 
lepo porjavijo. Preostalo olje odli-
jemo, v ponev pa damo vino, li
monin sok in gorčična semena. 
Zrezki naj v tej marinadi vrejo 
dve minuti. Nato zrezke preloži
mo v drugo posodo in damo v po
nev očiščene in zrezane gobice. 
Ko se zmehčajo, vmešamo še su
rovo maslo in na tanke rezinice 
narezano mlado čebulo. Solimo 
po okusu. Zrezke ponudimo s to 
gobovo omako in s širokimi re
zanci, lahko pa tudi s pire krom
pirjem. 

Radič z lečo 
Radič, ki se nam zdaj obrašča na 

vrtu, rad malce pogreni. Da ubije
mo to grenkobo, ga vedno pri
pravljamo s krompirjem, fižolom, 
lahko mu dodamo tudi kuhan ješ-

prenj, trdo kuhano jajce in podob
no, odličen pa je tudi z lečo. Leča 
je hitro kuhana, posebno če jo na
makamo čez noč. Skuhajmo je 
več - najboljša je kuhana kar z 
jušno zelenjavo, posebej dober 
okus j i da zelena - in odvečno 
ohlajeno spravimo v plastične po
sodice in jo v zamrzovalniku 
shranimo za drugič. Še kako prav 

nam bo prišla! Radič z lečo pri
pravimo tako, da radič prelijemo z 
ogreto lečo, skupaj z vodo, v kate
ri seje kuhala, dodamo strt česen, 
olje in sol, premešamo, prelijemo 
s kisom, še enkrat premešamo in 
ponudimo. 

(MM* 
Sladica za nedeljsko popoldne 

B i s k v i t z z a č i m b a m i i n s 

k a n d i r a n i m s a d j e m 
To pecivo v severnih deželah zelo radi pripravljajo za 

božične praznike, vendar, verjemite, tekne vse leto. Hitro 
je pripravljeno in tudi dolgo drži (če seveda zdržimo mi). 

125 g masla ali margarine, 200 
g sladkorja, 3 jajca, 125 g nari
bane čokolade, ščepec soli, 1 
čajna žlička zmletega cimeta, 1 
čajna žličk zmletih nageljnovih 
žbic, pol žličke zmletega ingver-
ja (vse to dobite v večjih živil
skih trgovinah na policah z za
čimbami), naribano lupinico 
ene neškropJjene limone (tudi te 
se danes dobe), 300 g moke, 1 
zavitek pecilnega praška (2 
"štrihani" žlički), 3 jedilne žlice 
mleka 

Za okras: 50 g kandiranega 
sadja, 40 g otupljenih celih 
mandljev 

Maščobo penasto umešamo, do
damo sladkor in drugega za dru
gim po eno jajce ter mešamo tako 
dolgo, da se sladkor povsem stopi. 
Nato dodamo čokolado, sol, ci
met, nageljnove žbice, ingver in 
nastrgano limonino lupinico. Do
bro premešamo. Pecilni prašek 
primešamo moki in oboje skupaj 
z malim sitom presejemo v pri
pravljeno maso. Prilijemo mleko, 
dobro premešamo (lahko delamo 
z električnim ročnim mešalnikom 
ali z metlico) in s tako pripravlje

nim testom napolnimo visok in 
cca 25 cm dolg pekač, ki smo ga 
prej namazali z margarino ali 
maslom. Zgoraj testo poravna
mo, da je gladko in okrasimo s 
kandiranim sadjem in mandlji; na 
pol jih pritisnemo v testo. Tako 
pripravljeno testo damo v prej 
ogreto pečico in ga pečemo pri
bližno 60 minut pri 175 stopinjah 
C. 

Pa še to: Lahko pa testo porav
namo po nižjem in širšem pekaču, 
le pečemo ga krajši čas in sicer 20 
minut pri 175 do 200 stopinjah C. 
Vendar bi bilo v tem primeru bo
lje, če bi naredili dvojno maso ali 
maso vsaj za polovico povečali. 
Tako bi pecivo lahko razrezali na 
poljubno manjše ali večje koščke. 
Lahko bi ga polovico tudi shrani
li za kasneje: koščke ohlajenega 
peciva zložimo v plastično poso
do in damo v zamrzovalnik. 

Kandirano sadje in mandlje lah
ko tudi opustite in morda pečen 
biskvit premažete s sladkornim 
prelivom. Zanj zmešamo sladkor
no moko z malo vode in limoni
nega soka in pecivo bo dobilo pri
jeten okus po sadju. 

OGLA9^fti«? r 041 682 146 
h ttp: //i a di otje os3. s iol .com 
Mahkovec S&O, d.n.o., Valvasorjev trg 3, Litija 
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V podporo i n p o m o č 
Od leta 1999 deluje v okviru Medobčinskega društva slepih in slabovidnih za Gorenjsko Skupina za 

samopomoč in pomoč, v kateri so številni slepi in slabovidni našli pomoč in uteho. Soočili so se s svojimi 
težavami, dvignili samozavest in lažje zaživeli. 

Kranj - V skupino je trenutno 
vključenih 24 članov i/, devetih 
občin gorenjske regije. Nastala je 
leta 1999 kot posledica projekta 
PHARE - LINE za rehabilitacijo 
pozneje oslepelih oseb, izvedene
ga s pomočjo sredstev Evropske 
skupnosti. Vanjo se lahko vključi
jo vsi, ki so delno ali popolnoma 
izgubili vid, ter njihovi svojci. 
Vodja Skupine Ivan Železnikar 
je pojasnil, da so pri izvedbi pro
grama in predstavitvi posameznih 
tematik sodelovali zunanji gosti 
in člani skupine z različnimi pris
pevki. Skupina se še posebej zah
valjuje okulistom in oftalmolo
gom za sodelovanje. 

Člani Skupine se na svojih sre
čanjih učijo različnih tehnik, veš
čin in znanj, s katerimi si pomâ  
gajo pri premagovanju vsakdanjih 
težav in lažjem vključevanju v 
družbo, ki so se jih naučili od raz

ličnih predavateljev in strokovnja
kov. Največ pa jim pomeni druže
nje samo, ker si med seboj izme
njujejo številne izkušnje, se od
prejo in povedo o svojih težavah, 
ter si med sabo pomagajo pri ce
ljenju notranjih bolečin. Številni 
so si v skupini vrnili samozavest 
in zaživeli lažje. Naučili so se 
uporabe nadomestnih čutil (tipa, 
vonja in sluha), kar je dolgotrajen 
proces, orientacije, pridobivanja 
samostojnosti, krepitve pozitivne 
samopodobe, sproščenega giba
nja, socialnih veščin, specialnih 
vaj za oči ter zdravega in kvalitet
nega življenja. Želijo si tudi, da bi 
ljudje za skupino zvedeli že pri 
okulistu, saj ljudje ob izgubi vida 
v tretjem življenjskem obdobju 
znotraj sistema pokojninskega in
validskega zavarovanja ne morejo 
pričakovati zadovoljive strokovne 
pomoči s področja socialne in psi

hične rehabilitacije. Javnost je še 
vedno premalo pozorna do slepih 
in slabovidnih, to se še posebej 
odraža v Škotji Loki, kjer obisku
jejo Center za slepe in slabovidne 
številni slepi, pot od avtobusne 

postaje do tja pa 
je zelo slabo ure
jena. 

Janka Mirt: 
"V skupini sem 
drugo leto. Na
učila sem se 
sprehajati z belo 
palico in po sto

pnicah, saj sem popolnoma slepa 
postala pred petimi leti. Tu lahko 
povem za svoje težave in strahove. 
Sam moraš premostiti te zadeve, 
veliko pa je da imaš pri tem po
moč. Naučila sem se brati in pisa
ti Braillovo pisavo, šla bom na ra
čunalniški tečaj, bila na pregledih 
in dobila daljnogled." 

Popeljali so se na triciklih 
Direktor podjetja Iskrateling je varovancem Varstveno-delovnega centra iz Kranja 

ta teden izročil osem prilagojenih triciklov, dve kolesi za spremljevalce - inštruktorje 
in vso pripadajočo opremo. 

Kranj - Podjetje je lani denar, ki bi ga porabili za novoletne čestit
ke, raje namenilo športni dejavnosti ljudi s posebnimi potreDam. 
Prepričani so namreč, da ima napredek predznak drugacnosu, 
zato so našli razumevanje za drugačnost varovancev k™^™*? 
VDC. Z enkratnim darilom so jim približali možnost vključevanja 
v življenje. Geslo Vsi na kolo za zdravo telo sedaj velja tudi za lju
di z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. 

V Iskratelingu so akcijo poime
novali Združujemo svetove, saj so 
osebe z motnjami v duševnem in 
telesnem razvoju zbližali s pro
metom, z ostalimi kolesarji in / 
bogatejšim ter bolj zdravim nači
nom življenja. Podelitev triciklov 
varovancem je bilo pravo doživet
je. Za začetek je zbranim sprego
voril direktor Iskratelinga Bojan 
Hladnik, za njim direktorica VDC 
Kranj Ivica Matko, nato pa še 
predsednik Kolesarskega kluba 
Sava Kranj Vinko Perčič. Varo
vance so namreč na prvo kolesar
sko pot pospremili mladinci, kole
sarji kluba Sava. Pri vožnji so va
rovance spodbujali z glasbo na 
Orffovih inštrumentih njihovi 
vrstniki iz VDC. Varovanci so se 
veselili darila, saj se bodo v po

mladnih mesecih lahko večkrat 
popeljali s kolesi v naravo, z njimi 
pa po zaslugi donatorjev tudi dva 
njihova inštruktorja spremljeval
ca. Na kolesarjenju bodo dobro 
opremljeni, saj so jim podarili 
tudi čelade, rokavice in komolčni-

Iva Piskernik: 
"V skupini sem 
od njenega za
četka. Ko prideš 
sem, je res dru
gače. Zdaj se ne 
počutim več po
nižana, zapos

tavljena, ampak sem enakovredna 
drugim. Pridobila sem si samoza
vest. Imela sem tudi operacijo 
vida in dobila pripomočke za 
branje. Veliko naredi tudi druže
nje, ki mi pomeni veliko in komaj 
čakam na srečanja. Smo kakor 
ena družina." 

Bojan Volontar: "V skupini 
sem po rehabilitaciji dobil prve 
napotke. Sploh 
se nisem znal 
pogovarjati. V 
skupini sem po
časi začel komu
nicirati. Skupina 
je potrebna večje 
finančne pomoči 
tudi od zunaj, 
da bi si člani lahko več pomagali 
s strokovnimi predavanji in po
močjo." 
Člani skupine pozivajo vse, 

ki ste članek prebrali, da slepe 
in slabovidne iz gorenjskih občin, 
ki potrebujejo pomoč, obvestijo 
o delovanju skupjne. Sedež imajo 
na ulici Staneta Žagarja 27, infor
macije pa dobite po telefonu 
236-98-30. Vsem bodo priprav
ljeni pomagati, saj imajo sami že 
veliko izkušenj. 

Katja Dolenc 

Pr ihodn j i pe tek ve l ik i ro ta r i j sk i p les 
Ljubljana - V obnovljeni konferenčni, koncertni in plesni dvorani 

Grand hotela Union v Ljubljani bo v petek, 17. maja, tradicionalni do
brodelni ples Rotarv kluba Ljubljana. Na velikem rotarijskem plesu bo 
nastopila vrsta znanih imen, med njimi Nuša Derenda, Oto Pestncr, Big 
Band RTV Slovenija, ansambel Šok in gostje Witz Orchestra iz Italije. 
Po izjavah organizatorjev, članov Rotarv kluba Ljubljana, bo program 
bogat in zanimiv, prirejen za vsaka ušesa in /a vsak plesni korak. Pri
reditev bosta povezovala Oriana in Boris Cavazza. Predsednik kluba dr. 
Ljubo Marion pričakuje, da se bodo plesa udeležili ne le rotarijci, pač 
pa tudi vsi tisti, ki poleg druženja radi pomagajo mladim pri izpolnit
vi njihovih življenjskih sanj. Lani so s pomočjo sponzorjev, donatorjev, 
prijateljev in vseh dobrosrčnežev, ki so pomagali ob izvedbi lanskega 
dobrodelnega plesa, zbrali 1,1 milijona tolarjev in mladi talentirani pi
anistki Nini Prešiček omogočili nadaljevanje visokošolskega glasbene
ga študija v Nemčiji in Franciji. Letos bodo podelili dve štipendiji, ena 
bo namenjena za štipendiranje doktorskega študija na Harvardu, druga 
pa za študij na ljubljanski univerzi. Če bo izkupiček večji, pa bi radi po
delili še kakšno štipendijo za študij na prestižnih tujih šolah, ki mladim 
omogočajo uspešnejši start v poslovno življenje. Kdo bodo letošnji šti
pendisti, pa organizatorji hranijo kot skrivnost. D.Ž. 

Maja reg iona lne igre spec ia lne o l imp iade 
Kranj - Vsako peto leto se regionalne igre specialne olimpiade 

vrnejo v Kranj. Letos jih organizira Varstveno-delovni center Kranj, 
pripravlja pa jih 24. maja. Okoli 250 udeležencev se bo pomerilo v 
atletiki, košarki in namiznem tenisu, tekmovalnih disciplinah, prilago
jenih ljudem z motnjami v duševnem razvoju. Glavni pokrovitelj 9. 
letnih iger Specialne olimpiade Slovenije je Mestna občina Kranj, njen 
župan Mohor Bogataj bo z uvodnim nagovorom tudi začel igre. Te 
se bodo odvijale v kranjskem športnem parku, kjer bo poleg slavnost
nega uvodnega dela, tekmovanj in zaključne podelitve priznanj 
potekalo tudi dodatno dogajanje /. delavnicami, predstavitvami in 
zabavnim delom. D.Ž. 

Zb i ra jo dena r za le tovan je o t r o k 
Kranj - Društvo prijateljev mladine Kranj tudi letos organizira zbi

ranje denarja za letovanje otrok, ki jim starši ne morejo omogočiti po-
čitnikovanja ob morju. Lani so s pomočjo dobrotnikov, posameznikov 
in podjetij, omogočili letovanje na morju 39 otrokom z območja Kra
nja in Tržiča. Tudi letos pričakujejo dober odziv, saj želijo otrokom iz 
občin Kranj, Cerklje, Naklo, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Tržič, Žiri, 
Železniki in Gorenja vas - Poljane, pripraviti prijetne počitnice v leto
višču Pineta v Novigradu. Radi bi, da bi se otroci iz socialno ogrože
nih družin počutili enake med enakimi, sproščeno in razigrano. Sred
stva za ta namen sprejemajo na računu Društva prijateljev mladine 
Kranj, številka 07000-0000547849, sklicevanje 6185326778023. D.Ž. 

S v e t j e p o l n m a j h n i h s r e č . I m e t i m o r a m o l e o č i z a n j e . 

" r iJJ 'ID J l i 'U i l l 

Bojan Hladnik in Ivica Matko sta prerezala trak in izročila nova kolesa. 
Nato so se varovanci na njih popeljali po parkirišču. 

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. 

ke, vse skupaj pa je bilo vredno 
več kot 1,2 milijona tolarjev. 
Varovanec VDC Robi Markič pa 
je napisal tudi veselo pesmico 
o novem kolesu. Danica Zavrl 
Žlebir, foto: Gorazd Kavčič 

Pride čas, da se umirimo 

Piše Milena Miklavčič 

U s o d e 

Čas bi že bil, da še kaj bolj konkretnega povem, 
mar ne?! Se je zarezal Damjan in ponovno segel po 
škatlici s cigaretami, ki so ležale na mizi. 

"Tudi kaditi sem se odvadil. Včasih sem posmodil 
tudi po tri škatle na dan. Kadil sem travo, hašiš, vse, 
kar hočeš. Je pa res, da tudi mesa ne jem več. Tale 
moja me je do prstov na nogi spremenila," doda in 
se gromko zasmeje. 

Na svojem zadnjem obisku na Madagaskarju, ka
mor je odpotoval s hčerko, se mu je, kot je sam de
jal, prvič v življenju, na široko odprlo nebo in hkra
ti je videl zvezde, sonce, pa še kakšen drug planet je 
bil vmes. 

"Pristali smo hkrati z večjo skupino prostovoljcev, 
ki so prišli na Madagaskar pomagat. Med njimi so 
bile tudi medicinske sestre, razni terapevti, nekaj 
mizarjev in zidarjev, zanimiva pisana druščina. Kot 
sem lahko slišal, so bili iz vse Evrope. Ob tekočem 
traku sem čakal na kovčke in ko zagrabim prvega, ki 
je bil podoben mojemu, me nekdo zagrabi za roko in 
to zelo močno. Ozrem se nazaj in se zagledam v ene 
najbolj odločnih oči, kar sem jih v življenju videl!!! 
Bila je majhna, drobna, in nič kaj prijazno me ni 
gledala. Zarenčala je name, da naj ne jemljem stva
ri, ki niso moje. Hčerka se je muzala, ko me je vide

la v zadregi, jaz pa sem se umaknil malo na stran, 
da so lahko oni pobrali svoje stvari in odšli. Prise
gam, da se do tistega trenutka nikoli nisem zaljubil 
na prvi pogled. Ampak tiste oči so me zadele v dno 
srca in sploh je nisem mogel pregnati iz misli! Ma
dagaskar je velik in bogvedi, kje so bodo nastanili, 
sem si rekel in pri tem me je begala še misel, da je 
izgledala stara komaj malo več kot moja hči." 

Damjan pa je imel srečo. 
Ko sta s francoskim patrom vozila zdravila po lo

kalnih bolnišnicah, jo je srečal, ko je ravno prihaja
la iz barake, v katero so preuredili v laboratorij. 

"Najprej me sploh ni spoznala in ko sem le tiščal 
vanjo, se je ustavila in me zbodla z besedami, da je 
kovček dobro skrila, če sem spet prišel, da bi ga od
nesel s seboj. Moj prijatelj pater se je na ves glas za
rezal, ko je videl mojo zadrego, jaz pa nisem in ni
sem odnehal. Lovil sem jo z očmi in ko so naju nune, 
ki so skrbele za bolnišnico, povabile na skromno ma
lico, je bila spet tam. Ni mi mogla uiti, in malo mar 
mije bilo, tudi če bi se vračala nazaj v mision pono
či, moral sem izvedeti, kdo je in od kod prihaja." 

Damjanu je zelo na kratko in tudi ostro povedala, 
da nima časa zanj, da je prišla na Madagaskar s 
poslanstvom, da je Zagrebčanka, višja medicinska 
sestra in da bo ostala eno leto, morda pa celo več. 

"Veš, da sem bil globoko razočaran, saj sem pri
čakoval, da je prišla "le " na počitnice in da se bo z 
naslednjim letom vrnila domov. Če ne bi imel s se
boj hčerke, bi gotovo tudi jaz ostal, tako pa sem mo
ral že po dobrih treh tednih nazaj. Vendar mi je 
uspelo z njo navezati stike in ker sem bil vztrajen, 
sem izvedel, da je Marija, da so ji med vojno Srbi 
ubili dva brata in očeta, da ima tudi moža, ki pa za

radi grozot, ki jih je doživel, ni več sposoben nor
malnega življenja. Začudilo me je, kako to, da ona 
hodi po svetu, če njeni najbližnji potrebujejo pomoč. 
Njen odgovor me je globoko prizadel, saj mije dala 
vedeti, da je bila zadnjih deset let živa zakopana 
med domaČe stene in če ni hotela, da se še njej zme
ša, je morala malo zadihati. Mož je tako ali tako 
večino časa bil tako odsoten, da je niti poznal ni, 
zanj so skrbeli njegovi starši, medtem ko je ni bilo. " 

Damjan je ob tej zgodbi izgubil vso voljo, da bi se 
še naprej boril za njeno naklonjenost. Vendar odne
hati ni mogel. Veliko žensk je že imel v življenju, in 
kot je sam dejal, vseh niti prešteti ne bi mogel, ker 
jih je bilo preveč. Toda še nikoli se ni v nobeno tako 
zaljubil, kot se je v Marijo. 

"Prej sem veliko dal na žensko zunanjost. Če je le 
imela dolge noge in goste lase, pa me je osvojila! 
Marija je bila pravo nasprotje: drobna kot piščan
ček, vendar žilava, tudi po značaju. Sploh mi ni pu
stila blizu in to me je še bolj podžigalo. Bil sem ves 
srečen, ko mi je ob odhodu dala roko in mi na pol 
obljubila, da se morda še kdaj vidiva. " 

Damjan se je ob vrnitvi domov znašel v nenavadni 
situaciji, ker je moral prvič v svojem življenju, 
poskrbeti za redno službo. To je bilo teže planirati 
kot narediti. Dobro je obvladal kar nekaj jezikov in 
ko so ga povprašali, ali bi želel postati šofer nekega 
visokega cerkvenega predstavnika, je bil takoj za. 

"Nerodno je bilo edino to, ker sem se moral prese
liti v sosednjo državo, kajti nič kaj rad nisem pustil 
hčerke same. V tistem letu sem, tepec stari, spoznal, 
kako jo imam rad in brez nje si življenja sploh nisem 
mogel več predstavljati. Preko Interneta sem z Ma
rijo vzdrževal redne stike in čeprav sva imela bolj 

malo priložnosti, sva si pisala dolga pisma. Med 
nama se je prav zaradi teh pisem počasi vnela lju
bezen, ki je postajala vedno bolj globoka. Povedala 
mi je, da se zaradi njenega verskega prepričanja z 
menoj ne bo mogla nikoli poročiti, prisuda pa je, da 
ostaneva prijatelja ali celo kaj več. Ni ga bilo pogo
ja, ki ga ne bi izpolnil zanjo!" 

Prvi njen dopust sta preživela skupaj. Nič nisva 
imela, postelje še videla nisva! Preveč sva si imela 
povedati, da mi ob njej sploh lahko mislil na seks. 
Sam sebe nisem prepoznal, saj je ni bilo ženske v 
mojem življenju, ki je ne bi že po prvem srečanju 
"položil". Prepričan sem bil, da bi me Marija takoj 
zapustila, če bi bil nasilen. Moram pa reči, da se je 
moja potrpežljivost kasneje bogato obrestovala...." 

Marija je ostala na Madagaskarju dve leti in pol. 
Damjan pa je potrpežljivo čakal, da se bo prav odlo
čila. Otrok ni imela, tako da jo na Zagreb ni ničesar 
več vezalo. "Od nje sem bil skoraj 15 let starejši, ven
dar naju to ni motilo. Življenje me je skalilo, da sem 
bil sposoben najti svoj mir in zaradi svojih izkušenj 
sem znal ceniti njeno dobroto. S prihranki sem kupil 
skromno stanovanje in upal, da se bo našla primer
na služba tudi za Marijo, ko se bo vrnila domov." 

Vse se ni uredilo tako kot je načrtoval. Ker nista 
imela delovne vize, so jima metali polena pod noge, 
tudi seliti sta se morala, ker so zmerjali z jugoslo
vanskimi klavci in morilci. "Toda našla sva srečo, ki 
sva jo oba, vsak po svojih poteh, iskala, " je dejal 
Damjan in že začel pogledovati na uro, kajti do 
doma ga je čakala še dolga pot. "Za srečo ni nikoli 
prepozno, " je bil odločen, "tudi za take barabe, kot 
sem bil jaz, se jo najde nekaj, če le pride človek pra
vočasno do prave pameti!" 
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N a j l e p š e je b i lo 

s l i š a t i Z d r a v l j i c o 
Slovenska hokejska reprezentanca se je v sredo vrnila s Švedskega, kjer so dosegli zastavljeni 

cilj - obstanek v elitni skupini svetovnega hokeja. 

ŠPORTNO PLEZANJE 

Brnik - Slaba stotnija sorodnikov, življenjskih sopotnic, prijatel
jev, navijačev in novinarjev je v minulo sredo na brniškem letal
išču pričakala slovensko hokejsko reprezentanco, ki se je vrnila s 
svetovnega prvenstva A skupine na Švedskem. Tako nasmejani 
obrazi hokejistov kot glasni aplavzi, ki so pričakali večino 
reprezentantov, ko so se pojavili pred čakajočimi, so pričali, da so 
bili vsi prisotni zadovoljni z doseženim rezultatom - 13. mestom 
med 16 udeleženci. 
Trije porazi v predtekmovanju z 

Rusijo, Švedsko in Avstrijo, nato 
pa tri zmage nad Japonsko, Polj
sko in Italijo, to je bil izkupiček 
premiernega nastopa slovenskih 
hokejistov na SP A skupine, kar je 
bilo dovolj za obstanek v elitni 
hokejski druščini. Cilj je bil izpol
njen, čeprav težje in po drugač
nem scenariju, kot je bilo načrto
vano. Nesrečni poraz proti Avstri
ji je bil boleč, skoraj usoden, saj 
seje bilo težko zbrati za naslednji 
spopad z. Japonsko, v katerem bi 
poraz lahko pomenil že konec 
upov za obstanek. Na tej tekmi, 
polni izključitev in napetih trenut
kov pred slovenskimi vrati, je 
med našimi hokejisti najbolj ble
stel jeseniški vratar Gaber Gla
vič: "Tako kot na vse tekme sem 
se tudi na tekmo z Japonsko sto
odstotno pripravil, bil pa sem še 
bolj motiviran, ker sem se po 
dveh tekmah znova vrnil na led. 

Bila je težka tekma, v kateri so 
Japonci dokazali, da niso le priso
tni v A skupini, ampak se v njej 
tudi razvijajo v dobro ekipo. Naj
lepše pa je bilo po prvi zmagi v A 
skupini slišati Zdravljico, kar je 
nepopisen občutek." 

Marcel Rodman, strelec prav 
na vseh šestih tekmah in s tem 
najučinkovitejši slovenski hoke
jist (6+1) na SP, je bil na Brniku 
seveda med najbolj obleganimi. 
"Igrati v napadu z našim najbolj
šim hokejistom Tomažem Vnu
kom in Tomažem Razingarjem, s 
katerim sva se uigravala na final
nih tekmah v državnem prven
stvu, je bil res užitek. Že v dvobo
jih z Olimpijo sem imel ogromno 
priložnosti za zadetek, a jih nisem 
izkoristil, na Švedskem pa se mi 
je pač vse poklopilo," je razložil, 
od kod taka učinkovitost, nato pa 
v naročje vzel svojega petletnega 
btata Lovra in se objel z 18-let-

Marcela Rodmana so doma težko čakali brata Lovro in David (prav tako 
odličen hokejist), mami Mateja in sestra Nastja. 
nim bratom Davidom, 17-letno 
sestro Nastjo in mamo Matejo. 
Tudi selektor Matjaž Sekcij je 

bil vidno zadovoljen: "Lepo se je 
vrniti domov s tekmovanja, na ka
terem si realiziral zastavljene ci
lje. Ekipa je na Švedskem delova
la fenomenalno, vse je teklo tako, 
kot je bilo zastavljeno. Odlika 
samo velikih ekip je, da se pobe
reš po tako nesrečnem porazu, ko 
je bil z Avstrijo. Nam je uspelo, za 
kar smo prejemali čestitke tudi iz 

ostalih reprezentanc, tako iz ja
ponske, italijanske in poljske kot 
tudi iz avstrijske. Kaj se bo zgodi
lo prihodnje leto na Finskem, je 
preuranjeno govoriti, vse je odvis
no od nasprotnikov. Predvsem si 
želim, da bi čim več reprezentan
tov dobilo angažmaje v tujini, se 
tam dobro počutili in prišli moti
virani branit slovenske barve na 
naslednjem SP." 

Simon Šubic, 
foto: Tina Doki 

Jut r i in v nede l j o prve d o m a č e t e k m e 
Kranj - Na umetni steni v dvorani Zlato Polje v Kranju se bo ta 

konec tedna začela tudi domača tekmovalna sezona v športnem 
plezanju. Jutri bodo tekmovali plezalci in plezalke mlajših kategorij, 
najprej pa bodo ob 10. uri nastopili cicibani in cicibanke. Ob 12. uri bo 
sledilo tekmovanje mlajših dečkov in deklic, ob 17. uri se bodo pomer
ili starejši dečki in deklice, ob 18.30 uri pa še kadeti. 

V nedeljo se bodo za prve letošnje točke pomerili še člani in članice. 
Kvalifikacije se bodo začele ob 11. uri, finale najboljših pa bo na 
sporedu ob 18. uri. "Seveda na prvi letošnji domači tekmi pričakujemo 
vse najboljše, predvsem bo letos boljša zasedba v ženski konkurenci," 
napoveduje predsednik Komisije za športno plezanje pri Planinski 
zvezi Slovenije Tomo Česen. V.S. 

Vabi la , p r i red i tve 
Skupščina kranjskih skakalcev - SK Triglav Kranj bo danes, 10. 

maja, pripravil volilno skupščino. Potekala bo v smučarskem centru na 
Gorenji Savi, po poročilih o delu pa bodo pripravili tudi volitve upra
vnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije. Skupščina 
se bo začela ob 18. uri. 

Skupščina HK Triglav Kranj - Hokejski klub Triglav Kranj pri
pravlja ta torek, 14. maja, redno skupščino z volitvijo novega vodstva 
kluba. Skupščina se bo v sejni sobi 15 Mestne občine Kranj začela ob 
18. uri. 
Rokometni pokal za moške - Športna dvorana Poden v Škofji Loki 

bo ta konec tedna na finalu Pokala Slovenije gostila najboljše štiri slo
venske moške ekipe, ki so si zagotovili nastop v končnici tekmovanja. 
Jutri ob 17.15 uri se bosta najprej srečali ekipi Mobitela Prul in Preven-
ta, ob 19.30 uri pa bo tekma med ekipama domačega Terma in Pivo
varno Laško. Poraženca bosta v nedeljo ob 15. uri igrala za 3. mesto, 
zmagovalca pa ob 17.15 uri za 1. mesto. 

9. prvenstvo Radia Kranj na rolerjih - V okviru letošnje Roces tur
neje in Tedna mladih Kranja bo to nedeljo, 12. maja, z začetkom ob 16. 
uri na Glavnem trgu v Kranju potekalo 9. prvenstvo Radia Kranj na ro
lerjih. Prijave že sprejemajo v trgovini ASA Naklo, dodatne informa
cije pa dobite po telefonu 27 70 800. Prijaviti se bo moč tudi v nede
ljo med 12. in 15. uro na štartnem mestu. 

Hokejisti na rolerjih na Jesenicah - Letošnje državno prvenstvo v 
hokeju na rolerjih zaradi slabega vremena poteka precej okrnjeno, za
gotovo pa ne bo težav s turnirjem na Jesenicah, ki je na sporedu jutri 
in v nedeljo. Jutri bodo ekipe v Podmežakli nastopale med 10.40 in 21. 
uro, v nedeljo pa med 13. in 21. uro. Turnir bo tudi v Renčah. 

Tek po Dovžanovi soteski - Športno društvo Jelendol - Dolina bo 
naslednjo soboto, 18. maja, organizator 12. teka po Dovžanovi soteski. 
Začel se bo ob 17. uri s startom pred gostilno Krvin na Slapu pri Trži
ču. Dodatne informacije po telefonu 031 375 306. Tekmovanje se šte
je tudi v točkovanju za DSI 2002 občine Tržič. V.S. 

J u t r i k o l e s a r j i p r e k V r š i č a v K r a n j S l o v e n k e z a u v o d s S l o v a k i n j a m i 

Za kolesarji na letošnji dirki Po Sloveniji je že skoraj pol poti, najtežji del pa jih čaka 
jutri, ko se bodo povzpeli na Vršič in na cilj v Kranj prikolesarili okoli 16. ure. 

Škofja Loka bo od 12. do 21. julija gostiteljica 20. jubilejnega evropskega 
prvenstva v košarki za mladinke. 

Kranj - Letošnja kolesarska dir
ka Po Sloveniji se je v torek zače
la v Čatežu in po 190 kilometrih 
končala v Beltincih. Med natanko 
sto kolesarji, ki so bili na startu, je 
bil na cilju najhitrejši Švicar Aure-
lin Clarc, član ekipe Mapei. Mladi 
Švicar je v ciljnem sprintu ugnal 
slovenska kolesarja Boštjana Mer-
varja (Perutnina Ptuj - Krka Tele
kom) in Deana Podgornika (HIT 
Casinos). Najboljše od Savčanov 

DUATLON 

se je odrezal 
Uroš Šilar, ki je 
(v času zmago
valca) prikolesa-
ril v cilj kot de
veti. 

Kar slovenskim 
kolesarjem ni 
uspelo v prvi 
etapi, pa jim je 

že v sredo v drugi in tretji. Druga 
etapa se je namreč začela v Ra-

Marko Žepič 

D a m j a n Žep i č p rvak v spr in t d u a t l o n u 
Ribnica - Kranjčan Damjan Žepič (Frut Nutrilab) je minuli konec 

tedna nastopil na odprtem prvenstvu Slovenije v sprint duatlonu (5 
kilometrov teka, 20 kilometrov kolesarjenja, 2,5 kilometra teka) in 
postal letošnji državni prvak. Boljši od njega je bil sicer Hrvat Mod-
rušan, kije izkoristil Žepičevo napako na zadnji tekaški menjavi, koje 
/grešil obrat, izgubljenega časa pa nato ni več mogel nadomestiti. Na 
2. mesto se je uvrstil Žepičev klubski kolega Damjan Kromar (TK 
Ribnica), na tretje pa Erik Močnik (Trisport Kamnik). Med dekleti je 
zmagala mladinka Ccrutova (Sokol Tivoli). 

30-letnega Damjana Žepiča že naslednji konec tedna čaka nastop na 
seriji Ironman v ameriškem San Diegu. N.P.Ž. 

dencih in po 120 kilometrih kon
čala na Ptuju. Na Ptuj pa je najhi
treje prikolesaril član ekipe kranj
ske Save Marko Žepič, lani naj
boljši kolesar v seštevku za Zlato 
kolo. Izvrstni 23-letni Kranjčan je 
rumeno majico nosil le nekaj ur, 
saj jo je že popoldne oblekel še 
lani njegov klubski prijatelj Dean 
Podgornik, ki letos kolesari za 
ekipo HIT Casinoja. Dean je na
mreč najhitreje opravil s 13-kilo-
metrskim kronometrom v 3. etapi 
in prevzel tudi vodstvo v skupni 
uvrstitvi. 

Včeraj so nato kolesarji vozili 4. 
etapo na progi med Slovensko Bi
strico in Ljubljano, ki pa se do za
ključka naše redakcije še ni konča
la. Danes je na sporedu 175-kilo-
metrska etapa med Ivančno Gori
co, Predmejo in Ajdovščino, v ju
trišnji etapi pa se bodo kolesarji iz 
Nove Gorice odpeljali prek Vršiča 
in okoli 16. ure prispeli v Kranj. 
Slovenki "tour" se bo končal v ne
deljo s končnim ciljem v Novem 
mestu. Vilma Stanovnik 

Škofja Loka - Minuli torek je 
Škofjo Loko obiskal visoki član 
FIBE Lubomir Kotleba in po 
ogledu prizorišča tekmovanja do
končno prižgal zeleno luč za iz
vedbo jubilejnega 20. evropskega 
košarkarskega prvenstva za mla
dinke, ki ga je FIBA zaupala Ko
šarkarski zvezi Slovenije, ta pa 
škotjeloškim organizatorjem: Ko
šarkarskemu klubu Odeja - Loka 
kava TCG in občini Škofja Loka. 

"Zadovoljen sem z. možnostmi 
nastanitve igralk in spremljeval
cev, prav tako z gostoljubnostjo 
tukaj v Škotji Loki, pa tudi z dvo
rano za trening. Manj sem bil za
dovoljen le z ogledom dvorane za 
tekmovanje, posebej s stanjem 
dotrajanih garderob in čistočo. 
Prepričan sem, da bo organizator
jem do prvenstva to še uspelo iz
boljšati in da bo Škofja Loka do
bra gostiteljica," je po ogledu kra
ja in posebej dvorane Poden na 
priložnostni tiskovni konferenci 
ob žrebanju parov za tekmovanje 
poudaril Lubomir Kotleba, ki je 

v poročni dvorani škofjeloške ob
činske stavbe nato izžrebal obe 
skupini s po šestimi sodelujočimi 
državami, ki so se uvrstile na pr
venstvo. 
Tako bodo v skupni A igrale 

ekipe Rusije, Poljske, Francije, 
Slovaške, Finske in Slovenije, v 
skupini B pa ekipe Češke, Hrva
ške, Španije, Grčije, Italije in Ro
munije. Naša reprezentanca se bo 
na prvi tekmi pomerila z ekipo 
Slovaške, nato pa še z Francijo, 
Poljsko, Finsko in Rusijo. 

NAMIZNI TENIS 

"Pri tekmovalkah te starosti (let
nik 1984 in mlajše) je težko napo
vedati kvaliteto posamezne repre
zentance, saj se ta hitro spremi
nja. Dejstvo je, da bomo imeli tež
ke nasprotnice, da pa bomo nare
dili vse, da se pred domačim ob
činstvom po prvem delu tekmova
nja uvrstimo med štiri najboljše," 
je povedal trener naše mladinske 
reprezentance Dragomir Bukvić, 
ki se je ob množici gostov udele
žil žreba skupin in parov v Škofji 
Loki. Vilma Stanovnik 

Koprčan i izenači l i 
Škofja Loka - V kvalifikacijah za uvrstitev v prvo slovensko 

namiznoteniško ligo so namiznotenisači NTK Škofja Loka minulo 
sredo v domači dvorani na Podnu na povratni tekmi gostili ekipo NTK 
Škofij, ki sojo na prvi tekmi premagali. 
Tokrat so bili za igro bolj razpoloženi gostje, ki so jim domačini, 

kljub dvema zmagama Klemena Jazbiča ter po eno zmago Grega Har-
ija in Grega Simoniča, prepustili zmago 4:6. Ker je rezultat v zmagah 
izenačen na 1:1, bo odločilna tekma jutri ob 17. uri v Kopru. 

J.R. 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
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Kako Slovenci ocenjujejo delo policije 

V e č z a u p a n j a kot ne 
Po anketi sodeč je slovenska policija deležna visoke stopnje zaupanja, saj ji brez pomisleka zaupa skoraj trinajst 

odstotkov, v glavnem nekaj manj kot 44 odstotkov in povprečno dobrih 27 odstotkov Slovencev. 

K a z e n s k a o v a d b a 

p r o t i V a l j a v c u z a v r ž e n a 

Kranj - Rezultati ankete kažejo, da so na negativnem delu lestvice 
zaupanja odstotki precej nižji. Tistih, ki policiji ne zaupajo 
povsem, ni niti devet odstotkov vprašanih, tistih, ki j i nikakor ne 
zaupajo, pa je le dobrih pet odstotkov. Odstopanja v stopnji zau
panja se kažejo med posameznimi pokrajinami. Najbolj policiji 
zaupajo prebivalci Zasavja, najmanj pa Korošci. Z zaupanjem je 
povezana tudi ocena dela policaje, saj tisti anketiranci, ki zaupajo 
policiji, praviloma dobro ocenjujejo tudi njeno učinkovitost in 
nasprotno. 

Povsem zadovoljnih z delom po
licije je bilo slabih dvanajst od
stotkov vprašanih, zadovoljnih 30 
odstotkov, niti zadovoljnih, niti 
nezadovoljnih pa skoraj 50 odstot
kov. Tudi pri oceni dela se kažejo 
razlike med pokrajinami. Najmanj 
so s policijo zadovoljni na Koro
škem, kjer policiji dali "šolsko" 
oceno manj kot tri, najvišjo oce
no, skoraj štirico, pa so si prisluži
li zasavski policisti. Razlike v 
ocenah se kažejo tudi glede na iz
obrazbo anketiranih, kraj bivanja, 
spol in starost. Z delom policije so 
najbolj zadovoljni tisti z osnovno
šolsko izobrazbo. Glede na kraj 
bivanja je zadovoljstvo z delom 
policije najvišje na podeželju, naj
nižje pa v večjih mestih, v Ljub
ljani in Mariboru. Pri starostnih 
skupinah so do dela policije naj
bolj kritični mlajši od 30 let, po 
spolu pa bolj moški kot ženske. 

Zanimiva je primerjava odgovo
rov z raziskavo iz leta 1995, ko je 
bilo anketirancem zastavljeno 
enako vprašanje. Splošno zado
voljstvo z delom policije je neko
liko padlo, delež tistih, ki so pov
sem nezadovoljni in nezadovoljni, 
pa je ostal skoraj nespremenjen. 

Med lastnostmi policistov anke
tiranci najvišje ocenjujejo odloč
nost, sledijo dostopnost, strokov
nost, vljudnost ter motiviranost, 
ki je zadnja na lestvici z nadpov
prečno oceno. Manj kot povpre
čno oceno si policisti pri ljudeh 
zaslužijo zaradi odzivnosti, poš
tenosti, odprtosti za javnost, do-

pa imata odkrivanje korupcije in 
gospodarskega kriminala. 

Zanimivi so tudi odgovori vpra
šanih, ali bi oziroma v kakšnih 
primerih bi policiji posredovali 
določene informacije. Kar 91 od
stotkov bi jih s policijo sodelova
lo pri iskanju pobeglega voznika, 
85 odstotkov bi jih seznanjalo z 

imeli negativno izkušnjo s polici
jo. Praviloma so to moški, samo-
zaposleni. prebivalci Ljubljane ali 
Maribora, Pomurja in mlajši. Sla
ba izkušnja je največkrat, skoraj v 
46 odstotkih, povezana s kršitvijo 
cestnoprometnih predpisov. 

Helena Jelovčan 

Kranj - Okrožna državna tožilka Nadja Gasser je zavrgla kazensko 
ovadbo, vloženo decembra lani proti Marku Valjavcu in Gorenjskemu 
glasu, ker naj bi za očitani kaznivi dejanji poslovne goljufije in 
ponareditve ali uničenja poslovnih listin ne bilo dovolj trdnih dokazov. 
Ovadba je slonela na neizplačanem avtorskem honorarju soavtorjenui 
knjige Kranj - mesto na pomolu Francu Steletu v znesku 450.000 to
larjev in Francetu Piberniku v znesku 50.000 tolarjev. Prane Štele je za 
dogovorjeni honorar časopisni hiši poslal dva računa, ki naj bi j'u 
takratni direktor Marko Valjavec uničil. 

Kot je ugotovila tožilka, pisnega dogovora o honorarju ni bilo. prav 
tako ne dokazov o uničenju računov, ustne izjave vpletenih v tržno 
neuspešen posel - Franca Steleta, Marka Valjavca in nekdanje odgov
orne urednice Gorenjskega glasa Leopoldine Bogataj - pa so si tako 
nasprotne, da na njih ni mogoče graditi trdne obtožnice. Tožilka je zato 
ovadbo zavrgla, Steleta pa napotila na civilno pravdo. 

H. J. 

Preddvorčane moti 
hrup helikopterjev 

Varnostne razmere v občini Preddvor so se izboljšale, je menil komandir Policijske 
postaje Kranj Franci Frantar, ko je svetnikom razgrnil statistiko minulega leta. 

slednosti, učinkovitosti ter pravič
nosti. Ocene se v sedmih letih 
niso bistveno spremenile, spreme
nil se je le vrstni red. Vprašani so 
takrat menili, da je za slovensko 
policijo najbolj značilna dostop
nost, sledili sta j i strokovnost in 
odločnost. 

Anketiranci so ocenjevali tudi 
delo policije po posameznih po
dročjih. Najvišjo oceno so dobili 
policisti na mejnih prehodih. Sle
dijo področje javnega reda in 
miru, preprečevanja ilegalnih mi
gracij, varnosti v cestnem prome
tu, hitrosti prihoda na kraj. odziv
nosti na klice in preventivnega 
dela. Pod povprečno oceno so po
dročja, ki se nanašajo na odkriva
nje storilcev kaznivih dejanj in 
kriminalnih združb, preprečeva
nje zlorabe drog ter obravnava 
pritožb občanov, najnižjo oceno 

nasiljem v družinah, po 82 odstot
kov s kaznivimi dejanji in nasil
nim obnašanjem, blizu 80 odstot
kov s kršitvami javnega reda in 
miru. Dve tretjini bi bili polici
stom pripravljeni povedati tudi 
svoje osebne podatke. Glede na 
visoko stopnjo pripravljenosti za 
sodelovanje s policijo je nekoliko 
presenetljiv podatek, da le slabih 
70 odstotkov vprašanih pozna in
terventno telefonsko številko 113, 
medtem ko anonimno številko 
080 1200 ne pozna nihče od njih. 

Anketiranci svoja mnenja o poli
ciji ustvarjajo predvsem na podla
gi izkušenj; v slabih 45 odstotkih 
na podlagi lastnih izkušenj, sledi
jo pa mediji, izkušnje drugih dru
žinskih članov, prijateljev in sode
lavcev ter nastopi zastopnikov po
licije v javnosti. Med vsemi, ki so 
sodelovali v raziskavi, ki so sami 

Preddvor - Lani so v občini Preddvor ustanovili tudi sosvet za var
nost ki ie skupaj s policisti ocenil, daje stanje na področju varno
sti boljše kot leto poprej, policisti pa dodajajo da je boljše tudi v 
primerjavi as sosednjimi občinami. Pozna se tudi navzočnost poli
cije v občini, k čemur je svoj (dobronamerni) komentar dodal tudi 
župan Miran Zadnikar, češ da je po 25 letih prvič plačal kazen v 
Preddvoru. 

In kaj pravijo Kranjčani? 

Policija torej ne razlikuje med 
županom in navadnim občanom, 
kadar gre za kršitev predpisov. 
Slednjih je bilo leta 2000 v pro
metu 142, lani 20 manj, prav tako 
pa se je zmanjšalo tudi število 
prometnih nesreč. Leta 2000 se 
jih je na preddvorskem območju 
zgodilo 41. lani pa 29. Bolje je 
tudi v dolini Kokre, ki so jo do
mačini prejšnja leta izpostavljali 
kot problematično. Lani se je na 
cesti sko/.i dolino Kokre primerilo 
osem prometnih nesreč, žal tudi 
ena s smrtnim izidom, leto poprej 
je bilo 13 prometnih nesreč, od 
tega dve smrtni. Domačini se bo
jijo zlasti konvojev motoristov, ki 
prihajajo iz drugih držav, pa ne le 
zaradi hitrosti, ki utegnejo pov
zročiti prometne nesreče, temveč 
je moteč tudi hrup njihovih prila

gojenih izpušnih cevi. Ugodnejša 
je tudi statistika glede kriminali
tete. Leta 2000 policisti beležijo 
28 kaznivih dejanj, od tega so 16 
storilcev odkrili, lani pa so od 25 
kaznivih dejanj odkrili 15 storil
cev. Raziskanost je 60-odstotna, 
pravi komandir Franci Frantar, 
kar je precej bolje od povprečja na 
območju njihove policijske posta
je, kjer so lani raziskali 53 odstot
kov kaznivih dejanj. Manj je tudi 
kršitev javnega čeda m miru. V 
lokalih, kjer se občani pritožujejo 
zaradi hrupa, so največkrat ukre
pali v zvezi s kršitvijo določila o 
obratovalnem času, sicer pa poli
ciste največkrat prikličejo prepiri 
na javnih krajih, neredko pa tudi 
med domačimi štirimi stenami. 

Statistika govori o ugodnejšem 
stanju, želje domačinov po pogo-

KRIMINAL 

Stejši navzočnosti policije pa je Se 
vedno slišati. V Preddvor pogosto 
prihaja vodja policijskega okoliša 
Vili Pirnovar, po potrebi pošiljajo 
tja tudi občasne policijske patru
lje, vendar so te po besedah Fran
cija Frantarja potrebnejše v bolj 
kritičnih krajih. Preddvorčane pa 
poleg hrupa v lokalnih moti tudi 
ropot helikopterjev, ki včasih piv 
letajo vasi pod Storžičem v noč
nem času. Županje že večkrat po
sredoval, komandirja policijske 
postaje pa je spraševal, kam naj se 
sicer obrne, da bi trajneje odpra
vili ta problem. Ker gre za prelete 
in vaje vojaških helikopterjev, po
licija tu nima pristojnosti, pač pa 
komandir predlaga, naj se občani 
obrnejo na inšpekcijo za zračno 
plovbo. Svetnik Bojan Lavrinšek 
je spomnil na zapis, objavljen v 
eni od preteklih številk občinske
ga lista Preddvorska čajna, kjer 
poveljnik vojaške helikopterske 
enote pojasnjuje, zakaj je potreb
nih toliko preletov ravno nad nji
hovimi kraji. 

Danica Zavrl Žlebir 

Naši sogovorniki, seveda tisti, 
ki so bili pripravljeni stopiti pred 
fotoaparat, imajo o slovenski poli
ciji pozitivno mnenje, res pa je, 
da velikih izkušenj s policisti 
niso imeli. Bilo pa je nekaj takih, 
ki so imeli o policistih slabo 
mnenje, a niso bili pripravljeni 
javno spregovoriti. Zaradi sra
mežljivosti ali...? 
Jože Zupančič, Britof: "S poli

cisti sem že imel opravka in mo
ram reči, da je 
šlo za grenko iz
kušnjo. Med 
vožnjo proti Lju
belju sem pri 
prekinjeni črti 
prehitel kolono 
vozil, nakar sta 
me ustavila poli

cista in trdila, da sem prehiteval 
preko neprekinjene črte. Kljub 
prepričevanju sem kratko potegnil 
jaz. Sicer pa imam o policiji pozi
tivno mnenje in mislim, da slo
venska policija služi svojemu na
menu in je kar učinkovita." 

Spela Perko, Senično: "Pravih 
izkušenj s policisti še nisem ime
la, razen enkrat, ko sem se s kole
som zaletela v nekoga, ki je po 
poklicu policist, a tedaj ni bil v 

službi. Vse se je 
končalo, kot je 
treba. Tudi do-

vseh tistih pri
merih, za katere 
izvemo preko 
medijev, se mora 
človek vedno 
vprašati, kaj je v 
ozadju. Resnih 
izkušenj s polici

sti sicer nisem imel, so mi pa 
ustregli, če sem kdaj od njih kaj 
želel. Glede na različne oblike 
kriminala mislim, daje naša poli
cija kar učinkovita." 

Marko Gašper, Škofja Loka: 
"Sam sem že imel izkušnjo s po
licijo, ko sem enkrat dva metra od 
prehoda za pešce 
prečkal cesto in 
sem dobil nalog 
za sodnika za 
prekrške. Poli
cist je sicer kar 
korektno izvedel 
postopek, moti 

pa me stopnja kazni za tako maj
hen prekršek. Korektnost polici
je? Odvisno od posameznega po
licista. Učinkoviti pa so tam, kjer 
je najmanj treba, večjih kriminal
cev se redko lotijo." 

Sanda Jerala, Kranj: "Nekaj 
izkušenj s policijo sem že imela, 
a prav nikoli slabih. Večinoma 
so me ustavili med redno kontrolo 
v prometu, a so 
postopek prija
zno opravili. Tu
di od znancev in 
domačih slabih 
besed na račun 
policije še nisem 
slišala. Kar se 
učinkovitosti ti
če, je pa tako; lažje je ujeti malo 
ribo kot veliko. Vseeno pa mislim, 
da če bi se znašla v težavah, bi 
se takoj obrnila na policijo. 
Zaupam ji." S. Š., foto: T. D. 

Jut r i pe te robo j 
pok l i cn ih gas i l cev | z g j n j | e p o l o ma j i ce 

Kranj - Združenje slovenskih 
poklicnih gasilcev prireja s sode
lovanjem kranjske gasilsko reše
valne službe jutri, v soboto, 11. 
maja, prvi peteroboj poklicnih ga
silcev. Prijavljenih je šest ekip z 
Jesenic, iz Domžal, Novega me
sta. Ljubljane in Kranja. Vsaka bo 
imela pet članov, ki se bodo po 
načelu štafete dokazovali v različ
nih športnih disciplinah. Start bo 
ob 10. uri pri Šempetrskem gradu 
v Stražišču, cilj pa na nogomet
nem igrišču v Struževem. Prvi 
tekmovalec bo moral z nahrbtni
kom, obteženim s peskom, teči na 
Šmarjetno goro, drugi bo s Šmar-
jetne gore kolesaril na Sv. Jošt, 
tretji se spustil do Zabukovja, če
trti do Pesnice, kjer se mu bo pri
družil še peti, skupaj bosta v čol
nu veslala do Struževega. H. J. 

Lesce - V času od 26. aprila do 
8. maja je iz priročnega skladišča 
na Begunjski cesti v Lescah 
izginilo šest karlonastih zabojev, 
v katerih je bilo kar 200 polo ma
jic, vrednih 400.000 tolarjev. 

A s t r o n o m s k i račun 
za te le fon 

Bohinj - Policisti so šele pred 
dnevi zvedeli za krajo telefonskih 
impulzov, s katero je neznanec 
že lani oškodoval lastnico stano
vanjske hiše v Srednji vasi za pri
bližno 160.000 tolarjev. Od začet
ka avgusta do 6. oktobra naj bi se 
na neugotovljen način priključil 
na njeno telefonsko linijo in klical 
naokrog, največ komercialne 
oziroma t.i. vroče (po ceni) linije. 

NEZGODA 

Požagana lovska 
opazova ln i ca 

Kranj - Kaznivega dejanja 
poškodovanja tuje stvari bo ova
den seznani storilec, ki je z mo
torno žago požagal nosilce lovske 
opazovalnice v bližini Spodnjih 
Bitenj. Lovci ocenjujejo škodo na 
približno 400.000 tolarjev. 

Cigare te so d r a g e 
Kranj - V ponedeljek so v eni 

od trgovin v Stražišču opazili, da 
jim je ponoči zmanjkalo kar 
okrog dva tisoč zavojev cigaret ra
zličnih znamk. Nepridiprav jih je 
olajšal za približno pol milijona 
tolarjev. Ali bo kadil sam. ali pa 
cigarete "pretopil", ni znano. 

H. J. 

Tudi otroci za potovanje na tuje potrebujejo osebni dokument 

P r e d v r a t i s o š o l s k i i z l e t i 
K o u t r i p a l e r u m e n a l u č 

mači niso še 
imeli pravih iz
kušenj s polici
sti, nekaj pa moji 
prijatelji, ki so 

pripovedovali, da policisti niso 
korektni. Tudi sama mislim, da se 
preveč pogosto dogaja, da se poli
cisti nekorektno obnašajo do ob
čanov. Ali je policija učinkovita, 
pa ne znam povedati." 

Stanko Polanič, Kranj: "Mis
lim, da so naši policisti kar dovolj 
korektni do nas, državljanov. Pri 

Kranj - Prihaja čas šolskih izletov in ekskurzij, ki mlade pogosto 
vodijo tudi v tujino. Zato ni odveč opozorilo, da si je treba poto
valni dokument preskrbeti dovolj zgodaj, saj je treba nanj čakati 
dva do tri tedne in lahko se zgodi, da se bo moral otrok izletu od
povedati. 

Za potovanje v Avstrijo, Italijo, 
Hrvaško, Madžarsko, Liechten-
stein in Švico zadostuje osebna 
izkaznica, medtem ko vse druge 
države zahtevajo potni list. Odra
sle osebna izkaznica trenutno sta
ne 3.900 tolarjev, mlajše od 
osemnajst let pa 3.100 tolarjev in 
velja pet let. Vlogi za izdajo oseb
ne izkaznice je treba priložiti pri
merno fotografijo. Ta je zahteva
na tudi pri vlogi za izdajo potnega 

lista, ki j i je treba dodati še star 
potni list. Potni list stane polnolet
nega Slovenca 7.780 tolarjev in 
velja deset let, otroke do četrtega 
leta starosti 5.860 tolarjev in velja 
dve leti, otroke med četrtim in 
osemnajstim letom pa 6.580 tolar
jev in velja pet let. 

Otroci do osemnajstega leta, to
rej tudi dojenčki, za prestop meje 
potrebujejo svoje potovalne doku
mente. Prestop z rojstnim listom 

ni več mogoč, prav tako ni več 
mogoče vpisovati otroke v potne 
liste staršev. Kadar otroci, mlajši 
od petnajst let, potujejo v tujino 
sami ali z. nekom tretjim, potrebu
jejo razen veljavnega dokumenta 
tudi dovoljenje staršev ali skrbni
kov, ki ga izda upravna enota. 

H. J. 

Kram* - Ponoči namesto tribarv-
nih luči v večini kranjskih sema-
foriziranih križišč utripa samo ru
mena, da redki vozniki ne bi po 
nepotrebnem čakali pred rdečo. 
Očitno pa je 57-letnega M. R. iz 
Cerkelj v torek ob treh zjutraj 
prav to premotilo. Z osebnim av
tom hvundai accent je pripeljal po 
Oldhamski cesti do križišča z. 
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Bleivvcisovo in Kidričevo pri za
varovalnici Triglav in z nezmanj
šano hitrostjo zapeljal vanj. S tem 
je izsilil prednost 39-letnemu voz 
niku tovornjaka I. F. iz Križev, ki 
je pravilno pripeljal po Bleivveiso-
vi. Ta se je sicer poskušal umak
niti, vendar je trčil v desni bok ac-
cerita, ki gaje zaneslo še v osebni 
avto chrvsler lumina, ki je takrat 
pravilno stal v križišču. 

Povzročitelju trka ni bilo nič. 
hudo ranjena pa je njegova 22-let 
na sopotnica B. R. Iz avta so jo re
šili kranjski poklicni gasilci, reše
valci pa SOJO odpeljali v Klinični 
center. Voznik tovornjaka je lažje 
ranjen. Škode na vseh treh vozilih 
jeza 1,7 milijona tolarjev. H. J. 
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S konference Zveze kulturnih organizacij Kranj 

R a z n i v e t r o v i n i s o o d p i h n i l i 

l jubiteljske k u l t u r e 
Organiziranost in sodelovanje na področju ljubiteljske kulture na območju nekdanje kranjske občine je zgled tudi za ostala slovenska mesta, saj so 

navzdol v zadnjih letih marsikje nekdanje ZKO-je odpihnile s prizorišča. 
'reorganizacije" od države 

Šmarjetna gora - Na torkovi konferenci Zveze kulturnih organi
zacij Kranj so delegati iz društev, ki delujejo na različnih področjih 
ljubiteljske kulture, v Kranju in okoliških občinah, med drugim 
razrešili stare in potrdili nove organe Z KO Kranj. Tako je po de
setih letih oziroma dveh mandatih na mestu predsednika ZKO 
Andreja Košiča zamenjala Mija Mravlja, nova tajnica za nasled
njih pet let je Marija Vreček izvoljeni pa so bili tudi člani izvršne
ga in nadzornega odbora ter častnega razsodišča. Kljub reorgani
zacijam in poseganj u politike na področje ljubiteljske kulture, je ta 
v Kranju v zadnjih desetih letih napredovala, tako po količini kot 
kvaliteti. Zgledno sodelovanje med ZKO, IO JSKD in MO Kranj. 

Kot je uvodoma povedal zdaj že 
nekdanji predsednik ZKO Kranj, 
Andrej Košič, je pred desetimi 
leti vodenje organizacije spreje
mal v dvomih, ali ne bo hkrati 
tudi njen grobar. Kot razloga, da 
se to ni zgodilo, je navedel, da so 
se dokaj uspešno znali prilagajati 
novemu načinu organiziranja lju
biteljske kulture od države nav
zdol, v povezovanju z 10 JSKD 
Kranj so menda celo za vzor dru
gim po Sloveniji, hkrati pa je 
kljub nekaterim težavam in igri
cam s strani prejšnje garniture ob
činske politike, ljubiteljska kultu

ra napredovala tako po številu 
društev kot po kvaliteti njihovega 
delovanja. "Obdobje zadnjih de
setih let je bilo na področju lju
biteljske kulture zelo burno, a 
smo našo dejavnost kljub temu 
nekako le uspeli zadržati na vi
sokem nivoju, za kar gre v veli
ki meri zahvala vsem mentor
jem in vodjem v društvih, hkra
ti pa tudi ljudem, ki imajo na 
tem področju že dolgoletni staž 
in s tem izkušnje ter ugled," je 
še dejal Košič in dodal, da bo od
slej zanj kakšno breme manj, 
hkrati pa namerava čimbolj tvor

no delovati tudi v nove 10 ZKO, v 
katerega so bili poleg njega izvo
ljeni še: Mihael Benedik, Boštjan 
Gunčar, Marinka Lombar in Du
šan Teropšič. 

V nadaljevanju je nekaj več kot 
polovica od vseh vabljenih pred
stavnikov društev razrešila staro 
vodstvo ZKO Kranj in tako rekoč 
soglasno sprejela zaprto listo z 
novimi kandidati, ki jo je v skladu 
s statutom organizacije pripravil 
še stari Izvršni Odbor ZKO. Kot 
je povedala novo izvoljena pred
sednica Mija Mravlja, sicer usta
novna članica APZ France Preše
ren in ena najbolj dejavnih v 
kranjski ZKO, se bo predvsem 
prizadevala biti predsednica ce
lotne zveze, prepričana pa je, da 
bo le medsebojno sodelovanje 
društev obrodilo sadove. "Naloga 
ZKO je, da med seboj povezuje 
društva in jim ob tem zagotavlja 
čim boljše pogoje za delo, tako v 
organizacijskem kot v finančnem 
smislu. Društvom je treba na ta 
način omogočiti delo, ne pa da ta 

Mija Mravlja in Andrej Košič nova in nekdanji predsednik ZKO Kranj. 
razglabljajo kakšna je razlika med 
JSKD, ki bo mogoče postal agen
cija in ZKO," je povedala nova 
predsednica in dodala, da bo naj
prej pripravila sestanek starega in 
novega izvršnega odbora, pribli
žuje pa se tudi poletje, ko bo po
trebno razdeliti dotacije (čeprav 

G R A D N J A N O V E G A N A S E L J A : 

V S E U I V O 
AVGUSTA 2 0 0 2 

" PRIKUPNO I 
0 ŽELELI 

NUDIMO: 
• ugodno kreditiranje • različne kvadrature 
• možnost izbire materialov • prilagodljivo dinamiko plačil 
INVESTITOR: AB INVEST d.o.o. tel. 01/434 76 43 

a b l n v e s 

ZAPOSLITEV V SPARU? 

PRAVA STVAR! 
Iščete razgibano okolje, 
kjer ne bo noben dan 
enak prejšnjemu? Uživate 
v dinamičnem delu z 
ljudmi? Želite spoznati 
mlad kolektiv, kjer se 
boste dobro počutili? 
Hočete dan preživeti z 
nasmehom? 
Spoznajte nas in ugotovili 
boste, da je Spar res 
prava stvar! 

Za d e l o v t r g o v i n i SPAR 
K r a n j i š č e m o : 
- vodjo trgovine 
Pogoji: 
V. stopnja strokovne izobrazbe, usposoblje
nost za trgovinskega poslovodjo, najmanj 
dve leti delovnih izkušenj pri vodenju trgovi
ne, dobro poznavanje poslovanja trgovine, 
poznavanje dela na osebnem računalniku 
(okolje Windows), vozniški izpit B kategorije. 
- prodajalce prehrambenih 
izdelkov 
Pogoji: 
zaključena IV. stopnja strokovne izobrazbe 
trgovinske smeri in delovne izkušnje v pre
hrambeni trgovini. 

Kandidati bodo sprejeti za določen 
čas z možnostjo podaljšanja. Prijave 
pošljite v 8 dneh po objavi s pripi
som za katero delovno mesto se jav
ljate ter "za razpis KRANJ" na na
slov: Spar Slovenija d.o.o., Šmartin-
ska 152 g, 1000 Ljubljana. Vaše vlo
ge pričakujemo tudi na elektronski 
naslov kadri@spar.si. 

PRIDRUŽITE SE N A M ! 

I® SLOVENIJA S P A R 

ne velike, pa vendarle) za drugo 
polletje letošnjega leta. Pri tem je 
vodja JSKD 10 Kranj Vladimir 
Brlek potrdil, da bodo tudi v pri
hodnje zvezi nudili strokovne 
službe s tem pa vso administrativ
no podporo in seveda financiranje 
dejavnosti. K temu jih zavezuje 
tudi medsebojna pogodba med 
skladom, zvezo in občino. 

Razpravljavci so vsi po vrsti 
ugotavljali, daje sodelovanje med 
ZKO in JSKD dobro, za kar gre 
zasluga tudi temu, da kar nekaj 
dolgoletnih akterjev v ljubiteljski 
kulturi deluje tako v organih zveze 
kot v svetu sklada, medtem ko je 

politika ostala bolj ali manj ob 
strani. Pri organizacijskih spre
membah na področju ljubiteljske 
kulture je pri premagovanju fi
nančnih zadreg v zadnjih letih v 
veliki meri pripomogla tudi pri
pravljenost MO Kranj za sodelova
nje. Kot je povedal gost konference 
podžupan Štefan Kadoič, se kljub 
morebitnim novim spremembam v 
prihodnje, kulturna dejavnost v 
Kranju ne sme zmanjšati. 
Zbrani delegati na konferenci so 

soglasno sprejeli še dve spremem
bi statuta, pomembno je pred
vsem določilo, da odslej ZKO 
lahko tudi ustanovi strokovno 
službo, če je za to potreba, strinja
li pa so se tudi z zgledno priprav
ljenim poročilom o delu in finan
cah za zadnjih pet let. Kot je bilo 
slišati iz ust podžupana Kadoiča, 
naj bi v prihodnje mestna občina 
ustanovila tudi Javni kulturni za
vod, v okviru katerega naj bi de
loval sedanji Center kulturnih de
javnosti. Kot kaže, se ne glede na 
številne organizacijske spremem
be in iskre znotraj strokovnih 
služb v kranjskem 10 JSKD, za 
prihodnost ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v širši občini Kranj ni 
bati. Vsaj, dokler so ljudje, ki po
leg službe v "popoldanskem 
času" radi počnejo še kaj, plešejo, 
pojejo, igrajo... 

Igor Kavčič 

L e p o t n i s p e v n a r a v e 
Tak je podnaslov knjige, v kateri Anton Ramovš razkriva 

barviti apnenec Dovžanove soteske in tamkajšnja 
odkritja strokovnjakov. 

Dolina nad Tržičem - Knjiga njegovih sanj je nastajala od prvih 
let po drugi svetovni vojni, ko je mladi študent geologije iz Selške 
doline začel spoznavati Dovžanovo sotesko in njene naravne 
skrivnosti. Zato jo je posvetil staršema, ki sta mu z velikim 
odpovedovanjem omogočila šolanje in življenjsko pot. 

Knjiga "Barviti trogkofelski ap
nenec Dovžanove soteske", ki jo 
je v nakladi 2000 izvodov založi
la občina Tržič, je namenjena 
zlasti poznavalcem geologije. 
Njim je dobro znan avtor dr. An
ton Ramovš, ki izhaja iz Dolenje 
vasi v Selški dolini, vrsto let pa je 
kot strokovnjak delal tudi v tujini. 
Njegova publikacija na 76 straneh 
je na prvi pogled videti skromna, 
vendar ob strokovni razlagi zašije 
v pravi luči. Kot je razkril pisec 
ob predstavitvi šestega samostoj
nega dela v razstavno-izobra-
ževalnem središču Dolina, je vanj 
vgradil spoznanja več kot pol sto
letja raziskovanj svetovno znane
ga paleontološkega najdišča. Za 
Dovžanovo sotesko je prvič slišal 
v prvem letniku študija na ljub
ljanski univerzi, kjer je prof. Ivan 
Rakovec pri predmetu Paleontolo
gija predaval o tamkajšnjih rdečih 
trogkofelskih apnencih in zname
nitih ramenonožcih. S sošolci se 
je odpravil tja in prinesel na inšti
tut vrsto novih primerkov za pale-
ontološko zbirko. Pozneje je v 
Dovžanovo sotesko vodil mnoge 
ekskurzije, na katerih so bili zbra
ni domači in tuji strokovnjaki. Vsi 
so bili navdušeni nad čudovitim 
naravnim spomenikom, ki ga je v 
milijonih let oblikovala Tržiška 
Bistrica. V njem je ob strokovnem 
delu zorelo spoznanje o dragoce
nosti soteske, obenem pa je raslo 
zanimanje za ugotovitve drugih 
strokovnjakov. 

V knjižici je dr. Ramovš opisal 
razvoj raziskav v Dovžanovi so
teski in lastna spoznanja. Plod 
njegovega dela so odkritja izvora 
različic v barvi apnenca in rešitev 
problema podobnih fosilov iz 
drugih nahajališč. Za strokovno 
manj podkovane bralce bo zani
miv opis uporabe apnenca iz so-

Anton Ramovš je pri 77 letih izdal 
svoje šesto samostojno delo o 
naravnih in okrasnih kamnih v 
Sloveniji. 

teske za izdelke, ki krasijo mnoge 
objekte. Njih je avtor ob koncu 
povabil, naj centru v Dolini spo
ročijo, če bodo sami odkrili še ne
popisan izdelek iz tega kamna. 

Stojan Saje 

Pariz v Goren j i vasi 
Gorenja vas - V Galeriji Krvina 

je še do 17. aprila na ogled razstava 
likovnih del z naslovom "Kako so 
slovenski slikarji videli in upodobi
li Pariz". Prevzeti nad slikovitostjo 
in ozračjem, polnim navdiha, so 
svoja doživetja upodobili Marjan 
Miklavec iz Sežane, Franc Skerbi-
nek iz Slovenjskih Konjic, Edi Se
ver iz Škofje Loke, Srečko Frihauf 
iz Dravograda in Ivan Kolar iz To-
polšice. Slikarji so upodabljali bo
disi značilne pariške znamenitosti, 
bodisi zgolj drobne detajle. I.K. 

mailto:kavka@g-glas.si
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Ljubljana - Na voljo je nešteto različnih diet, vse pa obljubljajo 
vitkost. Nekatere v zelo kratkem času, tako rekoč čez noč. In niso 
redki primeri, ko se po odrekanju in stradanju hitro spet zredimo. 
Strokovnjaki svarijo pred "čudežnimi" dietami, saj jih skoraj ved
no spremlja jo-jo učinek. Mateja Hafner, doktorica medicine, 
pravi, da rešitev ni v dietah, ampak v zavestnem prehranjevanju in 
tudi med hujšanjem nam mora biti hrana v užitek. Hafnerjeva je 
v Londonu študirala psihosintezo, eno od smeri psihologije, v 
ljubljanskem Alpha centru in na Inštitutu za preventivno medici
no pa ljudem z medicinsko vodenim uravnavanjem telesne teze po
maga pri njihovem spopadanju z odvečnimi kilogrami. 

Tisti, ki zberejo pogum za hujša-
nje ponavadi oklevajo med raz
nolikimi dietami. Tudi v vašem 
centru pomagate ljudem do zdra
ve telesne teže, vendar se vaša 
metoda razlikuje od hitrih diet? 

"Naš program uravnavanja te
lesne teže zahteva realnost člove
ka; uskladiti mora svoja pričako
vanja z dejstvi. Pri nas govorimo 
o ciljni telesni teži, ki je zdrava te
lesna teža in smo jo vsaj eno leto 
vzdrževali po 21. letu starosti. 
Zmanjšanje telesne teže za 10 do 
15 odstotkov, kar za 30 odstotkov 
zmanjša različna kronična obole
nja modernega časa in splošno 
umrljivost. To pa so že številke, ki 
jih je vredno upoštevati. Ciljna te
lesna teža pa je tudi tista teža, ki 
smo jo pripravljeni vzdrževati. 
Ker smo ljudje individualna bitja, 
univerzalni principi, ki bi veljali 
za vse, ne delujejo. Tudi pri urav
navanju telesne teže moramo 
upoštevati posameznikove želje in 
potrebe, v nasprotnem primeru 
bomo neuspešni. Mi spodbujamo 
KAKO in ne KAJ, kar pomeni, da 
ljudje ponavadi vedo, kaj morajo 
storiti npr. shujšati, ne vedo pa, 
kako to storiti." 
Pravite, da ni dovolj le izgubiti 
odvečne kilograme, posameznik 
se mora soočiti tudi s svojo oseb

nostjo, občutki krivde, ki so pri 
debelih ljudeh pogosti? 

"Včasih rečemo, da so v maš
čevju, ki ga imamo preveč, naši 
neizraženi občutki in čustva. Psi
hološko dejstvo je, da nam bo vse, 
kar poskušamo skriti pod prepro
go, obvladovalo življenje. In ljud
je imamo z zavestnim izražanjem 
negativnih čustev npr. jeze, zagre-
njenosti, kar velike težave. Psiho
logija ima velik vpliv na uravna
vanje telesne teže, ne pa na hujša-
nje, saj shujšati niti ni tako težko, 
težje je ciljno telesno težo obdrža
ti. Ce se ne soočimo s svojimi ču
stvi in občutki, nam to ne bo 
uspelo." 
Alije telesna teža tudi pokazatelj 
zdravja, kajti debelost povzroča 
številne bolezni? 

"Povezanost prekomerne telesne 
teže in kroničnih bolezni, kamor 
prištevamo povišan holesterol in 
krvni tlak, sladkorno bolezen, 
motnje spanja, raka, je dejstvo, saj 
normalna telesna teža kar za 30 
odstotkov zmanjša nagnjenost k 
tovrstnim obolenjem in izboljša 
naše telesno in psihično počutje." 
Za vaš program uravnavanja te
lesne teže je značilno, da je hra
na na zadnjem mestu, pri ostalih 
shujševalnih programih je na pr
vem in vse se vrti okoli nje. Kaj to 

Mateja Hafner, dr. med. 
pomeni za posameznika, ki želi 
shujšati? 

"Pri nas so diete na zadnjem, če
trtem mestu. Najpomembnejše je 
zadostno uživanje tekočin (vode 
in nesladkanega čaja), vsaj 1,5 li
tra dnevno, poleti in ob fizičnem 
naporu pa se količina poveča. Na 
drugem mestu je samopodoba 
oziroma naš odnos do sebe, saj se 
na tehtnici pogosto odražajo tudi 
naša čustva, na tretjem je telesna 
aktivnost, ki nam mora biti v uži
tek, šele na četrtem mestu je pra
vilna prehrana. In še nekaj je po
membno; če imamo veliko maš-
čobnih celic in nizek metaboli-
zem, še ne pomeni, da smo obso
jeni na debelost, pomeni pa, da 
bomo potrebovali več zavestnega 
udejstvovanja pri procesu uravna
vanja telesne teže." 
Kdaj je telesna teža prevelika in 
kaj pomeni indeks telesne mase? 

"Indeks telesne mase (ITM) je 
razmerje med našo telesno težo 
i unijjfrT i f t • ti ••• ••• 

izraženo v kilogramih in kvadra
tom telesne višine. Za oba spola 
velja, daje telesna teža normalna, 
kadar je ITM pod 25. Preseganje 
te vrednosti zelo poveča ogrože
nost od bolezni: če je ITM nad 35, 
je umrljivost 2,5-krat večja, kot 
pri normalni vrednosti." 
Zakaj smo zadnja leta tako obse
deni s kultom vitkosti in hujša
njem za vsako ceno? 

"Govorimo o treh nestvarnih že
ljah, ki pehajo človeka v začaran 
krog. Prva je naša želja po čarob
nih formulah in pripomočkih, 
druga je želja po vitkosti, zgledu
jemo se po manekenkah, čeprav 
morda njihova teža za nas ni 
ustrezna, in na tretjem mestu je 
naša miselnost 'vse ali nič', ali 
bomo shujšali 50 kilogramov ali 
sploh ne bomo, kar pomeni, da si 
postavljamo nerealne cilje. Ljudi 
je treba opozoriti, da ne smejo od
straniti vseh maščob iz svoje pre
hrane, saj so nujne, sodelujejo pri 
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našem hormonalnem ravnovesju 
in ga lahko povsem porušimo. V 
prehrani naj bi bilo 20-30 odstot
kov maščob." 
Zakaj ima večina diet kratkotraj
ni učinek in se izgubljeni kilo
grami hitro vrnejo? 

"Vprašajmo se, ali smo priprav
ljen vse življenje jesti le jabolka 
ali juhe? Če je odgovor pritrdilen, 
bo taka dieta uspešna, v nasprot
nem primeru ne bo, kajti takoj, ko 
bomo opustili tak način prehranje
vanja, se bomo zredili. Hujšanje 
ne sme biti stradanje in trpljenje, 
naš program tega ne odobrava, saj 
je na dolge proge neučinkovit. 
Naše diete v 80 odstotkih upošte
vajo režim prehrane, ki temelji na 
točkovni dieti, v 20 odstotkih pa 
ljudem pušča svobodo, kar ima 
tudi psihološki učinek, kajti tisto, 
kar je prepovedano, je najslajše in 

nas med hujšanjem najbolj mika. 
Jedilnik vsak izbira v skladu s 
svojimi potrebami in željami, se
veda z določenim kaloričnim vno
som. V program vključujemo tudi 
lasersko akupunkturo." 
Komu je namenjen program me
dicinsko vodenega uravnavanja 
telesne teže? 

"Namenjen je vsem, ki ne verja
mejo več v čarobne formule, so 
preizkusili številne diete in želijo 
zmanjšati telesno težo za 10 do 15 
odstotkov. Pogosteje se progra
mov udeležujejo ženske, dolžina 
hujšanja pa je odvisna od posa
meznika. Za marsikoga je nereal
no pričakovati, da bo od svoje iz
jemne debelosti shujšal na ideal
no telesno težo. Realno in spod
budno pa je, da dosežemo in 
vzdržujemo zdravo telesno težo." 

Renata Škrjanc, foto: R. Š. 

O p u s t i k a j e n j e i n z m a g a j 
Ljubljana - V začetku maja se je začela mednarodna akcija 
Opusti kajenje in zmagaj, ki jo v Sloveniji vodita Cindi in prvi 
jutranji program Radia Slovenija. Delavnice za opuščanje kajenja 
so se začele že aprila, akcija pa se je uradno začela 2. maja in se 
bo končala 29. maja. 

Mednarodna akcija poteka pod okriljem Inštituta za narodno zdravje 
Finske in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Vsi, ki bodo v 
tem času prenehali kaditi, bodo poleg velike usluge, ki jo bodo storili 
svojemu zdravju, saj zaradi kajenja vsako leto umre več kot en milijon 
Evropejcev, sodelovali v nagradni akciji in se potegovali za glavno 
nagrado 10.000 ameriških dolarjev ter za šest regijskih nagrad po 2500 
ameriških dolarjev. Cindi Slovenija bo med kampanjo v več kot dese
tih zdravstvenih domovih po Sloveniji pripravil učne delavnice z 
naslovom Da, opuščam kajenje. Pred dvema letoma je v akciji sodelo
valo 700 Slovenk in Slovencev, letos pa organizatorji napovedujejo 
rekordno udeležbo. Informacije o akciji dobite tudi na spletni strani: 
www.cindi-slovenija.net, nagrade pa bodo podelili na evropski 
konferenci o tobaku in zdravju, ki bo junija v Varšavi. R. Š. 
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Tržič mesto revščine 
Mesto ob vznožju lepih gora 

Karavank in sotočju rek Tržiške 
Bistrice in Mošenika se ob prvem 
prihodu obiskovalca kaže kot neka 
idilična slika mesta v osrčju Alp. 
Ljudje s svojo pridnostjo in vlože
nim trudom pri urejanju okolice 
svojega bivanja v veliki meri še 
dodatno pripomorejo za lep in 
vabljiv izgled mesta. Žal pa je to le 
en obraz mesta Tržič, ki v zadnjem 
času nezadržno drvi v brezno rev
ščine. 

Ze ob prebiranju statističnih po
datkov o plačah zaposlenih vidi
mo, da je mesto padlo iz visoko 
razvitega na zadnje mesto po raz
vitosti od 17 občin na Gorenjskem. 
Bruto plače so v decembru 2001 
dosegle samo 76 odstotkov pov
prečja slovenskih plač. Če upošte
vamo tudi stopnjo registrirane 
brezposelnosti 12 odstotkov (dru
ga najvišja na Gorenjskem), nam 
pove, da revščina z velikimi koraki 
prodira v mesto. Tovarna Peko naj 
bi ponovno zmanjšala število za
poslenih za 250 delavcev. Tudi v 
podjetjih BPT in SGP Tržič priha
ja pri obračunu plač do večjih ne
pravilnosti. Veliko podjetnikov in 
samostojnih obrtnikov je zaprlo 
svoje obrate. Država s svojo ne
pravično in nesmiselno davčno 
politiko že v kali zatre vsak napre
dek ~ - • • 
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*fr"di slabega stanja gospodar
skih subjektov v občini si mnogo 
strokovnih ljudi poišče delo drug-

v občini 
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je. Tudi dolgoletni nestrokovni pri 
stop pri izobrazbi domačih ljudi 
povzroča emigracijo strokovnja
kov v druga gospodarsko močnej
ša središča. Med mladimi nezapo
slenimi se kot nalezljiva bolezen 
širi droga. Tržič je po podatkih o 
zasvojencih z drogo že v samem 
vrhu. Vse to je le del druge plati 
mesta. 

Vsa leta obilne žetve v tržiškem 
gospodarstvu so država, občina in 
vodstva podjetij le pobirala sado
ve. Na obnovo, vlaganja v nove 
tehnološke in razvojne projekte v 
obstoječih podjetjih in razvoj no
vih proizvodov pa se ni mislilo. 
Res je, da je država namenila ne
kaj sredstev za obstoj delovnih 

mest v Peku, vendar se je veliko 
denarja pretočilo v žepe nekaterih 
vodilnih, ki jih je vlada sama po
stavila. Še do danes ni nihče ka
zensko odgovarjal za nedopustno 
porabo denarja za ohranitev de
lovnih mest. Veliko denarja pa je 
država zopet pobrala preko pred
pisanih davčnih obveznostih. Tako 
za obnovo tržiškega gospodarstva 
ni ostalo praktično nič. 

Da v Tržiču propadajo podjetja, 
lahko z vso odgovornostjo trdim, 
da za to niso krivi delavci, ki z neto 
plačo od 50.000 SIT do 70.000 
SIT živijo na robu revščine. Le 
sprašujemo se lahko, kdaj bo mera 
polna. Ob potratnem obnašanju 
sedanje vlade in nerazumni politi
ki javnih plač, ki še povečuje razli
ke z delavci v gospodarstvu, bo 
samo še kapljica, tudi v Tržiču, 
sprožila nepredvidljive dogodke in 
katastrofo. Slavko Bohinc 

Ivanki Demšar 
iz Studenega 

Zgoraj imenovana je v torkovi 
številki med drugim zajedljivo za
pisala, da "takim piscem, kot je 
Ivan Jan, ne verjamem nič več". 
Toda, kar je v knjigah in v VRHU 
V DRAŽGOŠAH, z moje strani ni 
nič izmišljenega. Seveda pa do
puščam tudi netočnosti in napake. 
Zato je škoda, da se ni oglasila 
pred izidom knjige, kajti o tem je 
bilo že pred leti pisano tako v ča
sopisju, kot v Loških razgledih. 

Če bi Demšarjeva opisala, in to 
dobronamerno, svoja doživetja in 
videnja, bi z veseljem sprejel njen 
prispevek, a se pri tem ni mogla iz
ogniti žalitvam. Zato (zaenkrat) v 
odgovor le te vrstice. I v a n J a n 

Vila Viktorija 
Ob prebiranju članka v Gorenj

skem glasu "Žalosten pogled na 
blejske vile ", dne 3. maja 2002, si 
ne morem kaj, da ne napišem ne
kaj vrstic. Prosim, da jih objavite v 
enakovredni obliki kot omenjeni 
članek. 

Spodaj podpisani sem namreč 
bivši najemnik Vile Viktorije, "...s 

katerim ima lastnik SCTna žalost 
slabe izkušnje...", ki ste jo v član
ku omenili in tudi fotografirali. 
Naše medsebojne izkušnje z lastni
kom vile čakajo epilog na sodišču, 
vendar to na tem mestu ni predmet 
obravnave. 

Zbodel me je stavek, ki ga citi
ram: "Po neuradnih informacijah 
naj bi ob vili, ki je sedaj prazna, 
zadnji najemniki imeli konje in 
prirejali celo pasje dirke za de
nar. " Ne vem, kdo in s kakšnim 
namenom je pobudnik takšne "ne
uradne" neumnosti, resnično v 
tem stavku je to, da smo imeli ko
nje in psa. Konji so bili del dodat
ne turistične ponudbe, ki ste jo 
tudi sami pohvalili v vašem časo
pisu. 

Ne vem tudi, kaj naj si mislim o 
izjavi ge. Eve Straus Podlogar: 
"Vila Viktorija stoji na takšni lo
kaciji, da je za Bled zelo pomemb
no, kdo bo kupec. Z malo sreče bi 
prišel pravi lastnik, ki bi uredil 
vilo odprtega tipa z lepimi sobami 
in lepo restavracijo." 

Spoštovana gospa, to smo šest let 
imeli pred vašim nosom: urejeno 
vilo odprtega tipa z lepimi sobami 
in restavracijo in osebno ste dobi
li v roke prospekt z našo ponudbo 
in bili povabljeni, da nas obiščete. 
Vila Viktorija (mimogrede, ime 
smo ji dali mi, prav tako urejeno 
parkirišče, osvetljavo in reklamne 
table, da o vlaganju v notranjost 
ne izgubljam besed) pa je očitno 
bolj oddaljena kot Sidney, saj 
noga omenjene gospe in drugih 
zadolženih za turizem iz našega 
kraja, ni stopila na prelepo teraso 
restavracije (z izjemo bivšega žu
pana). So jo pa opazili tujci. 

Če zaposleni na direkciji za turi
zem že nimajo časa za obisk, bi pa 
že po službeni dolžnosti lahko vze
li v roke eno najbolj razširjenih 
edicij na svetu, vodnik po Sloveni
ji iz zbirke Lonely Planet, ki izha
ja v štiridesetih državah in v osmih 
jezikih. Za nepoučene samo to, da 
si omembe v tej knjigi ne moreš 
plačati, ampak avtor (za Slovenijo 
g. Steven Fallon) izbere lokale 
sam po svoji presoji in šele potem, 
ko se kot navaden turist nastani, 
oziroma prepriča o ponudbi. Kar 
ne opazijo na blejski direkciji, 
opazijo tujci. Prav tako smo po is

tem ključu omenjeni v 
jenem japonskem turističnem vod
niku. 

Žalostno res, da vas zdaj zapuš
čena vila bode v oči, ko pa je bila 
urejena, ni bila vredna nobenega 
občinskega obiska, oziroma ka
kršnegakoli interesa, da bi s po
močjo vaše direkcije pripeljali go
sta več v Vilo Viktorijo in s tem 
tudi na Bled. Pravzaprav lahko re
čem, da ste naš trud naravnost ig
norirali. Dokler bo odnos odgo
vornih tak, bo Bled še vedno pro
padal skupaj s starimi vilami in 
drugo kulturno dediščino, za kate
ro so na žalost najbolje skrbeli tuj
ci. 

Toliko v vednost ga. novinarki in 
vašim bralcem, vas pa prosim, da 
objavite tudi fotografije. 

S spoštovanjem vas pozdravlja 
bivši najemnik vile SCT 

Anton Mijovič 

-elo razšir- metoda napadanja nekaterih čla
nic in članov l.O. SDS Kranj na 
bivšo, zelo vestno, delavno članico 
mestnega sveta SDS, Kranj. 

Odbor Kranjskih 
socialdemokratov 

Odgovor predsedniku 
IO g. B. Grimsu 

V pet$k, 26. aprila 2002, je izšel 
v Gorenjskem glasu članek 
I. O. M. O. Kranj proti I. Jenko, ki 
da se skriva za podpisniki Kranj
skih socialdemokratov. 

Odbor K. SDS se je sestal 22. 
februarja 2002 in sklenil, da mora 
seznaniti javnost glede podelitve 
zlate vrtnice SDS bivšemu prega
njanemu predsedniku Matjažu 
Janši. Na tem sestanku odbora K. 
SDS ga. I. Jenko ni sodelovala, 
zato je neupravičeno etiketirana, 
imenovana kot avtorica na poda
nega članka. 

Res pa je, da je izstopila s še ne
katerimi člani iz stranke SDS, ta
koj ko je ugotovila, kaj se dogaja v 
mestnem odboru. Ga. 1. Jenko se 
ni mogla strinjati, ko so leteli ne
upravičeni napadi na bivšega 
predsednika Matjaža Janšo. Da je 
imela še kako prav, je priznanje 
ZLATA VRTNICA, ki jo je prejel 
bivši predsednik K. SDS Matjaž 
Janša iz rok samega predsednika 
g. JANEZA JANŠE. 

S člankom smo pričakovali opra
vičilo za grda, sramotna, zaničlji-
va dogajanja pri rušenju predsed
nika g. Matjaža Janša in še neka
terih članov mestnega sveta. Na 
žalost pa se ponavlja preverjena 

Vojska brez puške 
Odgovor na članek ge. Helene 

Jelovčan 
Ko sem danes začela brati Go

renjski glas, sem bila zelo vesela 
vašega članka pod gornjim naslo
vom. 

Ker sem sama že eno leto v 
domu, vam želim sporočiti, da so ti 
fantje res prizadevni, radijih ima
mo, nekako nam popestrijo naš 
vsakdanjik. Samo primer, nekatere 
vozijo na sprehod, okoli doma na 
svež zrak, debatirajo, vozijo po že
lji na kavico v restavracijo, poleg 
tega pa se z nami ob praznikih za
vrtijo na plesu, za pusta se namaš-
karajo in še bi lahko naštevala. 

Osebno sem si zelo želela nauči
ti se dela z računalnikom, saj je 
ugotovljeno, da je moja generacija 
nepismena, kar se računalništva 
tiče. Torej mi je tudi to v domu 
omogočeno. Imamo računalnik, 
jaz pa moja dva učitelja - Domna 
in Luka. Res sem vesela, da poleg 
pletenja in drugih ročnih del, malo 
napnem še moje stare možgane. 
Dobro dene, veste! 

Naj vam opišem primer, ko je 
naš Luka zbolel za sinusi, pa 
vidim mojo sosedo na hodniku na 
vozičku, kako joka: joj, gospa 
veste, kaj se je zgodilo, Luka je 
zbolel za sinusi. Komaj sem jo 
potolažila, da bo njen Luka kmalu 
prišel. Drugi naš vojak pa pomaga 
v 4. nadstropju, ker ima tam 
osebje tudi težje delo. Torej so 
vsepovsod zelo dobrodošli. 

Torej ne damo naših vojakov, 
samo nekaj manjka - fantje bi se 
prej morali naučiti plesati valčke 
in polko, ker kadar pri nas "žuri-
ramo", je veselo. Takrat pa me 
skrbi, da ne bi dezertirali. 

Pa lep pozdrav babica 
Vera Jug 

Denacionalizirana 
stanovanja 

Glede na veliko razpisovanje kri
vic narejenih stanovalcem v dena-
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cionaliziranih stanovanjih, bi dat 
svoje razmišljanje v nekih približ
nih izračunih, pravi statistik in 
analitik, bi pa lahko dal točne po
datke. Recimo, da je stanovalec v 
nacionaliziranem stanovanju pla
čeval 100 DEM mesečno, v novo-
grajenem pa 200 DEM. Vsak dela
vec je plačeval za stanovanjsko 
gradnjo recimo 60 DEM mesečno 
(verjetno več). Če ta fond prišteje
mo k stanarini, dobimo 160 in 260 
DEM mesečno, realna cena bi pa 
bila za nacionalizirano stanovanje 
400 DEM, nova pa 700 DEM. To 
se pravi, da so dobili v nacionali
ziranih podarjenih 240 DEM me
sečno v zgrajenih pa 340 DEM 
mesečno. V 40 letih je to 115.200 
DEM v nacionaliziranih in 
163.200 DEM v grajenih stanova
njih. Denacionaliziranih stano
vanj pa ni bilo možno kupiti po bo
rih 10.000 DEM in je logično, da 
se pridušajo. Na tiste, ki smo tudi 
ustvarjali stanovanjski fond in nas 
je država pokradla, pa nihče ne 
pomisli. Zgleda, da smo še zmeraj 
drugorazredni državljani. 

Recimo, da sem plačeval v stano
vanjski fond po 60 DEM mesečno, 
to je 720 DEM letno in v 30 letih 
21.600 DEM, pa če še ženo prište-
jem z 10.000 DEM, je to 31.600 
DEM + obresti za 40 let. 

Vprašam vas, kdo je bil najbolj 
ogoljufan. Sam sem gradil hišo kot 
sin padlega očeta, pa mi nihče še 
roke ni pomolil. Tisti, ki so bili še 
kako obdarjeni, pa bi bili spet 
radi. To sliko vam lahko kdo od ve
rodostojnih lepo namala. Če novo 
stanovanje stane 160.000 DEM, je 
treba recimo letno odšteti za 3 % 
obresti 4800 DEM, za glavnico pa 
3200 DEM čisto preprosto. ReS pa 
je, da so tisti v nacionaliziranih 
stanovanjih sami veliko vlagali, v 
novih pa ne. 

Leta 1967 sem dobil ponudbo od 
oficirja za 40.000 din na mesec za 
sobo v 3-sobnem stanovanju, za 
katerega je sam plačeval 15.000 
din. K sreči sem dobil stanovanje v 
kmečki hiši za 15.000 din. Nekate
ri so pa stanovali v nacionalizira
nih stanovanjih za 3 - 5000 din. 
Samo za primerjavo. 

Lepo pozdravljeni! 
Jože Kocijančič, 

Bevkova 29, 4240 Radovljica 

http://www.cindi-slovenija.net
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L e t o s ž e o s m i č 

T e d e n m l a d i h 
Devet dni, več kot 10 prizorišč in več kot 100 dogodkov. 

V s a k o u h o 

s v o j o v i ž o n a j d e 

Teden mladih 02 nas bo devet dni razvajal 
z raznovrstnimi glasbenimi dogodki. 

Kdor se je v maju v zadnjih sedmih letih mudil v Kranju, dobro ve, 
kaj se bo letos dogajalo med 10. in 18. majem. Zaspani Kranj bo že 
osmič zapored razburkal in predramil Teden mladih. Center mla
dih in Klub študentov Kranj bosta poskrbela, da se bo v devetih 
dneh na več kot 10 prizoriščih zvrstilo več kot 100 dogodkov. 

Danes se bo z otvoritvenim kon
certom skupin Alcohollica, Kose 
in Rok n'band na gradu Khislste-
in začel osmi Teden mladih. 
Okrogla številka osem je bila 
spodbuda, da se skupaj sprehodi
mo po zgodovini Tedna mladih 
Kranja. 
"Teden mladih ima že zavidljivo 

tradicijo. Organizirale so ga šte
vilne generacije mladih vse tja do 
druge polovice osemdesetih let. 
Potem je prišel čas, koje bila mla
dinska organiziranost bolj ali 
manj povsod v zatonu, v prvi po
lovici devetdesetih let so nov za
gon dobile številne študentske 
organizacije, ki so poleg študen
tov vključevale in združevale tudi 
drugo mladino. V tem krogu je je
seni leta 1994 dozorela ideja - da 
se Teden mladih obudi. Tega smo 
se takrat lotili zelo previdno - ni
kakor namreč nismo želeli, da vsa 
stvar izpade kot obujanje nekega 
bivšega 'dneva mladosti'. Šlo je 
preprosto za to, da mladi v Kranju 
po eni strani pokažejo voljo za ak
tivno vključevanje v oživljanje 
Kranja, po drugi strani pa smo 
mladim vsaj za en teden poizkusi
li ponuditi možnost aktivnega 
preživljanja prostega časa. Tako 
smo sestavili program prireditev 
in naredili predstavitev v zelo ši-
ri^eo) krogu - srednje šole, poli
cija, občina, razne organizacije, 
... V glavnem so bili odzivi pozi
tivni in tako seje začelo." To nam 
je o začetkih Tedna mladih pove
dal Aleš Sladojevič, organizator 
prvega Tedna mladih leta 1995 in 
drugega leta 1996. 

Leto kasneje je organizacijo pre
vzel Jakob Klolutar. Leta 1998 je 
Teden mladih potekal pod taktir
ko Tomaža Kvedra, ki je imel z 
organiziranjem koncertov na gra
du Khislstein nemalo problemov: 
"Do prepovedi je prišlo, ker sta na 
javni obravnavi na Upravni enoti 
Kranj, predstavnika Krajevne 
skupnosti Center, g. Benedik in g. 
Fock razlagala, da se iz dvorišča 
gradu širijo stebri nizkih tonov po 
vsem središču Kranja in da Kra
jevna skupnost Center zaradi tega 
ne da soglasja h koncertom. Upra
vna enota je na podlagi tega izda
la odločbo, ki je dovoljevala iz
vedbo Tedna mladih 98, razen 
koncertov na dvorišču gradu 
Khislstein." Tomaž še dodaja, da 
je organizacija Tedna mladih iz

kušnja, ki te postavi na tla in te 
predvsem veliko nauči. 

Leta 1999 se je v "boj" podal 
Aleksander Štokelj-Aco, ki mu je 
tako kot vsakemu organizatorju, 
prireditev pobrala kar nekaj živ
cev, predvsem pa veliko, veliko 
časa. V povprečju se za organizi
ranje tako velikega dogodka, ki 
vsebuje od 70 do 100 različnih 
prireditev, kot so delavnice, šport
ni dogodki, dogodki za najmlajše, 
koncerti,... potrebuje 4 do 5 mese
cev popolne predanosti, kot nam 
je zaupal Tomaž Kveder pa zadnji 
mesec tako ne delaš nič drugega 
kot Teden mladih, še celo sanjaš o 
njem. 

V milenijskem letu 2000 je te
den zabave, dogajanja in življenja 
vodil Luka Mravinec, ki pravi, da 
se ti neprijetni dogodki tako ali 
tako izmuznejo iz spomina, 
spomniš se pač samo dobrih stva
ri, čeprav so prireditev ovirali tudi 
nekateri iz javnosti, ki so prežah 
na napake in metali polena pod 
noge vsakemu, ki je imel s Ted
nom mladih kaj skupnega. Am
pak seveda vsi ne morejo biti ved
no zadovoljni. Prireditev je 
ogromna, zato so razne kritike 
pričakovane, saj se število obisko
valcev iz leta v leto povečuje, oce
njeno pa je na 40.000 do 50.000 
ljudi, ki sejprjdejo zabavat, kaj^ 
novega naučit ali preprosto "po-
firbcaf. 

In že smo v 2001, ko je Teden 
mladih ob pomoči Kluba študen
tov Kranj, Centra mladih in gene
ralnega pokrovitelja Študentskega 
servisa Cmok zakrivil Jakob Klo-
futar. Tudi Teden mladih 02 je na
stajal pod njegovim vodstvom. Ja
kob nam je zaupal, da bi bile pri
reditve lahko še bolj kvalitetne, če 
bi se več sponzorjev odločilo za 
sodelovanje. Glede časa pa Jakob 
pravi, daje polno zaseden vse dni, 
in to že od meseca marca, prve 
priprave so se začele že konec 
prejšnjega leta! "Osemumega de
lavnika tukaj ni, gre za deset in 
več ur na dan, kolikor ti pač zne
se. Z ljudmi se zmeniš, vsak je 
odgovoren za eno področje, npr. 
šport, delavnice,... In če kdorkoli 
ne naredi svoje obveznosti, mo
ram vskočiti jaz. Pač popraviti, 
kakorkoli rešiti zadevo, ker sem 
pač jaz vodja projekta in odgovar
jam za vse skupaj. Nobeden ne 
vpraša zakaj ni (bilo) narejeno, 
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vsak samo vidi, da nečesa ni.". 
Predvsem gre poudariti, da se tu
kaj stvari ne vrtijo okoli denarja, 
ampak se večino dela naredi sko
raj prostovoljno, za simbolično 
plačilo. Gre samo za dobro voljo 
ljudi, ki so pripravljeni dati veliko 
energije zato, da se drugi lahko 
nemoteno zabavajo. "Meni oseb
no je bilo zmeraj "luštno" se po
govarjati z ljudmi, komunicirati. 
In potem, ko nek projekt spelješ, 
ko vidiš, da se po tolikih mesecih 
dela pojavi oder, skupine in ljud
je, te prevzame nek super obču
tek, ki ti da neko voljo za naprej. 
Je pa tudi res, daje za vsakim plu
som tudi kakšen minus in da niso 
vsi zadovoljni z. mojim delom. 
Vendar pa so vse kritike dobro-
d ( ®%ra4 a v> m i P° i a s n i J a k o b 

in nekako mi postaja vse bolj jas
no, da priprava Tedna mladih ni 
mačji kašelj. Tudi ko sem ga vpra
šala o številu ljudi, ki stojijo za 
njim, ki mu pomagajo vso priredi
tev uresničiti, me odgovor ni pre
senetil: "Gre pravzaprav za neko 
malo podjetje, od 60 pa do 100 
ljudi. Seveda, če štejemo vse nata
karje, varnostnike, sodnike in 
druge delavce. Vendar pa tistih, ki 
so res v središču vsega, ni tako 
veliko, saj jih lahko preštejemo na 
prste ene roke. Recimo, da gre za 
štiri do pet večjih področji - kultu
ra, šport, koncerti in sponzorstvo, 
pa ponavadi se še kaj najde." 
Gre za prireditev, ki jo Klub štu

dentov Kranj in Center mladih 
data Kranju, tako da ni nobenih 
vstopnin ali kaj podobnega. Tako 
ljudje, ki se trudijo približno dva 
meseca, niso pretirano plačani. 
Gre za simbolne nagrade, lastno 
zadovoljstvo in pač ponos, da si 
"zraven". Pa ima Jakob tudi kriz
ne trenutke? "Ko se kdaj nabere 
preveč obveznosti, kijih nočeš ali 

ne moreš zaupati drugim, pa ko 
potem ves dan delaš, "letaš" in 
pozno zvečer prideš domov, greš 
pod tuš in se vprašaš, zakaj je 
sploh to potrebno. Vendar pa se 
zbudiš v nov dan, in greš novim 
"zmagam" naproti. Podobno je 
kot pri študiju in težkih izpitih. 
Ko ga narediš, ti da to energijo in 
zalet za druge, še težje, ki te še 
čakajo. Predvsem te pa razočarajo 
in razjezijo neutemeljene kritike." 
Tudi razna škoda se včasih po 

krivici pripiše Tednu mladih, saj 
je le-ta v očeh nekaterih starejših 
le pijančevanje in alkohol na vsa
kem koraku. Pomembno je vedeti, 
da imajo vse prireditve dovolj var
nostnikov, varnosti nasploh je po
svečeno veliko časa in sredstev. 
Neupravičene-so, ffbjpžb^.o unjčej, 
vanju na račun Tedna mladih. 
Tako Teden mladih i/pade kot de
žurni krivec, vendar pa je to daleč 
od resnice, saj bi lahko rekli, da se 
uničevalski pohodi dogajajo vsak 
petek in soboto. 
Teden mladih je zakon. Prav je, 

da se enkrat na leto mladi zabava
jo, prav je, da se devet dni druži
jo, pa naj bo to ob oblikovanju gli
ne, gledanju baleta ali pa pač ob 
pijači na koncertih. Mladini je tre
ba ponuditi vsaj nekaj, kar jo od
vrne od misli na traparijc. Hvala 
vsem, ki skrbijo, da stvari poteka
jo tako, kot morajo. Hvala za za
bavo. 

Ana Zupančič 

Teden mladih so 
omogočili: 
Alpetour, LF 3M, d.o.o., Dom 
starejših občanov Preddvor, 
Klub Rosa, Gostilnica pri 
Markotu, Mitnica, Bar, Focus, 
Pinki, Cafe Boutique, Aljaž, 
Astra, d.d., Bock, d.o.o., 
Bakovnik, d.o.o., Color, 
Rekreacijski center Vogu, 
SPV Kranj, Jazz Bar, 
Kinopodjetje Kranj, Prešernovo 
gledališče, Integral, Urarstvo 
Timing, Carniola, Old House, 
Le Tehnika, TC Viktorija, 
SIM, d.o.o., Šport servis Pifo, 
Odisej, www.zur-online.com, 
Stari Mayr, Cvetličarna 
Fontana, Alan, d.o.o., Alpis, 
d.o.o., CMC Sport, d.o.o., 
Foto Boni, Gostišče Dežman, 
Logos, Mlekarna Celeia, Revita 
- kozmetična hiša, Elektro 
Gorenjska, Trgovina Lučka, 
Lekarna pri kranjskem orlu, 
Hotel Bellevue, Stara pošta, 
Cvetličarna Mak, Upravna 
enota Kranj, Remont, 
Avtoservis Ambrož, Raftis, 
Jošt, John Doe, Pepelka, 
Datamix, Cafe teater, 
Metropolis, ZMT, Arvaj, bokaJ 

Prvi koncert se bo zgodil danes, 
ob sedmih zvečer, na gradu Khisl
stein. Glasbene brbončice zabave 
željnih bodo zadovoljevale skupi
ne Alcohollica, Kose in 
Rok n'band. V soboto, l l . maja, 
se bo zabava na Khislsteinu nada
ljevala s Tinkaro Kovač, kjer se 
bo glasbeni vikend zaključil z ne
deljskim koncertom Strun in Vla
da Kreslina. Grad Khislstein bo 
nato za dva dni prepustil svoje 
dvorišče Festivalu srednješolskih 
in mladinskih dramskih skupin, v 
sredo, 15. maja, ob osmi uri pa ga 
bodo ponovno napolnili zvoki 
elektrorock koncerta skupin 
Miss.Bee in Moveknowledge-
ment. Še zadnjič na Tednu mladih 
02 se bodo glasbeni zvoki zapodi
li po gradu Khislstein v četrtek, 
16. maja, ob osmi uri z nastopom 
skupin Stratus in Leeloojamais. V 
petek, 17. maja, se namreč glasbe
no prizorišče iz gradu Khislstein 
preseli na Slovenski trg, kjer bodo 
za dobro razpoloženje skrbeli Lu
napark in gostje iz Nemčije The 
wandering špirit. Za višek pozi
tivnih vibracij petkovega večera 
bosta poskrbeli skupini Zablujena 
generacija in Zmelkoow. Teden 
mladih 02 se bo od vas poslovil v 
soboto, 18. maja, s koncertom na 
Slovenskem trgu, zvezde zaključ
nega večera bodo skupine Hepa, 
Yogurt in California ter Lara Ba-
ruca in Jan Plestenjak. 

Vsi tisti, ki vas ne vleče v pop 
vode, boste na svoj račun prišli z 
obiski koncertov v Mitnici, kjer 
bodo na sceni bolj alternativni 
zvoki. Prvi bodo v ponedeljek, 13. 
maja, na vrsti hiphop ritmi z nas
topom skupine Kocka iz Kranjske 
Gore in kranjskega Strica Bedan-
ca Pižame. Naslednji dan bo v 
Mitnici potekal HeadbaugčVsbrilt; 
kjer se bosta predstavili skupini 
Sarcasm iz Škofje Loke in Kao/. 
iz Velenja. V sredo bodo za zaba
vo skrbeli Shannon, v četrtek pa 
bo čas za goste iz tujine: Analena 
iz Hrvaške in Sugar Honey Lo-
vers iz Avstrije. V petek bo v Mit
nici dan za počitek, zadnjo soboto 
Tedna mladih 02 pa bo čas za Sa-
turdy night fever z Zmajevim re
pom iz Bistrice ob Sotli in Freak 
showom s Poljske. 

Vsi, ki bi z zabavo ob jazzy ho
use ritmih radi začeli že v popol
danskih urah (ob 17. uri) se lahko 
ustavite v Jazz baru, kjer bo oba 
petka, 10. in 17. maja, potekal Jaz-
zy house open air event. Podobni 
ritmi se bodo vrteli tudi v soboto, 
11. maja, v Focus Beat Caffeju in 
pred McDonaldsom, kjer bosta 
potekala dva dogodka: Razstur 
party in Stay Strong Skate Spon-
sorship Session. S slednjim bo 
tudi v Kranj prišel skate poligon, 
kjer bodo skaterji imeli priložnost 
pokazati svoje spretnosti in trike. 
Najboljši trije bodo nagrajeni z le
pimi nagradami. Ko se bo znoči-
lo, se bo dogajanje preselilo v bar 
John Doe, kjer bodo projekcije 
ekstremnih filmov in premiera 
skateboard filma Not Sponsored 
2, ki je delo ljubljanske skupine 
Opus Design. Avtorji za film pra
vijo, da pregovor, da so nadaljeva

nja ponavadi slabša od izvirnikov, 
ne drži. Bomo videli! 

Novost letošnjega Tedna mladih 
pa so vsekakor partyji, ki bodo 
potekali v prenovljenem Clubu 
Rosa. Prvi se bo zgodil že kar 
prvi petek, in sicer bodo vse, ki si 
bodo zaželi malo hitrejših in tudi 
glasnejših ritmov, zabavali Rotor, 
DJ Shark, DJ Anx, DJ Carlton, DJ 
Floater. Naslednji dan bo v Rosi 

potekal party z naslovom Ali 
night long, z glasbo iz 80-ih in 
90-ih. V petek, 17. maja, bo v 
Rosi nastopil Valentino Kan/.yani. 
eden najbolj znanih slovenskih 
DJ-ev. Družbo mu bodo delali DJ 
Dojaja, DJ Veztax, DJ Becco, DJ 
D. m. e. in DJ Plotz. Partyji Ted
na mladih 02 se bodo zaključili s 
sobotnim zaključnim žurom v 
Clubu Rosa, kjer bo rolal DJ za 
vse okuse, DJ Schmidt. 

Da bi bili glasbeni dogodki na 
Tednu mladih res za vse okuse, bo 
v soboto, 11. maja, z nastopom na 
Glavnem trgu poskrbel Mladinski 
orkester Glasbene šole Kranj. Isti 
dan bodo ob 20. uri stražiško cer
kev svetega Martina napolnili gla
sovi Mladinskega zbora RTV Slo
venije. Vsi, ki uživajo ob zvokih 
saksofona pa lahko pridejo uživa
ti v soboto, 18. maja. na Pungert, 
kjer bo ob 20. uri koncert Kvinte
ta saksofonov Srednje glasbene 
šole Ljubljana. 

Ob tako raznovrstni izbiri bi bilo 
greh ostati doma pred televizij
skim ekranom. Zato si ob zdaj že 
prijetno toplih večerih vzemite 
urico ali dve in s prijateljem odi-
dite na eno izmed prireditev Ted
na mladih 02. 

David Gradišek 
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T e d e n m l a d i h ! 
Minilo je kar nekaj dolgih in na

pornih mesecev, odkar smo začeli 
z organizacijo Tedna mladih 02. 
Bila je še zima in pol metra snega, 
ko smo se začeli pogovarjati o 
programu, sponzorjih in kako in 
kaj smo delali v preteklih letih. 
Ugotovili smo, da je Teden mla
dih ena največjih in najboljših pri
reditev v Kranju. Seveda smo se 
spomnili tudi kritik, da je vedno 
isti in da je dolgočasen. Po kratko 
- dolgem razmišljanju smo zaklju
čili, da je morda že res, da se pro
gram Tedna mladih malce ponav
lja. Razlog je v tem, da že osem 
let zapored Center mladih in Klub 
študentov Kranj razvajata Kranj
čane in okoličane z devetdnevno 
fešto, na kateri lahko vsak najde 
dogodek za svoj okus! Vsi, ki da
jete kritike o dolgočasnem Tednu 
mladih, pomislite, kako pestro in 
dinamično bi bilo v Kranju, če 
Tedna mladih sploh ne bi bilo. 
Kako bi bilo šele takrat cool in 
zanimivo! Skratka popoln žur! 

No, na srečo takih jamračev ni 
prav veliko. Tako vsako leto v me
secu maju pridete na svoj račun 
ljubitelji popularne, klasične in 
alternativne glasbe, lutk, gledališ
ča, filma, plesa, športa, delavnic, 
potopisnih predavanj... (več si 
lahko preberete na www.teden-
mladih.com). Seveda pridete na 
svoj račun tudi vsi nasprotniki 
tega mladostnega vrenja! Že cel 
mesec pred prireditvijo in vse do 
konca maja nergate, kličete župa

na, skačete po občini in upravni 
enoti, okrog glasbenih manager-
jev ter dvigujete prah in nam me-
čete polena pod noge in kolesa! 
Ob tej priložnosti bi se vsem takš-̂  
nim Francem, Franckam in Sreč-
kom še posebej zahvalili! Ampak 
kljub temu smo že osmo leto 
uspešno sestavili Teden mladih. 
Verjamemo, da bo tako tudi v pri
hodnje! 

Z veseljem vam sporočamo, da 
bo letos na Tednu mladih nekaj 
novosti, ki jih boste nekateri z ve
seljem sprejeli, drugi pa jih boste 
prav profesionalno prezrli. Prvič 
na Tednu se bo vrtel Zeleni trak -
Festival mladinskega neodvisne
ga filma, potekal pa bo tudi Festi
val srednješolskih in mladinskih 
dramskih skupin. Ne smemo po
zabiti niti na prve partvje na Ted
nu mladih. V prenovljeni Rosi 
bodo nastopili Valentino Kanzy-
jani, Rotorji, Veztax in ostali. Tis
ti, ki pravite, da "Skate is not a 
crime", boste lahko pokazali svo
je veščine na poligonu, ki ga 
bomo postavili kar na cesti pred 
Mekom (beri pred McDonald-
som). Žal bo tam stal samo en 
dan. Menda že vrabci na strehi 
čivkajo, da ima skate poligon že 
vsaka vas. Kranj kot prestolnica 
Gorenjske pa zaenkrat premore 
samo nekaj stopnic okrog Globu
sa. Vrabce bomo tako utišali vsaj 
za en dan. Potem je tu še tečaj ca-
poeire (brazilski ples in borilna 
veščina), ki jo menda obvlada 

tudi Wesley Snipes. Izkazali se 
boste lahko tudi vsi pajki (beri 
free climberji), saj bo na Punger-
tu cel teden postavljena montažna 
plezalna stena, kjer se boste pod 
strokovnim vodstvom lahko preiz
kusili v prostem plezanju. 

Novosti torej kar mrgoli, samo 
malce se morate potruditi in jih 
prepoznati. Ob tem bom zapisal 
misel, ki jo lahko preberete v Ma
lem princu: "Dobro vidimo samo 
s srcem. Bistvo je nevidno za 
oči." 

Na koncu bi prosil še vse, ki po
noči ne morete spati zaradi težav 
v šoli, postelji, na faksu ali delov
nem mestu, da ne krivite Tedna 
mladih 02 za neprespane noči, 
ampak pomladansko utrujenost 
ali polno luno! 

Jakob Klofutar 
Vodja projekta TM 02 

jakob.klofutar@cmok.si 

O d p l e s a d o r i s b e , 

o d c a p o e i r e d o s t r i p a 

Skozi cel Teden mladih se boste tisti, ki vam je večkrat 
dolgčas in tisti, ki bi se radi preizkusili v čem novem, 

Za še eno zadevo, 
ki bo skrbela za splošno 
razpoloženje ob 
dogajanju na TEDNU 
MLADIH, je poskrbel 
kranjski bend STRATUS, 
ki je posnel komad 
z naslovom ČAS ZA 
MLADOST. Besedilo se 
nanaša na dogajanje na 
omenjeni prireditvi, 
mladost in podobno. 

ČAS ZA MLADOST 
(Stratus) 
Kdaj me zgrabi, da si 
sposojam čas od drugih. 
Kdaj me zvabi, da v dežju 
peščene hiše gradim. 

Spet me mami, da v jutro 
skrijem svoje skrbi. 
Spet me draži, da uidem 
med pisane luči. 

Ko večer se spusti 
in cel Kranj zaživi, 
množica me objame, 
svet se spet zavrti... 

Ja, včasih me prime, 
da si vzamem čas za mladost. 
Teden mladih zbudi me, 
da spet skačem tam, 
kjer je most. 

Res, včasih me prime, 
pa si vzamem čas za mladost. 
Teden mladih zbudi me, 
pa spet skačem tam, 
kjer je most. 

Brez sramu si vzamem 
najlepšega v mestu. 
Brez skrbi si privoščim 
pravo zimsko spanje. 

Svet si včasih kar sama 
vrtim v svojo smer. 
Tja, kjer sonce sveti 
ponoči in čez dan. 

Rap: 
Mladost je norost u Kranu sred maja, 
hitrost je lastnost po ker ga dogaja, 
pozab na sivost našga vsakdana, 
kok je pogost, da mladina je zbrana, 
in šanso počet ma tist kar ji sede, 
koncerti in šport, kulturne besede, 
TEDEN MLADIH edin vse ponuja, 
Stratus je status, Pižama je nuja. 

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

d o m i š l j i j s k i i z l e t v s t a r o 

m e s t n o j e d r o K r a n j a 

Teden mladih 02 bo našim najmlajšim buril domišljijo z 
raznovrstnimi delavnicami in predstavami. 

Teden mladih 02 ni pozabil na 
najmlajše. Tako jim bo že v sobo
to, 11. maja, burila domišljijo lut
kovna delavnica, seveda, če jih 
boste pripeljali ob pol enajstih na 
Pungert. Že ob enajstih pa se bo
ste skupaj z vašimi otroki preiz
kusil v gumitvistu. Čez en teden, 
v soboto, 18. maja, pa bo čas za li
kovno delavnico Pobarvajmo..., 
kjer bodo otroci lahko svoje misli 
prelili na papir ob strokovni po
moči Nejča Slaparja. 

V nedeljo, 12. maja, ob 15. uri 
bodo otroci na Glavnem trgu za
čeli z ustvarjanjem s kredo in tako 
poskrbeli, da bo staro mestno je
dro Kranja veliko lepše. Družin
sko gledališče Kolenc bo na Glav
nem trgu z lutkovno predstavo Po
vodni mož čakalo na vas in vaše 
najmlajše v ponedeljek, 13. maja, 
naslednji dan boste svoje otroke 
lahko pripeljali v ustvarjalno de
lavnico Urške Tišler. Od torka do 
četrtka boste svojim otrokom lah
ko krajšali popoldanske urice z 
lutkovnimi predstavami na Glav
nem trgu. Najprej bo v torek, ob 

18. uri, na vrsti predstava Zabava 
in poje vam gospa Opica, v sredo, 
ob 17. uri se bodo otroci lahko za
bavali ob predstavi Kuža in muca, 
v četrtek popoldne pa bo čas za 
ogled predstave Lutkovnega gle
dališča Tri Nekoč je bilo..., po 
končani predstavi se boste lahko 
odšli posladkat v Old house, kjer 
bo ob otvoritvi sladolednega vrta 
30 kilogramov sladoleda zastonj. 
Še zadnjič boste z lutkami svoje 
najmlajše lahko razveselili v so
boto, 18. maja, kojih boste pripe
ljali na ogled predstave Metuljček 
in metuljčica. 

Otrokom bosta namenjeni še 
dve predstavi. V petek, 17. maja, 
se bodo lahko zabavali ob gleda
nju predstave Miha balone piha. 
V soboto ob enajstih pa se bodo 
po ogledu Facka na kolesu, še 
sami lahko preizkusili v vožnji s 
kolesom po kolesarskem poligo
ni, ki ga bo na Glavnem trgu po
stavil Svet za preventivo in var
nost. 

Janja Rakovec 

lahko udeleževali različnih delavnic. 

Že kar prvi dan, 10. maja, bo na 
vrsti ena izmed novosti na Tednu 
mladih, in sicer tridnevni tečaj ca
poeire. Verjetno vas zanima, kaj 
se skriva pod tem eksotičnim 
imenom. Capoeira je starodavna 
brazilska borilna veščina, s katero 
so se pred podlimi zavojevalci 
branili sužnji. Ker so imeli roke 
zvezane na hrbtu, so do podrob
nosti razvili gibanje nog, ki so po
stale smrtonosno orožje. Borilni 
elementi so se skozi stoletja zdru
žili s plesom in nastala je prefi-
njena mešanica plesa in borbe. 
Tečaj capoeire bo potekal od pet
ka, 10. maja, do nedelje, 12. maja, 
in se bo začel ob 16. uri. Na tečaj 
se lahko prijavite na Študentskem 
servisu Cmok, na Glavnem trgu 
20. 

V soboto, 11. maja, bo na Glav
nem trgu zbirni prostor za filmsko 
delavnico Mladi za kamero. Tam 
bodo bodoči filmski ustvarjalci 
dobil: 

R a z g i b a j m o t e l o ! 

Rekreativci boste na Tednu mladih izbirali med pestro paleto 
športnih dogajanj, od šaha in goja, prostega plezanja, rolanja in 
teka po ulicah Kranja, do turnirjev v ekipnih športih, kot so od
bojka, košarka in badminton, preizkusili pa se boste lahko tudi v 
skateanju na skate poligon. 

Didgeridoo je inštrument avs
tralskih domorodcev. Da bi se 
nanj naučili igrati, vam ni treba iti 
v Avstralijo, stvar je veliko bolj 
preprosta, saj se v sredo, 15. maja, 
lahko naučite izdelati ta avstralski 
inštrument, naslednji dan, 16. 
maja, pa se lahko nanj naučite še 
igrati. Delavnica Magični zvoki 
Avstralije bo oba dneva potekala 
na Glavnem trgu. Prav tako kot za 
ostale delavnice, se tudi za to, pri
javite na Študentskem servisu 
Cmok. 

Za polepšanje bo poskrbela četrt
kova delavnica Obrazna preobraz
ba, ki bo potekala na Pungertu od 
15. ure dalje. Na tej delavnici se 
boste lahko naučile, kako se tren-
dovsko naličiti, kako pravilno 
uporabljati kozmetične pripomoč
ke, kako zakriti pomanjkljivosti 
obraza in kako poudariti določene 
dele obraza. 

Petek kot predzadnji dan Tedna 

kamero in s kamero. Vsi tisti, ki delave stripa z n 
bi se radi naučili spretnosti viha-
nja papirja med prsti, pa pridite v 
ponedeljek, 13. maja, na Pungert, 
kjer se bo ob 16. uri začela origa-
mi delavnica Čarovnija papirja. 

Kako fotografiji pričarati dušo, 
je vprašanje, na katero bo odgo
vor skušala najti torkova fotograf
ska delavnica. Tisti nadebudni fo
tografi, ki imate dovolj neizostre-
nih in preveč osvetljenih fotogra
fij, se prikažite na Glavnem trgu 

uri. 

zgodbico iz rokava. Delavnica 
ima start ob 16. uri na Glavnem 
trgu. 

Vsi, ki bi se radi udeležili delav
nic Tedna mladih, ne pozabite, da 
se je nanje treba prijaviti. Pravi 
kraj za prijave je Študentski servis 
Cmok, Glavni trg 20. Več o delav
nicah in ostalih dogodkih na Ted
nu mladih pa si lahko pogledate 
na www.teden-mladih.com. 

ob 16. Darja Rožič 

Petek se bo začel s postavitvijo 
montažne plezalne stene na Pun
gertu, ki bo namenjena Uricam 
športnega plezanja. Plezalne urice 
bodo jiamenjen vsem, ki bi radi 
pod strokovnim vodstvom preiz
kusili, kako močne so vaše roke. 
V soboto, 11. maja, boste steno 
lahko preizkušali od 10. ure na
prej, v nedeljo pa od 14. ure. Od 
ponedeljka do četrtka bo čas za 
preizkušanje plezalnih sposobno
sti od 17. ure naprej. V petek, 17. 
maja, bo potekalo Tekmovanje v 
balvanskem plezanju za pokal 
Cmok. Na tekmovanje, ki se bo 
začelo ob 16. uri, se lahko prijavi
jo rekreativci (kraj za prijavo je 
Studenstki servis Cmok). V sobo
to, 18. maja, bosta potekali še dve 
tekmovanji v balvanskem pleza
nju, in sicer Teden mladih Open, 
ki se bo začel ob desetih dopoldne 
in večerni (ob 18. uri) Teden mla
dih Master, ki bo namenjen ogle
du vseh plezalnih sladokusce, saj 
so nanj povabljeni vsi najboljši 
slovenski plezalci. 

Tudi letos bo potekalo tekmova
nje v šahu in goju. Dan za bolj 
razmišljajoče športnike je sobota, 
11. maja. Šahovski turnir bo pote
kal v gostilni Stari Mayr, z začet
kom ob 16. uri. 

Tekaški navdušenci bodo prišli 
na svoj račun v nedeljo, 12. maja, 
ko bo čas za tradicionalni 6. Me-
gasrčkov tek po ulicah Kranja. 
Start teka je na Glavnem trgu, in 

sicer ob 10.45 za dečke in deklice 
in ob 11. uri za vse ostale katego
rije (mladinci-ke, člani-ce, vete-
rani-ke, starejši veterani-ke). Vsi, 
ki bi se radi preizkusili na 6. Me-
gasrčkovem teku po ulicah Kranja 
se lahko prijavite na Študentskem 
servisu Cmok. 

Nedeljsko popoldne bo name
njeno 9. Pokalu Radia Kranj v hi
trostnem rolanju - Tekmovanje re-
kreativcev in družin. Tekmovanje 
se bo začelo ob 16. uri na Glav
nem trgu. Vsi, ki bi se radi udele
žili tekmovanja, se prijavite v Tr
govini Asa Naklo ali na Študent
skem servisu Cmok. 

Turnirji v ekipnih športih se zač
nejo 13. maja in predvidoma tra
jajo 2 dni. Prvi je na vrsti Cmok 
turnir v odbojki. Potekal bo na 
Glavnem trgu v ponedeljek in to
rek, z začetkom ob 16. uri. Na tur
nirju lahko nastopa ekipa treh, v 
sestavi 2 moških in 1 ženske. Na
slednje dva dneva, 15. in 16. maj, 
sta namenjena turnirju v košarki. 
Tudi na tem turnirju se bodo na 
Glavnem trgu pomerile trojke. 
Zmagovalci si bodo razdelili na
gradni sklad v vrednosti 30.000 
sit. Tretji turnir bo turnir v bamin-
tonu, in sicer bo potekal v petek, 
17. maja, in v soboto, 18. maja, na 
Glavnem trgu. 

Priložnosti za aktivnosti bo v 
tednu od 10. do 18. maja dovolj, 
na vas pa je, dajo izkoristite. 

Janja Rakovec 

M l a d i u s t v a r j a l c i s e 

p r e d s t a v i j o 

V času Tedna mladih 02 bosta v Kranju potekala dva 
festivala: Cmok festival srednješolskih in mladinskih 

dramskih skupin in 1. festival neodvisnega mladinskega 
filma Zeleni trak. 

Letos sta organizatorja Tedna 
mladih Klub študentov Kranj in 
Center mladih pripravila kar ne
kaj novosti, dve izmed njih sta 
filmski festival Zeleni trak in Gle
dališki festival srednješolskih in 
mladinskih dramskih skupin. Na
men obeh festivalov je predstavi
tev mladih filmskih in gledaliških 
ustvarjalcev širši množici gledal
cev. Cmok festival srednješolskih 
in mladinskih dramskih skupin bo 
potekal na gradu Khislstein v po
nedeljek, 13. maja, in torek, 14. 
maja. V ponedeljek se bodo pred
stavile gledališka skupina Gimna
zije Bežigrad s predstavo N. H. 
L., gledališka skupina Kolaps iz. 
Idrijske Gimnazije Jurija Vege s 
predstavo Vaje v slogu, zadnja bo 
ta večer na vrsti gledališka skupi
na Prve gimnazije Maribor s pred
stavo Veselko. V torkovem popol
dnevu bodo na vrsti predstave 

Zveneče kaplje gledališke skupi
ne Šolskega centra Nova Gorica, 
Donki hot Gimnazije Jožeta Pleč
nika in predstava Stric Harold v 
izvedbi Improkluba. 
Torek, 14. maja, je zadnji večer 

Festivala srednješolskih in mla
dinskih dramskih skupin in začet
ni večer 1. festivala neodvisnega 
filma Zeleni trak. Na festival je 
bilo prijavljenih 11 filmov, ki se 
bodo potegovali za nagrade v raz
ličnih kategorijah. Vseh 11 filmov 
bo na ogled v torek, 14. maja, in v 
sredo, 15. maja. V torek ob 21. uri 
bo otvoritev festivala s kratko ani
macijo Filmske produkcijske sku
pine Majestic 5. Zatem bo na vr
sti projekcija filmov, ki so se pri
javili na festival. V sredo zvečer 
se bo festival s podelitvijo nagrad 
in priznanj zaključil. 

Darja Rožič 

mailto:info@g-glas.si
http://www.teden-
http://mladih.com
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Zmago Puhar, akademski slikar 

V s a k d a n p o t e g n e m k a k š n o č r t o 
"Še vedno lahko rečem, da se pri slikanju ne mučim, ne trpim in ne teče mi pot s čela. Kadar delam, uživam", razmišlja akademski slikar Zmago Puhar, ki je ob svoji 50-letnici 

včeraj odprl razstavo del v Galeriji Mestne občine Kranj in bo 15. maja odprl drugo razstavo v Galeriji Elektra v avli poslovne stavbe Elektra Gorenjske. 

Zmago Puhar, prijatelji mu rečejo po partizansko Puh je znan 
Kranjčan. Vsaj dvakrat. Prvič kot slikar. Prepričan sem, da ste 
redki tisti, ki na tej ali oni steni pri sorodnikih, prijateljih, v pos
lovnih prostorih, kakopak tudi na razstavah, niste videli katere od 
njegovih slik, s katerih nas gledajo ribe, ptiči, morske obale z zna
čilnim rastlinjem, mali otočki, motivi stoterih barv... Kot so iz sto
terih barv napolnjene vedute Kranja s tremi zvoniki, nebotični
kom, Pungertom... In drugič, znana je njegova družina, njegov oče 
Franc Puhar Aei, ki je kot osvoboditelj na čelu partizanske vojske 
prikorakal v Kranj. Kdo bi si mislil, da se bo očetu poklopilo tudi 
leta 1952 na Dan zmage, ko se mu je rodil prvorojenec. Zdaj vemo, 
zakaj Zmago Puhar. 

Ko sem si pred nedavnim na 
TV ogledal dokumentarec o Ja
nezu Puharju, izumitelju poseb
nega postopka fotografije na ste
klo, sem pomislil, da gre najbrž 
za enega od vaših prednikov, mo
goče pra pra strica, omenjeni je 
bil namreč duhovnik... 

"Mislim, da moja družina izhaja 
iz iste veje Puharjev. Moj oče Aci 
Puhar se je rodil v hiši na današ
nji Reginčevi ulici v Kranju, kjer 
je tudi spominska plošča Janezu 
Puharju. Oba sta bila torej rojena 
v isti hiši, kar vsekakor da slutiti 
določene povezave." 

Iskal sem namreč iztočnice 
med njegovim raziskovalnim in 
ustvarjalnim duhom ter vašo pre
danostjo slikarstvu in likovni 
umetnosti. No, glede na to, da je 
bil vaš oče borec, znano je, da je 
na čelu partizanov maja 1945 
prikorakal v Kranj, in kasneje 
gospodarstvenik ter politik, bi 
bilo pričakovati, da bo svojega 
sina usmerjal v družboslovje... 

"Po moje je tudi njega samega 
politika do te mere "zrinila v svo
je kolesje", da ni bilo več mogoče 
reči ne. Dobro se spomnim, bil 
sem še otrok, daje oče vedno s se
boj na morje nosil razne skicirke. 
Že od nekdaj je zelo lepo risal." 

Tiha očetova podpora za vaše 
slikarstvo je torej že bila, pa ven
dar, kdaj ste se spoznali s čopi
čem in platnom? 

"Tu moram seveda omeniti sli
karja Milana Batisto, ki je že v 
šestdesetih letih v takratnem De
lavskem domu vodil tako imeno
vani "Center za estetsko vzgojo", 
v okviru katerega nas je zbral ne

kaj najbolj nadarjenih osnovno
šolcev. Leta in leta sem po šoli v 
popoldanskih urah hodil v "De
lavca"..." 

Na tečaje? 
"To niso bili tečaji v pravem po

menu besede, vzdušje je bilo na
mreč zelo sproščeno. Na ta sreča
nja so poleg mene hodili še mno
gi, ki so kasneje postali znani 
amaterski slikarji. Bil sem pri naj
mlajših v družbi. Zame je bilo to 
nekaj posebnega. Milan je na pri
mer pripeljal živi model, ga pose-
del na stol kot na akademiji in mi 
smo risali. Dal nam je tubo z bar
vo, terpentin, pripravil motiv ti
hožitja z jabolki, nam pokazal 
monografijo o Cezannu..." 

Na vašo kasnejšo usmeritev je 
torej vplivala... 

"Celotna tamkajšnja družba, vr
teli smo glasbo na "kolutarje", 
debatirali, razpravljali, kasneje so 
se v teh prostorih začeli zbirati 
tudi kranjski filmarji... Tam sem 
kot otrok prvič sam prespal izven 
doma." 

Oče? 
"Nič. Rekel sem, da se mi zdi, 

daje bila tudi njegova skrita želja, 
da bi kdaj šel v tej smeri, pa mu 
nekako ni uspelo." 
Akademija za likovno umetnost 

torej ni bila vprašanje? 
"Nikoli. Kranjsko gimnazijo 

sem na koncu le uspel dokončati." 
Aha, prav zgleden dijak niste 

bili... 
"Ne, ne, vsako leto sem imel 

kaka dva popravna izpita. Takrat
na generacija profesorjev je bila v 
stilu: "Kaj pa boš šel študirat po 
maturi?" "Na likovno akademijo." 
"Potem pa nisi za našo šolo." Na 
tak način se je začelo že v prvem 
letniku, tako da moram reči, da mi 
na gimnaziji ni bilo nič prijetno in 
nimam lepih spominov nanjo. Ra
zen seveda na gimnazijsko drušči
no, s katero smo se v tistih letih 
veliko prezabavali. Spomnim se, 
ko smo hodili v Tržič, kjer je naš 
sošolec Janko Ropret že bil prava 
mala zvezda in je vsak konec ted
na v telovadnici nastopal s svojo 
skupino Fičafaji." 

Sprejemni izpiti na Akademiji 
za likovno umetnost? 

"Eden od profesorjev me ni spu
stil na maturi in sem tako izgubil 
šolsko leto, preden sem se vpisal 
na Akademijo. Na sprejemnih po
tem nisem imel problemov. Jedro 
mojih kasnejših sošolcev je sicer 

Ljubljana via Amsterdam, sošolci z ALU: (z leve) Aleš Sedmak, Pavle 
Učakar, Milena Gregorčič, Simon Mlakar, (spodaj) Zmago Puhar, Tugo 
Sušnik. 

prišlo s srednje oblikovne šole in 
so že imeli določeno teoretično 
predznanje, kar se tiče risanja pa 
sem bil vsaj tako dober kot oni, če 
ne boljši. Od 170 prijavljenih so 
nas vzeli 15." 

Takrat? 
"Seveda, bilo je tako kot danes. 

Vedeti je treba, da so takrat na 
ljubljansko akademijo prihajali 
študentje iz vse Jugoslavije, veli
ko je bilo Makedoncev in Bosan
cev. Sicer pa, ko si enkrat na aka
demiji, ni problema. Vsak dan ve
liko praktičnega dela, v prvih let
nikih predvsem risanja, tu so 
mnogi odlični profesorji.." 

Je kateri od njih še posebej pu
stil vtis na vas? 

"V drugem letniku je veliki akt 
predaval pokojni Zoran Didek. Po 
tri ure na dan smo risali na veliki 
format akt v naravni velikosti. 
Profesor, star gospod, je bil zelo 
načitan, veliko je vedel, njegova 
največja pohvala pa je bila "ni 
slabo". Če ti je rekel "ni slabo", je 
bilo to zelo dobro, kar se je potem 
videlo tudi pri ocenah na koncu 
leta. Potem so bili tu odlični pro

fesorji kot Bogdan Borčič, v okvi
ru Bienala ima razstavo v Iskrate-
lu, ki je bil štiri leta nekakšen naš 
razrednik, tu so še Nikolaj Omer-
sa, pa gospoda kot Stupica in Pla
nine, žeje predaval Zvest Apollo-
nio...." 

Kako je bilo z razstavami v štu
dentskih letih? 

"Veljalo je nepisano pravilo, naj 
najprej naredimo akademijo, raz
stave pa bodo sledile kasneje. Da 
preprosto še nismo dovolj dobri 
za to. Ne, nismo se veliko pojav
ljali. Bili pa smo kar dobra druš
čina. Zelo dobri prijatelji smo bili 
jaz, Dušan Lipovec iz Kamnika in 
Aleš Sedmak iz. Kopra. Klicali so 
nas KKK, Kranjčan, Kamničan, 
Koprčan." 

Na tejle fotografiji vidim tudi 
Simona Mlakarja iz Škofje 
Ijoke... 

"Tudi on je bil moj sošolec. Fo
tografija je z "diplomskega izleta" 
v Amsterdam. Po diplomi se nas 
je zbralo deset sošolk in sošolcev, 
nabasali smo se v Amija in Fiat 
850, po pet v vsak avto, in smo šli 
v Amsterdam. Pavle Učakar in 
Miha Vipotnik sta bila zelo orga-

nizatorska tipa in sta pripravila 
načrt, ki smo ga kasneje skoraj v 
celoti realizirali. Leta 1976 je v 
Evropi prvič igral erotični film 
"Globoko grlo" in smo šli seveda 
najprej v neko kletno dvorano 
gledat film..." 

Ha, veliki akt na prvo žogo? 
"Res, le v nekoliko drugačnem 

smislu. Poskusili smo hamburger v 
prvem Me' Donaldsu v Evropi, ži
veli pa smo v nekem napol penzio
nu med samimi črnci, ki so nam 
vseskozi ponujali travo in hašiš." 

Lep zaključek študija, seveda 
pa vsakemu mladostnemu obdo
bju sledi doba, ko je potrebno "v 
promet" spraviti, tisto, za kar 
človek hodi v šole... 

"Po študiju nisem kaj dosti raz
mišljal, kaj bom. Že od osnovne 
šole sem poletja preživel na Go
renjskem sejmu, kjer sem risal in 
barval reklamne napise. Včasih se 
je vse to delalo na roko. Nobene
ga tiskanja ni bilo. Gorenjski se
jem je imel likovni atelje za da
našnjim kranjskim sodiščem. Naj
prej sem pomagal črkoslikarju. 
kasneje pa sem tako rekoč vse de
lal sam. Denarja mi tako ni manj
kalo. Prišli so obrtniki iz vse Slo
venije, spomnim se krojačev z za
grebške Ilice. Ponavadi sem kar 
pred njimi risal tablo, brez katere 
ni bilo mogoče imeti stojnice. Za
služil sem precej več, kot pa je 
bila plača, ki so mi jo dali ha sej
mu. "Dečko, napravi mi ovo i ovo, 
evo ti pare na ruku...". Risal sem 
s tako imenovano "bunko", s ka
tero so delali stari slikarski moj
stri, pa tudi sam jo danes še upo
rabljam za risanje ravnih linij, 
brez da bi pri tem poškodoval 
podlago. Potem sem za kak mesec 
odšel na morje, na Krk, Korčulo... 
Morje imam zelo rad. Že v mla
dih letih sem vsako poletje po naj
manj devet tednov preživel na 
otroških kolonijah na Stenjaku, 
kjer sem imel likovno vzgojo za 
otroke." 

Tudi vaša poklicna pot se je za
čela s pedagoškim delom... 

"Tako je. Zadnji dan avgusta 
1977, torej dan pred začetkom 
šole, je do mene prišel prof. Mal-
gaj, ravnatelj OŠ Staneta Žagarja 
in me prosil, naj prevzamem li
kovni pouk. To je potem trajalo 10 
let." 

Vas to ni utesnjevalo? 
"Po končani akademiji niti naj

manj nisem razmišljal o taki služ
bi, a kaj sem hotel. Med služe
njem vojaškega roka sem se ože
nil in treba je bilo začeti skrbeti za 
družino, imeti redno plačo... Sicer 
pa mi je bilo na osnovni šoli kar 
lepo, vsi so me hvalili, da znam 
delati z otroki in podobno. Mo
ram reči, da mi pedagoško delo 
kar ustreza, na neki način to poč
nem še danes." 

Mislil sem tudi glede vašega li
kovnega izrazn... 

"Leto, dve se nisem preveč 
ukvarjal s tem, kje začeti. Pred
vsem je pomembno, da se uspeš 
izmotati iz. tistega, kar si se učil 
na akademiji in poiskati nekaj 

lastnega, samosvojega. Seveda 
vse, kar se naučiš ostane, ne mo
reš blefirati, hkrati pa moraš gra
diti na lastni prepoznavnosti, da 
ni mogoče že na 50 metrov reči, 
ta slika je pa od tega ali onega 
profesorja. Za to potrebuješ nekaj 
let resnega dela." 

Vem, da delate veliko... 
"Drži, čeprav sem tako rekoč 

vse od akademije v službi. Po 
osnovni šoli sem se zaposlil na 
kranjskem ZKO (danes Območni 
izpostavi JSKD), kjer sem zadol
žen za likovno dejavnost. Veliko 
delam, tako za službo, kot zase. 
Vsak dan potegnem kakšno črto." 

Po besedah umetnostne kritike 
je v vaših delih slutiti neobreme
njeno sprehajanje med abstrak
tnim in predmetnim likovnim 
svetom. Na eni strani značilno 
spontano oblikovanje likovnega 
polja, na drugi pa neki red in 
premišljenost ob ustvarjanju 
kompozicij... 

"Prav ta kontrast, med urejenim 
in spontanim, hočem ustvariti. Še 
samega me preseneča, da kritika 
ob mojih delih govori o trdni 
kompoziciji, premišljenosti... V 
življenju sem včasih precej ne
organiziran, lahko rečem, da se ne 
držim reda za vsako ceno. Očitno 
to kompenziram na sliki. Pred
vsem sem zahteven do sebe v 
smislu, da mora biti slika taka, 
kot sem si jo zamislil, sicer jo 
enostavno prebarvam in začnem 
znova." 

Aha, ne živite svoje slike kot 
Dorian Gray. V zadnjem času ste 
nedvomno najbolj znani po moti
vu Kranja, nekakšni barvni sil
hueti mesta vpleteni v varno 
mrežo... So to vaše slike, ali zgolj 
slike, ki gredo v prodajo? 

"Zadnja leta me ljudje res naj
bolj sprašujejo po Kranju. Ti, a 
imaš kakšen Kranj na "lagerju" in 
podobno... Osnova za moj "kranj
ski opus" je bil plakat, ki sem ga 
leta 1992 izdelal za občinske pri
reditve ob Prešernovem prazniku. 
Kar nekaj let je bil to uradni pla
kat občine, dokler ga župan Gros 
po nekaj letih ni prepovedal, češ 
da ni primeren." 

Kako sicer krmarite med kon
kretnimi naročili in slikami, ki 
jih delate iz svoje duše? 

"Gre za dve različni stvari. Če 
nekdo reče, naredi mi en tvoj 
Kranj, je to povsem moje avtorsko 
delo. Prepuščena mi je vsa umet
niška svoboda. Včasih pa po na
ročilu naredim tudi slike, pod ka
tere se ne podpišem s takim nav
dušenjem. Seveda tudi konja, 
hišo, otroka... naredim povsem 
korektno, a v mojem likovnem 
ustvarjanju take slike nimajo po
sebnega mesta. Zelo popularne so 
tudi moje ribe." 

Nasploh so vaši motivi pogosto 
povezani z morjem, obmorsko 
pokrajino, od rib, do morske 
obale, grmičevja, pinij in maces
nov. Blizu vam je modra barva... 

"To so vtisi majskega morja, ko 
je voda še premrzla za kopanje, pa 
se tako sprehajaš ob obali, nabiraš 
špargeljne, skozi grmovja se ti ka
žejo otoki... Pozimi, ko sanjaš, 
kdaj bo konec snega in mraza, je 

^ T f c I D £ I 1 ^ 4 T f e Odločite se 

v ateljeju prijetno v mislih obna
vljati vse te obmorske poglede 

Pomaga? 
"Seveda pomaga, hkrati pa se od 

vsega nekoliko odmakneš in od-
počiješ." 

Razstavljate pa ne veliko. 
"Ne, lovec na razstave nisem. 

Mogoče je to povezano tudi s tem, 
da mi ni potrebno potrjevati statu
sa svobodnega umetnika. V živ
ljenju tako nisem napisal še nobe
ne prošnje na razne umetniške, 
galerijske ali muzejske svete. Če 
sem bil povabljen, sem razstavo 
pripravil, sicer ne. Ugotovil pa 
sem, daje na leto dobro imeti dve, 
tri, največ štiri razstave, da javno
sti pokažeš, da delaš. Razstava je 
vendarle neke vrste slikarjeva iz
ložba." 

Puharjev Kranj s Prešernom. 
Če po 25 letih likovnega ustvar

janja pogledate nazaj... 
"Žal mi predvsem zmanjkuje 

časa. Od diplome naprej sem 
praktično pol dneva v službi in k 
včasih zvečer začnem z delom, m 
ostane kaj malo časa za eksperi 
mentiranje. Največkrat moram 
tako delati stoodstotno, preprosto 
ne morem začeti z delom, ne da bi 
vedel, kaj bo nastalo. Rad bi si 
vzel teden dni, veliki format in 
zatišje..." 

Na "svobodo"? 
"Če bi bil sam mogoče že. Tako 

pa to ne pride v poštev. Najbrž bi 
potem moral znižati tudi nivo za
radi boljše prodaje..." 

Menda v družini slikarsko tra
dicijo nadaljuje hči Eva? 

"Ravnokar se pripravlja na dip
lomo na smeri likovne pedagogi
ke na Pedagoški akademiji. Mo
goče me bo kdaj nadomestila tudi 
pri pedagoškem delu v okviru 
ZKO, za kar mi zadnje čase žal 
zmanjkuje časa." 

Včeraj na Dan zmage ste pral' 
novali 50. rojstni dan, kako pa v 
naslednjih petdesetih? 

"Idej je veliko, predvsem pa se 
mi zdi, da bom še nekaj časa lovil 
čas. No, še vedno lahko rečem, da 
se pri slikanju ne mučim, ne trpim 
in ne teče mi pot s čela. Kadar de
lam, uživam." 

Slika življenja? Sploh obstaja? 
"Mislim, da me še čaka. Očitno 

bo realizirana v pokoju. Ko boni 
zjutraj vstal, popil kavo, zraven 
prebral Delo, v miru eno pokadi' 
in se lotil dela...." 

Igor Kavčič, 
foto: Gorazd Kavčtf 

etaa 

Sprejemamo 
naročila 
za geodetske 
storitve 

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

Kranj: Slovenski trg 7, tel./(ax: 04 20 12 901 

Radovljica: Gorenjska cesta 24, 
tel./fa*. 04 53 12 271 

Škofja Loka: Mestni trg 27, tel./lax: 04 51 22 328 
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Kranj - Nedavno odprtje nakupovalnih centrov Spara in zlasti 
Mercatorja je hudo zaostrilo konkurenco med trgovci v Kranju in 
mnogi se predvsem sprašujejo, kako se bo v teh razmerah znašla 
domača trgovska družba Živila. Po odgovore o tem smo se napoti
li k predsedniku uprave Branku Remicu, ki je prepričan, da so se 
na novi položaj dobro pripravili. Seveda položaj ni lahak, vse prej 
kot lagoden in ni daleč od resnice, kar nam je dejal nekdo neurad
no: "Vsak čas si bomo drug drugemu slekli tudi spodnjice. 

Trgovska družba Živila je z iz
gradnjo trgovskih centrov Spara 
in Mercatorja na preizkušnji. 
Kakšen je vaš sedanji obseg po
slovanja? 

"Živila so znana v Sloveniji že 
petdeset let kot resno in uspešno 
trgovsko podjetje. Ves ta čas smo 
poslovali z dobičkom in vsa ta 
leta povečujemo obseg poslova
nja, rastemo in se širimo po vsej 
naši državi. Pred več kot desetimi 
leti smo iz gorenjskega postali 
slovenski trgovec. Trenutno ima
mo zaposlenih več kot 1700 in več 
kot 40 milijard tolarjev prometa, s 
čimer se uvrščamo med 20 naj
večjih slovenskih podjetij na
sploh. Že več let kotiramo v elitni 
borzni kotaciji A na Ljubljanski 
borzi in z zadovoljstvom ugotav
ljamo, da naše delnice rastejo hi
treje od drugih. Ravno včeraj je 

viti pomemben korak pri zapira
nju reprodukcijskega kroga od su
rovin za kmete, zadruge in kom
binate - semen, zaščitnih sredstev, 
mehanizacije; do pridelkov, ki jih 
sledimo v predelovalni industriji 
in od koder nato kupujemo izdel
ke ali polizdelke." 
Kako ste poslovali v lanskem 
letu? 

"Lani smo obseg poslovanja po
večali za 16 odstotkov in ustvarili 
450 milijonov dobička. To pome
ni relativno stabilno rast, ki se bo 
nadaljevala tudi letos. Načrtujemo 
celo nekaj višje rasti ne glede na 
to, kar se dogaja v Kranju. Kljub 
povečani konkurenci načrtujemo 
letos 43-odstotni porast prometa. 
Ker vemo za gradnjo Mercatorje-
vega centra že štiri leta, smo se 
lahko nanj temeljito pripravili: v 
krogu petih kilometrov od tega treje od drugih. Ravno včeraj je krogu petih kuomeirov uu iv6« 

vrednost naše delnice dosegla do- centra smo prenovili in adaptirali 
slej najvišjo raven 17.500 tolarjev, vse naše poslovalnice, zato se ni
kar je sicer še vedno daleč pod 
knjigovodsko vrednostjo. Lani 
smo pripojili dve večji družbi: 
Gorenjski sejem in trgovsko pod
jetje Potrošnik Murska Sobota. 
Slednji je bil še pred desetimi leti 
precej večje podjetje od Živil, na 
tak način pa smo postali v Pre-
kmurju največji trgovec. 

Naj omenim, da je v skupini Ži
vila še nekaj družb, kjer smo več
inski lastnik, in prizadevali smo si 
zlasti za oskrbo kmetijstva, zlasti 
živinoreje. S pripojitvijo Agroteh
nike Ljubljana smo uspeli napra-

mamo ničesar bati." 
Ob otvoritvi centra na Primsko
vem smo izvedeli, da ste se pred 
štirimi leti celo pogovarjali o 
tem, da bi gradili vi, ali skupaj, 
pa pogovori niso bili uspešni? 

"Ta zgodba je poznana. S Slogo 
in takratnim Gradbincem smo se 
dolgo časa pogajali o nakupu te 
zemlje, si z Mercatorjem dvigova
li ceno, ko pa je ta presegla po na
ših ocenah razumno mejo - preko 
200 mark za kvadratni meter, smo 
od nakupa odstopili. Gradbinec je 
tedaj po mojem mnenju igral do

kaj grdo igro, saj je kljub že pod
pisanim predpogodbam nazadnje 
prodal zemljo Mercatorju. Naza
dnje je padel skozi tudi sam, saj 
gradnje centra ni dobil." 
Ne gre pa le za prostore, po
membne so cene, reklama, takš
ne in drugačne akcije in "instru
menti zvestobe". Se tega zaveda
te? 

"Seveda. Najpomembnejše so 
zagotovo cene, povečevanje naše
ga prometa pa najbolje dokazuje, 
da smo konkurenčni. Že nekaj let 
redno mesečno spremljamo cene 
200 artiklov in jih primerjamo s 
konkurenco, vsako leto več Slo
vencev kupuje v Živilih. Kupci so 
ugotovili, da smo celo nekoliko 
ugodnejši, imamo lepše objekte, 
bolje smo tehnološko opremljeni 
in imamo v prodajalnah bolje iz
obražen kader. Za dober kader že
limo tudi, da je bolje plačan in 
prav včeraj smo podpisali z repre
zentativnimi sindikati v podjetju 
podjetniško kolektivno pogodbo. 
S prvim junijem bo uveljavljen 
nov sistem nagrajevanja, ki bo 

prav kadru v prodajalnah omogo 
čil višje plače. 

Rad bi pa dodal še naslednje: če 
se Mercator razglaša za največje
ga gorenjskega trgovca, naj podo
bno kot smo to mi delali že dese
tletja, tudi kaj prispeva za to oko
lje. Sodelovali smo pri gradnjah 
vrtcev in šol, smo in še sponzori
ramo celo množico športnih in 
kulturnih društev. Le tako bo 
upravičil geslo 'najboljši sosed', 
enako velja tudi za Spar, Tuš in 
druge." 
Ste tudi član, celo soustanovitelj 
poslovne skupnosti Suma. Pred
videvate nadaljnja povezovanja, 
morda celo tudi z Mercatorjem, 
kot napoveduje direktor Janko-
vič? 

"Po dveh letih od ustanovitve 
smo člani Sume štirje pomembni 
trgovci: poleg Živil, še Velo 
Domžale, Era Velenje in Koloni-
jale Maribor. Zaradi potreb po ka
pitalskih povezavah smo medtem 
ustanovili tudi holding Suma in 
dogovarjamo se z lastniki, da bi te 
povezave tudi uresničili. Mi se 
zavzemamo za to, saj bi na tak na
čin postavili drugi steber sloven
ske trgovine s 1.500 milijardami 
tolarjev prometa, kar bi bilo sicer 
še vedno manj od Mercatorjeve-
ga, vendar znatno več od ostalih -
Spara, Tuša in drugih. Kar pa za
deva povezovanja s samim Mer
catorjem, pa v to ne verjamem, saj 
tega ne bi dovolil tudi urad za var
stvo konkurence. Nastal bi velik 
monopol, to pa ni dobro za niko
gar." 
In kakšni so vaši načrti na po
dročju investicij, zlasti v Kranju? 

"Teh načrtov je veliko. Letos 
bomo izgradili nov supermarket 
na Kokrici, nov supermarket v 
Lendavi, ki je za nas povsem novo 

prodajno področje, prenovili 
bomo vrsto prodajaln v Prekmur-
ju in po Gorenjskem. Največji 
projekt pa je seveda izgradnja tr-
govsko-poslovnega centra na lo
kaciji Savskega otoka. Dokumen
tacija je več ali manj pripravljena, 
v nekaj dneh pričakujemo, da 
bomo dobili rušitveno dovoljenje 
za dosedanje objekte, ter lokacij
sko in gradbeno dovoljenje za 
gradnjo. Ob državni birokraciji, 
kakršno imamo v Sloveniji, je 
Mercator potreboval skoraj štiri 
leta za vsa dovoljenja, mi se s tem 
ukvarjamo eno leto in pol, kar je 
žal še vedno veliko. Če se bodo 
zadnje obljube uresničile, danes 
še lahko rečemo, da bo center 
zgrajen do konca leta. Center bo 
imel približno 18.000 kvadratnih 
metrov površin, 800 parkirnih 
mest za 30 lokalov so najemniki 
že znani. Interes je bil velik in kar 
nekaj interesentov smo morali za
vrniti. Center, ki bo večji od Mer-
catorjevega, bo stal med 7 in 8 
milijardami tolarjev in financira
nje je že v celoti zagotovljeno." 
Še vedno vroče je vprašanje 
obratovanja trgovin ob nedeljah. 
Kakšno je vaše stališče do tega? 

"Mi smo nasprotniki dela v ne
deljo in se zavzemamo za zakon
sko prepoved tega. Konkurenca 
na sili, da delamo tudi ob nede
ljah, vendar je to po mnenju vod
stva Živil nepotrebno mučenje za
poslenih, ki povzroča tudi velike 
dodatne stroške. Jasno je, da se 
zaradi nedeljskega obratovanja ne 

proda nič več, kot bi se prodalo 
brez tega, jasno pa je tudi, da se 
trgovci samo ne bomo dogovorili 
za odpravo tega. Edino logično bi 
bilo, da bi bila po večjih mestih 
ob nedeljah odprta po ena dežur
na prodajalna, pri čemer bi se tr
govci menjavali." 
Z izgradnjo trgovskih centrov na 
obrobju mesta zamira trgovska 
dejavnost v mestnem jedru, iz ka
terega se umikate tudi vi. Ali ni 
to škoda? 

"Zagotovo. Mi smo bili v Kra
nju še desetletje nazaj lastniki 
večine lokalov v kranjskem mest
nem jedru: od Evrope, mestne ka
varne, delikatese, do cele vrste tr
govin. V procesu denacionalizaci
je smo morali večino lokalov vr
niti nekdanjim lastnikom - starim 
kranjskim družinam, in se v veči
ni primerov s svojo dejavnostjo 
umakniti. Nekdaj je Kranj v svo
jem mestnem središču živel, celo 
tako, da so nas Kranjčani prega
njali, ker so si želeli miru. Danes 
je položaj nasproten: mestno je
dro ima miru preveč, saj smo se 
morali mi in še mnogi umakniti 
zaradi previsokih zahtevkov pri 
najemninah. Seveda pa se spremi
njajo tudi nakupovalne navade in 
trgovina, kjer lahko kupljeno od-
neseš le v vrečki, v rokah in brez. 
avta, težko živi. Možnost preži
vetja imajo le specializirani loka
li, kot je naša mlečna restavracija 
ali delikatesa." 

Štefan Žargi 

inka Sl( 3. maja 2002 daje v 

Sava in Goodyear sta se pogodila 
Koncem Goodyear in Sava, d.d., sta sklenila dogovor, po katerem je Goodvear 80-odstotni lastnik Save Tires, d.o.o. 

~r.~**,~m Hpiknv. v kemiji, trgovini in turiz 
Kranj - V ponedeljek sta koncem Goodvear in Sava, d.d., P°P^ 
la pogodbo, po kateri je Goodvear odkupil še polovico preostalega 
deleža Save v mešani družbi za proizvodnjo pnevmatik Savai ures 
in postal 80-odstotni lastnik te družbe. Tako so se uresničile ne
uradne napovedi, ki so o tem odkupu že nekaj časa krožile v jav
nosti. O preostalem deležu se bodo pogovarjali čez leto dni, ao-iiuMi. v i preosiaiem oeic/.u m- u u u i 
končno pa najkasneje do leta 2005. 

V ponedeljek sta predsednika 
družb Save, d.d., Janez Bohorič *, Save, d.d., Janez Bohorič 
in Save Tires, d.o.o., Richard A. 
Johnson sklicala tiskovno konfe
renco in uradno potrdila, da so 
sklenili pogodbo, po kateri je 
koncem Goodvear odkupil 20-
odstotni delež mešane družbe 
Sava Tires od Save, d.d. Tako je 
Goodvear povečal svoj lastninski 
delež od 60 na 80 odstotkov, o 
preostalem deležu 20 odstotkov 
pa naj bi se pogajali čez eno leto, 
in če tedaj ne bo sporazuma v več 
krogih do leta 2005. Pogodba o 
tem poslu, ki je vreden 38 milijo
nov dolarjev, je že notarsko ove
rovljena m velja, kupnino pa bo 
Goodvear nakazal do 29. tega me
seca. Oba prva moža partnerskih 
družb sta v ponedeljek nadvse 
ugodno ocenila dosedanje štirilet
no sodelovanje in Richard A. 
Johnson je poudaril, da ta posel 
dokazuje veliko zaupanje Good-
veara v nadaljnji razvoj družbe v 
Kranju. Sava Tires je po njegovih 
besedah že danes ena najuspeš
nejših družb v koncernu v Evropi, 
dosegla je vse cilje glede naložb, 
zaposlovanja in dobičkonosnosti, 
ki so jih napovedali ob prevzemu 
decembra 1997. Celo več: Good
vear je investiral že praktično več, 
kot so načrtovali v šestih letih in s 
prestrukturiranjem proizvodnje na 
izdelavo najzahtevnejših pnevma
tik za visoke hitrosti pričakujejo, 
da se bo Sava Tires povzpela v 
sam vrh uspešnosti družb v kon
cernu. Z več kot 1400 zaposleni
mi proizvedejo 6 milijonov pnev
matik petih blagovnih znamk in 
za letos pričakujejo 235 milijonov 
dolarjev prometa. 

Predsednik uprave delniške 
družbe Sava Janez Bohorič pa je 

ob tej priložnosti z zadovoljstvom 
ugotovil, da je bila odločitev pred 
štirimi leti za strateško partner
stvo z Goodvcarom ena najboljših 
poslovnih potez, zlasti po razhodu 
s Continentalom, s katerim niso 
mogli več sodelovati. Ta odloči
tev je Savi, d.d., omogočila razvoj 

•- - - j : letalih 
tev je Savi, d.d., omogočila razvoj £ £ J K £ t t finančnih naložb 
in prestrukturiranje tudi na ostalih premičnin ^ 
področjih: gumenih tehničnih iz

delkov, v kemiji, trgovini in turiz
mu. V štirih letih so uspeli za pet
krat povečati svojo letno realiza
cijo, ki sedaj znaša že okrog 230 
milijonov evrov, danes pa Sava, 
d.d., kjer je v 22 podjetjih zapo
slenih že skoraj 2600 delavcev, 
posega tudi na področje trga ne-

-x_:u ~'ožb. 
Žargi 

loven i j c -j- -
orodaio in o b t o k t r i p i | lož«os tne k o v a n e ^ 
^ k o v a n c e izdaja Republ ika Sloveni ja ob 

sve tovnem prvens tvu v n o g o m e t u 
/ Ko re ja - Japonska, 2002 

Z l a t n i k 
za 2 0 . 0 0 0 to la r jev 

SVINJSKI KARE ZA ŽAR 939,00 SIT 
MIR, 1 kg 

SIR EDAMEC G j M i © 
v kosu. 1 kg 

č e z v i k e n d 

SVEŽE 
URICE 

v soboto, 11. MAJA, 
od 9. do 14. ure 

PIJAČA C0CA C0LA 189,00 SIT 
1,5 I 

NAPITEK C § f f i ! l ) 
ISO STAR + BID0N 

okus pomaranča. 400 g 

ponudba, ki velja samo za izdelke v zato* 
MARKET Črnuče, Pot k se]mišču 32 HIPERMARKET 
Parmova, Parmova ulica 51 v U M * » ^ ^ K E l 
Cerklie, Slovenska cesta 10, Cerklje na Gorenpton ter 
HIPERMARKET Tržič, Cesta Ste Mane aux Mmes 4 v Tržiču. 

PEČENICE ZA ŽAR 
Meso Kamnik 

MLADI KROMPIR 

SVEŽE JAGODE 

JAGODNA PITA 
Kranjski kolaček 

3 0 °/< 

HIPERMARKET 
Cerklje, Črnuče, Parmova, Tržič 
ŽIVILA KRANJ, d d., Cesta na Okroglo 3 420? Naklo 

B A N K A S L O V E N I J E 
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E v r o p a n a š t u d e n t o m p r i v l a č e n n a č i n 

Študentje Fakultete za organizacijske vede v Kranju so ob dnevu Evrope in ob tednu Evropske unije pripravili več prireditev z namenom, da si razširijo evropsko obzorje. 

Kranj - Torek, sreda in četrtek so bili dnevi, ki jih je Študentska 
organizacija FOV v Kranju ob letošnjem tednu EU posvetila 
Evropi. Mladi so prepričani, da o EU in pridružitvi Slovenije ter 
vključitvi v zvezo NATO premalo vedo, v največji meri zaradi 
tega, ker jim teh tem ne znajo približati na študentom zanimiv in 
privlačen način. Študentje sami so ubrali zanimivejšo pot, da hi 
vrstnike zainteresirali za vprašanja, ki že zadevajo našo državo, 
ob tednu Evrope pa so se posvetili temam, ki se dotikajo predvsem 
študentov, od možnosti izobraževanj v tujini do poceni potovanj. 

Teden Evrope so študentje zače
li Z nastopom bobnarske skupine 
Bu. pred fakulteto pa so postavili 
stojnice / vsebinami o evropskih 
državah. V gosteh je bil tudi Ev-
robus, pravzaprav evro kombi 
vladnega urada za informiranje s 
potujočo knjižnico in vsemi infor
macijami o EU. Prvega dne so za 
okroglo mizo govorili o vstopu 
Slovenije v NATO, /večer pa se 
pogovarjali o turizmu v posamez
nih evropskih državah. Pripravili 
so tudi več potopisnih predavanj, 
0 Franciji, Ukrajini, Turčiji in Ro
muniji. Druga okrogla miza seje 
dotaknila samomorov, drog in 
prostitucije v državah Evrope, 
tretja pa počitniškega dela v tuji
ni. Študentje so govorili o svojih 
popotniških izkušnjah, in sicer o 
potovanju s katrco po Evropi in na 
temo S praznim žepom po Evropi. 
Imeli so tudi večer konverzacije v 
italijanščini in angleščini, pod na
slovom Global village so predsta
vili tradicionalno hrano in pijače 
evropskih držav, v igrami predsta
vi lmpro kluba pa na zabaven na
čin predstavili kulture in običaje 
evropskih držav. 

Anita Novak, 
ki na študentski 
organizaciji vodi 
mednarodni od
delek, je o to
kratni prireditvi 
povedala: "Naš 
namen ob dnevu 

datka za skorajšnje članstvo? Ne
kaj prav gotovo tudi po zaslugi 
študentske organizacije, ki je že 
lani pripravljala okrogle mize o 
tej tematiki. Sto študentov, ki so 
se redno udeleževali okroglih 
miz, je lani obiskalo Strasbourg, 
letos pa pojdejo v Benetke." 

Martin Zibert. podpredsednik 
študentske organizacije AIESEC, 
ki posreduje štu
dijske prakse po 
vsem svetu: "Ob 
tednu Evrope se 
na fakulteti in 
okoli nje veliko 
dogaja. Na več 
okroglih mizah 
se bomo bolje 
poučili o Evropski uniji, pa tudi 0 
morebitni pridružitvi zvezi NA
TO. Mislim, da smo študentje na

klonjeni vsaj vključitvi v EU, v 
čemer vidimo precej pozitivnega, 
seveda pa tega ne sprejemamo 
povsem nekritično. Glede zveze 
NATO pa se tudi sam še ne vem 
prav opredeliti, saj je informacij o 
tem še premalo. Po okrogli mizi 
na to temo, h kateri smo povabili 
tako nasprotnike kot zagovornike 
NATA; bomo nemara lažje obli
kovali svoje mnenje. Mednarodna 
organizacija AIESEC, ki združuje 
študentje in jim posreduje prakse 
v 78 deželah sveta, pa vključuje 
prav vse države Evropske unije. V 
njih se lahko naši študentje pote
gujejo za študijsko prakso, enako 
pa tudi k nam lahko pridejo štu
dentje iz teh držav in v Sloveniji 
opravljajo prakso." 

"Študente že dve leti navajamo 
na dejavnosti, ki naj se jih udele

žujejo poleg študija, zato uvajamo 
projekte, kakršen je tudi teden 

Evrope," je po
vedala tudi Po
lona Korenjak, 
vodja tega pro
jekta. "Odziv 
običajno sicer ni 
velik, tokrat pa 
se dogajanj ude
ležuje kar veliko 

študentov. Pritegnila je tudi bob-
narska skupina, ki spremlja doga
janje, razen tega pa predstavljamo 
teme, ki so za študentje zanimive. 
Gre za potovanja po Evropi, študij 
v tujini, možnosti počitniškega 
dela in podobno. Vsekakor obsta
jajo možnosti študija na tujem, 
dva moja sošolca sta denimo v 
okviru evropskega projekta Eras-
mus po en semester študirala v 

Nemčiji in na Nizozemskem. Na 
tujem pa lahko opravljajo tudi 
prakso: največje možnosti so tre
nutno za Turčijo in Indijo, največ
je zanimanje naših študentov pa 
velja angleško govorečim drža
vam. Koliko mladi vemo o EU in 
o NATU? Mislim, da študentje 
nismo najbolje obveščeni in če ne 
poznaš argumentov za in proti, se 
tudi težje opredeliš. Več bi vedeli, 
če bi nam znali te vsebine pribli
žati na študentom dostopen in pri
vlačen način, z debatami, krožki 
in podobnim. Lani smo denimo 
prirejali okrogle mize o EU in 
kdor se je udeležil prav vseh, je 
lahko za 5.000 tolarjev odšel na 
izlet v Strassbourg, kjer smo vide
li evropske institucije." 

Danica Zavrl Žlehir, 
foto: Gorazd Kavčič 

Spoznajmo Evropo. 
in tednu Evrope je vsem študen
tom razširiti obzorje glede Evrop
ske unije, tako na področju politi
ke, kulture, popotništva, študija... 
Pripravili smo več okroglih mi/, 
predavanj in srečanj, ki naj bi štu
dente poučila o tej tematiki. Tako 
smo denimo v okviru projekta 
pripravili tudi Evropsko vas, ka
mor smo povabili študente iz tuji
ne, ki so na praksi v Sloveniji. 
Naše prireditve potekajo pod po
kroviteljstvom in ob sodelovanju 
Collegiuma in Urada vlade za in
formiranje. Koliko študentje 
vemo o evropskih integracijah in 
0 dejstvu, da je Slovenija kandi-

S l o v e n i j a n o v a z v e z d a E v r o p e 

Delegacija Evropske komisije v Sloveniji v sodelovanju z uradom vlade za informiranje že petič 
prireja tradicionalni teden Evropske unije, ki sovpada z 9. majem, dnevom Evrope. 

Ljubljana - 9. maja Evropa obeležuje Schumanovo deklaracijo, ki predstavlja začetek ev
ropskega povezovanja. 9. maja 1950 seje namreč tedanji francoski zunanji minister Ro
bert Schuman v interesu sprave in zagotavljanja trajnega miru v povojni Evropi zavzel 
za organizirano interesno povezovanje evropskih držav, kar je pripeljalo do današnje Ev
ropske unije. V Sloveniji ta teden z različnimi prireditvami obeležujemo teden Evrope, 
poteka pa pod geslom Slovenija - nova zvezda Evrope, z roko v roki v skupno prihodnost. 

European Ministerial Conference 

Prireditelja želita slovensko javnost v tem 
tednu opozoriti na razloge in cilje evropskega 
združevanja. Osrednji del prireditve zajema tri 
javne razprave, v katerih bodo v družbi vodje 
delegacije Evropske komisije Ervvana Fouere-
ja ločeno sodelovali zunanji minister Dimitrij 
Rupel, minister za evropske zadeve in vodja 
pogajalcev Jane/ Potočnik, ter trije slovenski 
predstavniki v konvenciji o prihodnosti EU, 
poslanca Slavko Gaber in Lojze Peterle ter 
_ _ J i '!, ' i " L— i L-

vladni predstavnik Matjaž. Nahtigal. V tednu 
EU do dejavnosti vsak dan strnjene v enem od 
slovenskih mest, vodja delegacije Evropske 
komisije pa obiskuje tamkajšnje župane. 
V dogajanje se vključuje tudi Center Evropa, 
ki je pripravil predstavitvi dveh evropskih dr
žav, kandidatko /a članico Romunijo in člani
co Španijo, ki trenutno predseduje Evropski 
uniji. Sicer pa se v dogajanje ob tednu 
EU vključujejo vse kategorije prebivalstva, 

od predšolskih otrok do upokojencev. Na 
Gorenjskem so se ob tednu Evrope angažirali 
zlasti študentje. Študentska organizacija Fa
kultete za organizacijske vede v Kranju je od 
torka do četrtka priredila vrsto dogodkov, od 
okroglih miz do potopisnih predavanj do kon
certov, škofjeloški študentje pa so sinoči pri
pravili okroglo mizo o Evropski uniji in o po
sledicah, ki jih bo čutila zlasti mlajša genera
cija. K besedi so povabili dr. Slavka Gabra, 
predstavnika v konvenciji oprihodnosti EU, 
prof. dr. Zlatka Šabiča, asistenta na Fakulteti 
za družbene vede, Neli Dimic iz službe 
za mednarodno sodelovanje in predstavniki 
Nevtra, združenje slovenskih evro realistov in 
skeptikov. 

Danica Zavrl Zlebir 

Gericomova mojstrovina European Minister ial Conference 
I n fo rma t i on Society - Connect ing 

Information Societv • Connecting Europe 
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Junija evropski ministri 
v Ljubljani 

V začetku junija bo v Ljubljani potekala evropska ministrska konferenc: Informacijska 
družba povezuje Evropo. 

Ljubljana - Od 3. do 4. junija 2002 bo v Ljubljani potekala Evrop
ska ministrska konferenca o informacijski družbi, ki jo organizi
rata Ministrstvo za informacijsko družbo Republike Slovenije in 
Evropska komisija. Na konferenci bo 13 držav kandidatk predsta
vilo in objavilo prvo poročilo o napredku pri izvajanju akcijskega 
načrta eEurope+. 

Države članice Evropske unije 
(EU) so junija 2000 v Feiri spreje
le akcijski načrt eEurope, v kate
rem so si za cilj zadale pospeševa
nje informacijske družbe prek ce
nejšega, hitrejšega in varnejšega 
interneta, uporabe interneta ter 
vlaganja v ljudi in znanje. Leto 
dni kasneje je bil na sestanku 
Vrha EU v Gotheburgu predstav
ljen akcijski načrt eEurope-*-, t.j. 
program /a razvoj informacijske 
družbe, ki so ga pripravile države 
kandidatke EU v sodelovanju /. 
Evropsko komisijo. Program pov
zema vse aktivnosti iz programa 
eEurope, vendar je prilagojen sta
nju razvitosti informacijske druž
be v državah kandidatkah ter 
stopnji prilagojenosti nacionalne 
zakonodaje /. evropsko. Leto dni 
po začetku izvajanja akcijskega 
načrta eEurope-t- bo Evropska ko
misija objavila prvo poročilo 0 
napredku pri izvajanju eEurope-t-
vseh 13 držav kandidatk, ki bo pr
vič predstavljeno na Evropski 

ministrski konferenci v Ljublja
ni, dne 3. in 4. junija 2002, v soo-
rgani/.aciji Ministrstva za infor
macijsko družbo Republike Slo
venije in Evropske komisije, Ge
neralnega direktorata za informa
cijsko družbo. Evropski ministri 
bodo sprejeli sklepe in priporočila 
pri razvoju informacijske družbe. 

Udeleženci konference bodo so
delovali pri dveh plenarnih in treh 
tematskih sekcijah ter razstavi 
aplikacij v duhu vključitve, sode
lovanja, zaupanja in varnosti v 
informacijski družbi. Na konfe
renci bodo poleg visokih vladnih 
predstavnikov tudi predstavniki 
industrije s področja informacij
sko komunikacijske tehnologije, 
civilne družbe in znanstvenih in
stitucij. Predviden je podpis hel
sinške deklaracije "Global Cities 
Dialogue"* s strani nekaterih župa
nov mest.Na konferenci pričaku
jejo približno 400 udeležencev iz 
držav kandidatk EU, držav članic 
EU ter držav Jugovzhodne Evro

pe. Konferenci bosta predsedova
la evropski komisar za podjetja in 
informacijsko družbo g. Erkki 
Liikanen in minister za informa
cijsko družbo, dr. Pavel Gantar. 
Pričakujemo, da se bo konference 
udeležilo 30 evropskih ministrov 
ter visokih predstavnikov gospo
darstva, civilne družbe, znanstve
nih in mednarodnih institucij ter 
predstavnikov 1KT industrije. 

' Š. Ž. 

Europe Masterpiecc Per4mance je novi prenosnik z vrha 
- Gericomove ponudbe. Ponaša z visoko zmogljivost

jo, ki ga uvršča med najbolj zmogljive prenosnike v 
njegovem razredu. Tako je /. vgrajenim zmogljivim 
procesorjem P4 2.2 GHz, velikim 15-palčnim zaslo
nom in bogato opremo namenjen vsem, ki ne prista
jajo na kompromise v zmogljivosti in opremljenosti 
svojega računalnika na račun prenosljivosti. Geri-
comovo "mojstrovino" lahko poganja Intclov penti-
um 4 do 2.2 GHz, v naj/.mogljivejšo različico pa je 
vgrajenega 512MB delovnega pomnilnika in 40GB 
trdi disk. Na 15-palčnem monitorju, ki ga sestavlja 
1400x1050 slikovnih elementov, sliko prek štirikrat
nega AGP-vodila izrisuje hitra grafična kartica ATI 
mobilitv M7 s 64MB pomnilnika. 

V prenosnik je vgrajena kombinirana enota 
DVD/CD-RVV, ki bere CD-je s 24-kratno hitrostjo, 
DVD-medije s 6-kratno hitrostjo, medije CD-R in 
CD-RW pa zapisuje in prepisuje s 4-kratno hitrost
jo. Od vmesnikov ne bomo pogrešali ničesar. Poleg 
standardnih vmesnikov je vgrajena popolna paleta 
vmesnikov, IrDa, TV-Out (S-VHS), Fire Wire IEEE 
1394, digitalni audio izhod S/PDIF in kar štirje 
USB-vhodi. Poleg modema je vgrajena še 10/100 
Mbit mrežna kartica, dobri dve uri in pol avtonomi
je prenosnika pa zagotavlja vgrajena Li-on baterija. 
Na sprednji strani prenosnika so vgrajeni gumbi, ki 
omogočajo poslušanje glasbenega CD-ja tudi pri 
ugasnjenem prenosniku. 

Vsebina je spravljena v lično srebrno ohišje s kro-
miranimi dodatki, ki dajejo temu Gericomu pridih 
prestižnosti. Mere prenosnika so zaradi velikega za
slona nekoliko večje, zaradi zmogljive baterije tudi 
teža nekoliko presega tri kilograme. Gericom je s 
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predstavitvijo prenosnika Masterpiecc Per4mance 
dokazal suveren nastop med ponudniki naj/moglji-
vejših prenosnikov in nakazal, da ne bo več prepo
znaven samo po konkurenčnih cenah in bogati opre
mi, temveč tudi po očem prijetnem oblikovanju. Za 
več informacij pišite na gericomC<*anni.si. 

P o m l a d ( 2 0 0 2 ) j e t u 

Ljubljana - Telekom Slovenije je izdal 
Elektronski telefonski imenik Slovenije Po
mlad 2002 (ETIS Pomlad 2002) v nakladi 
20.000 izvodov. Cene imenika ostajajo ne
spremenjene, tako da bo cnouporabniški ime
nik stal 3.800 tolarjev oziroma za naročnike 
petsto tolarjev manj. Mrežna verzija do deset 
uporabnikov bo stala 24.000 tolarjev, za vsa
kega dodatnega uporabnika pa bo treba dopla
čati štiristo tolarjev. Podatki v novem imeniku 
so veljavni na dan 2. aprila 2002. ETIS lahko 
kupite v vseh teletrgovinah, na večjih poštah, 
lahko pa ga naročite na 080 88 22 ali prek in
terneta na straneh http://tis.telekom.si. 

Elektronski telefonski imenik Slovenije Po
mlad 2002 je osvežen z novimi podatki. Poso
dobljen je zemljevid Slovenije, dodani ali po
sodobljeni so zemljevidi Ljubljane, Celja, Ko
pra, Litije, Novega mesta, Postojne, Škofje 
Loke, Tržiča in Vrhnike. V imeniku je skupaj 
34 zemljevidov slovenskih krajev. 

Naročniki imenika si lahko vedno osvežijo 
podatke na internetnem naslovu http://tis.tclc-
kom.si. Imenik na internetu vsak mesec bele
ži deset milijonov dostopov in več kot milijon 
dvesto tisoč iskanj. Internetni imenik je ob
novljen vsak teden. Prvič je imenik dostopen 
tudi' na WAP na naslovu HTTP://tis.tcle-

kom.si/vvap. Za namestitev imenika je potre
ben osebni računalnik s procesorjem Pentium, 
vsaj 32 MB pomnilnika in vsaj 130 MB 
prostora na trdem disku. Za namestitev vseh 
zemljevidov na trdi disk je potrebnih še dodat
nih 420 MB, lahko pa tudi manj, če vsi 
zemljevidi niso nameščeni. Minimalna resolu
cija, za katero je program prilagojen, je 800 x 
600 pik. 

Program deluje v okoljih VVindovvs 95/98. 
VVindovvs NT. VVindovvs 2000 in VVindovvs Me 
kot tudi v okolju NVindovvs XP. Naslednji ime
nik na zgoščenki bo izšel oktobra letos. 

Š.Ž. 
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Odprtje novega Lekovega razvojnega oentra (RC) bo farmacevtski družbi omogočil izdelavo novih, bolnikom prijaznejših zdravi, 

} Ljubljana - Minuli ponedeljek sta predsednik države Milan Kučan 
I . P^dsednik Lekove uprave Metod Dragonja na Verovškovi v 
Ljubljani odprla nov razvojni center. Odprtja so se udeležili tudi 
številni predstavniki slovenske znanosti in gospodarstva. Gradnja 
štirinadstropnega objekta s skupno površino 8.700 kvadratnih 
metrov je stala 2,9 milijarde tolarjev, skupaj z opremo pa je Lek 
zadnji dve leti vanj vložil 4,5 milijarde tolarjev. 

Razvojni center nudi pogoje za 
lasten razvoj kakovostnih in do
stopnih zdravil za najsodobnejše 
doktrine zdravljenja. Združitev la
boratorijev za oblikovanje zdravil 
v novem razvojnem centru so za
dnja leta narekovale vsebinske in 
organizacijske potrebe, omogoči
la pa bo tesnejše sodelovanje Le-
kovih raziskovalnih enot z raz
iskovalno dejavnostjo domačih in 
tujih znanstvenih ustanov in fa
kultet. V novem centru je 70 labo
ratorijev, ki izpolnjujejo zahteve 
najvišjih mednarodnih standardov 
dobre laboratorijske in klinične 
prakse. Opremljeni so z najsodo
bnejšo raziskovalno opremo za 
farmacevtsko-tehnološke raziska
ve, spremljanje parametrov ob iz
delavi, biofarmacevtske raziska
ve, preizkušanje stabilnosti zdra
vil, bioanalitiko ter opremo, ki je 
standard za razvoj in dokazovanje 
kakovosti, varnosti in učinkovito-

V razvojnem centru je 70 najso 
dobneje opremljenih laboratorijev, 
ob odprtju pa so si ga ogledali 
tudi predstavniki slovenske poli
tike in gospodarstva. 

•kov noviRC sta odPr.a predsednik države MHan Kučan in predsednik Lekove uprave Metod Dragonja 

O b r t p r e d i zz iv i e v r o p s k e k o n k u r e n c e 
Ljubljana - Obrtna zbornica Slovenije in Društvo ekonomistov 
Ljubljana bosta letos že šestič pripravila tradicionalno strokovno 
posvetovanje z naslovom Slovenska obrt in malo gospodarstvo 
pred izzivi evropske konkurence, ki bo v Portorožu 20. in 21. maja. 

Na letošnjem posvetovanju o obrti in malem gospodarstvu bodo go
vorili o odločitvah in ukrepih države, ki bodo v prihodnje najbolj kro
jile položaj obrtnikov in malih podjetnikov. Spremembe se obetajo na 
področju dohodnine, obdavčitve pravnih oseb, prenehanja, preobliko
vanja in prenosa dejavnosti, obdavčevanja nepremičnin ter zakonske
ga urejanja kolektivnih pogodb in antibirokratskega programa. Pred
stavili bodo razmere, v katerih deluje slovenska obrt in v katerih delu
je ter bodo delovali gostinstvo, turizem in promet. Drugi dan posveta 
se bodo obrtnikom in malim podjetnikom predstavili znani slovenski 
ekonomisti, ki bodo prikazali najnovejše smernice na področju organi
ziranja podjetij s poudarkom na malih podjetjih in obrti. R- S. 

sti zdravil. V novem objektu delu
je tudi Sektor za registracijo zdra
vil, ki vodi registracijske postopke 
in pridobiva dovoljenja za promet 
z zdravili na Lckovih trgih. 

Ob odprtju so poudarili, da Lek 
s postavitvijo novega razvojnega 
centra udejanja strategijo postop
nega prehoda v družbo z večjo 

CEMENTNI IZDELKI 

Medvode fe/.: 01 361-7936 

Betonski 

TLAKOVCI 

stopnjo inovativnosti. Metod 
Dragonja je med drugim opozo
ril na poskuse velikih farmacevt
skih družb, da bi prevzele tudi 
trge, ki jih imajo male družbe, in 
na zlorabo intelektualne lastnine, 
ki se čedalje pogosteje uporablja 
za ustvarjanje monopolov. Pred
sednik vlade Republike Slovenije 
Janez Drnovšek pa je v svoji če
stitki poudaril, da Lek že dolga 
leta predstavlja podjetje, ki se 
uspešno spoprijema z domačimi 
in tujimi gospodarskimi izzivi. 
"Uspeh Leka v veliki meri sloni 
na učinkovitosti in hitrosti razvoj
nih aktivnosti, kijih vaši (Lekovi, 
op. p.) strokovnjaki izvajajo sku
paj Z domačimi in tujimi fakulte
tami ter razvojnimi inštituti," je še 
dejal Drnovšek. Lek razvojno raz
iskovalnim dejavnostim namenja 

12 odstotkov prodajne vrednosti 
in temeljijo na lastnem razvoju 
kakovostnih in dostopnih zdravil 
ter drugih izdelkov po najsodo
bnejših doktrinah zdravljenja. So

dobni razvojni center bo okrepil 
raziskovalno dejavnost na podro
čju farmacevtsko naprednih siste
mov zdravil, ki imajo čim manjše 
stranske učinke in so prijaznejša 
za bolnike. 

V novem centru je zaposlenih 
226 ljudi z višjo in visoko stro
kovno izobrazbo, deset odstotkov 
zaposlenih je doktorjev znanosti, 
odslej bodo lahko še okrepili so
delovanje svojih raziskovalnih de
javnosti / raziskovalno dejavnost
jo slovenskih znanstvenih ustanov 
in fakultet, veča in krepi pa se tudi 
sodelovanje s tujimi raziskovalni
mi ustanovami s področja farma
cije, kemije, medicine in biologi
je. Farmacevtska družba Lek seje 
od svoje ustanovitve leta 1946 do 
danes razvila v mednarodno far
macevtsko podjetje ter spada med 
srednje velike farmacevtske druž
be v svetu in med najuspešnejša 
slovenska podjetja. Lani je Lek v 
različnih fazah razvijal več kot 20 
farmacevtskih izdelkov, dve tretji
ni jih spadata na tri najpomemb
nejša Lekova terapevtska podro
čja - antibiotike, zdravila za srce 
in ožilje ter za prebavila in pre
snovo. Večina Lekovih zdravil je 
namenjena trgom srednje in 
vzhodne Evrope, ZDA in Evrop
ske unije. Renata Škrjanc 

N o v i r a z p i s i z a p o d j e t n i k e 
Ljubljana - Ministrstvo za gospodarstvo je ta teden v uradnem 
listu objavilo tri nove razpise za spodbujanje podjetništva in kon
kurenčnosti, v skupni vrednosti 1,1 milijarde tolarjev. 

Razpisi so namenjeni spodbujanju neposrednih naložb, novim doma
čim vlaganjem v regije, ki zaostajajo v razvoju in imajo najvišjo stop
njo brezposelnosti, ter spodbujanju razvoja turistične infrastrukture. 
Novi razpisi so nadaljevanje razpisov, ki jih je gospodarsko ministrstvo 
objavilo marca letos. Tedaj je v uradnem listu objavilo 14 razpisov v 
skupni vrednosti 2,81 milijarde tolarjev, skupaj,pa naj bi prek javnih 
razpisov letos namenili kar 3,9 milijarde tolarjev nepovratnih sredstev. 
Razpisi in razpisna dokumentacija so objavljeni tudi na spletnih straneh 
lit t p:/ Avww.gov.si/mg. R. Š. 

\ 

Zakaj si ne bi 
izpolnili 

ene želje več? 

Z ugodnim dolgoročnim potrošniškim kreditom 
si lahko privoščite tisto, kar si že dolgo želite. 

Rok vračila je od enega do šestih let, denar dobite takoj. 
Konkurenčne obrestne mere. 

Informacije: Nova KBM, Agencija Žiri, 
Trg svobode 2, telefon: 04 5184 300 
Itratant na spletni strani www,nkbm.si 

1 . I Z R E Ž I T E . 

2 . O B I Š Č I T E K O N K U R E N C O . 

3 . P R I M E R J A J T E C E N O . 

4 . Z A P R I T E U S T A . 

Mazda 323 F €vision (pomerljivi model) 

Osnovna cena 2.792.100 SIT 

Dodatna oprema doplačilo v SIT doplačilo v SIT 

5f* 5 vrat serijsko 

5^ klimatska naprava serijsko 

Otf ABS + EBD serijsko 

prednji varnostni blazini serijsko 

S/ stranski varnostni blazini serijsko 

(i^ električni pomik stekel serijsko 

S/ daljinsko centralno zaklepanje serijsko 

1 a^ električni pomik zunanjih ogledal serijsko 
1—— serijsko 
1 at MES in 3 leta garancije/100.000 km 

serijsko 

Osnovna cena z dodatno opremo = 2.792.100 SIT = SIT 

^ N o v a K B M Kranj: AVTO MOČNIK, 04/204 16 96; Radovl„ca: AVTO MOČNIK. 04/531 01 13 mazna 

http://Avww.gov.si/mg
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V Žireh odprli Novo K B M 
Minuli ponedeljek so v prostorih žirovskega Zadružnega doma odprli agencijo Nove kreditne banke Maribor, 

ki je zamenjala dosedanjo Hranilno kreditno službo. 

Žiri - Hranilno kreditna služba (HKS) bi lahko po Zakonu o 
bančništvu samostojno poslovala v primeru, če bi lansko leto 
končala s 11U milijoni tolarjev kapitala in bi ga do februarja leta 
2004 podvojila. Večina gorenjskih HKS se je pripojila Zvezi HKS 
Slovenije, žirovska pa se je odločila za Novo kreditno banko Mari
bor (KBM). 

HKS bi se lahko dokapitali/ira-
la, pridružila Zvezi HKS Sloveni
je ali pa eni od poslovnih bank. 
Odločili so se za slednjo možnost 
in za pripojitev k Novi KBM. Po
slovalnica je na Trgu svobode 2, v 

prostorih nekdanje HKS oziroma 
v žirovskem Zadružnem domu. 
Prostori v pritličju so namenjeni 
poslovanju z občani, v drugem 
nadstropju pa bodo opravljali za
htevnejše bančne posle. V žirov-
ski Novi KBM je zaposlenih pet 
uslužbenk, ki so doslej delale v 
HKS, poslovalnica pa je odprta 
od ponedeljka do petka od 7. do 
18. ure in ob sobotah od 8. do 
11. ure. "Naši komitenti bodo pri 
nas lahko opravljali tolarsko in 
devizno poslovanje, družbam z 
omejeno odgovornostjo nudimo 
program poslovni banka net, 
osmošolci bodo lahko odprli svo
je račune in dobili bančno kartico 
za dviganje iz bankomata, bančni 
računi so na voljo tudi dijakom in 
študentom, skratka nudimo vse 
bančne storitve in raznolike obli
ke varčevanja, saj so Žirovcl dobri 
varčevalci. Prenos poslov iz HKS 
v Novo KBM bo za dosedanje ko
mitente HKS brezplačen in pogo

ji se do konca pogodbenega roka 
ne bodo spremenili," je povedala 
Silva Trček, vodja agencije Žiri, 
Nove KBM, podružnice Ljublja
na. 
Odprtih računov je okoli 2500, 

vendar jih del ne posluje. HKS ni 
omogočal poslovanja z bančnimi 
karticami, sedaj bodo na voljo 
tudi te, od sredine marca deluje 
tudi bankomat. Dnevno opravijo 
od 30 do 60 dvigov, računajo pa, 
da se bo to število še povečalo. 
"Komitentom zaradi naše pripo

jitve k Novi KBM ni treba priha
jati v banko, oglasijo naj se tedaj, 
ko bodo morali opraviti kakšen 
posel npr. kmetje ob izplačilu 
mleka, delavci ob plači, varčeval
ci pa tedaj, ko jim potečejo veza
ve. Če bodo še naprej želeli ostati 
naši komitenti, jim bomo avtoma
tično prenesli račune iz HKS v 
Novo KBM, kdor pa ne bo želel 
poslovati /. novo banko, bo račun 
enostavno zaprl," je pojasnila Tr-
čkova. Renata Škrjanc, 

foto: Gorazd Kavčič 

S k u p š č i n a o d p a d l a , n e z a u p n i c e n i b i l o Z M K n a č r t u j e V e č j i t r ž n i d e l e ž 
Ljubljana - Uprava delniške družbe Ljubljanski sejem je preklicala 

skupščino sklicano za začetek tega tedna, na kateri naj bi odločali o 
najetju posojila, ki ga potrebujejo za plačevanje najemnine, glasovali 
pa naj bi tudi o nezaupnici upravi. Ljubljanski sejem potrebuje posoji
lo za sprotno plačevanje najemnine Gospodarskemu razstavišču, v de
vetih mesecih za to potrebujejo 1,6 milijona evrov. Čedalje glasnejše 
so tudi pripombe o delu vodstva, s katerim nekateri delničarji niso 
zadovoljni, saj so razmere na sejemskem področju vse slabše. Na 
dnevnem redu je bilo tudi glasovanje o nezaupnici upravi, ki težave na 
področju prirejanja sejmov pojasnjuje z dejstvom, da se številni raz
stavljavci odločajo tudi za druge oblike predstavitve in posledice naj bi 
občutil tudi Ljubljanski sejem, saj je na Gospodarskem razstavišču se
jmov vse manj. Ena od rešitev bi bila specializacî s ĵgiov, poslovanje 
ljubljanskega sejma pa omejuje tudi visoka najemnina. R. S. 

D e l d o b i č k a d i v i d e n d a m 
Ljubljana - Nadzorni svet Intereurope seje na ponedeljkovi seji od

ločil, da od lanskega čistega dobička nameni 1,58 milijarde tolarjev 
izplačilu dividend. Bruto dividenda bo 200 tolarjev na delnico, pri tem 
so upoštevali tudi dividende za imetnike novih delnic, ki jih bo In-
tereuropa izdala za prevzem mariborske družbe Skladiščno - trans
portni in trgovinski center. Nadzorni svet je podprl tudi sestavljeno let
no poročilo koncema Intereuropa in matične družbe Intereuropa, stri
njali pa so se tudi s predlogom podelitve razrešnice upravi in nad
zornemu svetu za uspešno delo. Lanski bilančni dobiček je znašal 7,86 
milijarde tolarjev, poleg izplačila dividend delničarjem se bo del do
bička v višini 54,5 milijona tolarjev namenil za udeležbo članov up
rave in nadzornega sveta pri dobičku, 6,23 milijarde tolarjev dobička 
pa bo ostalo nerazporejenega. R. S. 

Ljubljana - Založba Mladinska 
knjiga je lani ustvarila 5,5 milijar
de tolarjev čistih prihodkov od 
prodaje, kar je 12 odstotkov več 
od leta 2000.' Od vseh slovenskih 
založb izda največ knjižnih naslo
vov letno, s prodajo lastnih izdel
kov in storitev pa ustvari 88 od
stotkov prihodkov. Največjo, 32-
odstotno rast, je dosegla s prodajo 
na tuji trg, na domačem trgu pa se 
je prodaja povečala za 12 odstot
kov. Spodbudna je bila rast proda
je prek zastopnikov, ki se je pove
čala skoraj za tretjino. Zmanjšala 
pa se je prodaja v neposrednem tr
ženju, saj so bili odzivi kupcev na 
prodajno promocijske akcije po 
pošti in telefonu manjši skoraj za 
polovico. Investicijam, posodobit
vi klubskih centrov Sveta knjige in 
razvoju informacijske tehnologije, 
je ZMK lani namenila 100 milijo
nov tolarjev, lanski čisti dobiček 
pa je znašal 193 milijonov tolarjev. 

Donosnost kapitala je bila 3,2-
odstotna, knjigovodska vrednost 
delnice pa je bila ob koncu leta 
večja za 10 odstotkov inje znašala 
20.136 tolarjev. 

Letos naj bi povečali čiste pri
hodke od prodaje za nominalno 15 
odstotkov, čisti dobiček naj bi zna
šal 256 milijonov tolarjev, priza
devali pa si bodo tudi za poveče
vanje tržnega deleža, ki sedaj zna
ša približno 32 odstotkov. Postav
ljene cilje naj bi dosegli z raciona
lizacijo poslovanja in dokonča
njem projekta standardizacije de
lovnih procesov, precejšnjo pozor
nost pa bodo v okviru projekta 
CRM (Customer Relationship 
Management) namenili še boljšim 
odnosom s strankami. ZMK ne 
pripravlja povračilnih ukrepov za 
DZS, ki je pred časom v svojih tr
govinah prepovedala prodajo kn
jig ZMK. 

R.Š. 

Republika Slovenija 
UPRAVNA ENOTA ŠKOFJA LOKA 

Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka 
telefon: (04) 5112 360, fax:(04) 512 44 23 

http://www.gov.si/ueskl/ e-pošta: ueskl@gov.si 

v skladu z določbo 67. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. I. SRS, 
št. 34/84, 29/86 in Ur. I. RS, št. 59/96, 45/99, 42/00 in 52/00) 

VABI K SODELOVANJU 
GOSPODARSKE DRUŽBE 
IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE POSAMEZNIKE, oz. 
- IZVEDENCE GRADBENE STROKE 
Pogoji: 
* univerzitetna izobrazba 
* opravljen strokovni izpit 
* članstvo v Inženirski zbornici Slovenije 
* zaželen opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka 

Ponudba mora vsebovati: 
* dokazila o strokovni usposobljenosti in reference stalno za

poslenega strokovnega kadra ter morebitnih stalnih strokovnih 
sodelavcev z ustreznimi dokazili 

* cenik storitev in plačilne pogoje 
* odločbo pristojne upravne enote o izpolnjevanju pogojev za de
javnost projektiranja oziroma gradnjo ali dokazilo o priglašeni de
javnosti pri Davčni upravi Republike Slovenije 

Ponudbe pričakujemo v 10 dneh po objavi na naslov: 
Republika Slovenije, Upravna enota Škofja Loka, Poljanska cesta 
2, 4220 Škofja Loka 

Vse informacije v zvezi z objavo posreduje Upravna enota Škofja 
Loka vsak delovni dan na telefonski št.: 04 5112 360. 

O izbiri vas bomo obvestili v 15 dneh po zaključku objave. 

A p r i l a m a n j P e t r o l o v i h d e l n i č a r j e v 
Ljubljana - Aprila se je število Petrolovih delničarjev zmanjšalo za 
324; kajti konec marca jih je bilo 48.455, konec aprila pa 48.131. 
Struktura delničarjev pa se ni spremenila. Delež lastnikov notranjega 
odkupa in interne razdelitve se še vedno znižuje, povečuje pa se delež 
skladov. Tridesetega aprila je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 
16.071 delnic Petrola, kar v celotni strukturi delničarjev predstavlja 
0,77-odstotni lastninski delež. Skupni promet s Petrolovimi delnicami 
na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je bil marca letos 66.935 lo
tov ali 1.896.469.641 tolarjev. Enotni tečaj delnice je bil zadnji dan 
aprila 30.500 tolarjev in je bil za 1,9 odstotka višji od njenega enotne
ga tečaja na zadnji dan marca, ki je znašal 29.942 tolarjev. Najvišji 
enotni tečaj aprila je delnica Petrola dosegla na zadnji dan trgovanja, 
najnižjega pa 4. aprila letos in sicer 28.584 tolarjev. Povprečni enotni 
tečaj delnice Petrola je bil aprila 29.364 tolarjev. R. Š. 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
UPRAVNA ENOTA KRANJ 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

razpisuje 

J A V N O D R A Ž B O 
najdenih predmetov in osnovnih sredstev 

- kolesa 
- motorna vozila 

- razni drugi predmeti 
- stoli 

Javna dražba bo v petek, dne 10. 5. 2002, ob 13.00. uri za zgrad
bo Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1. 

Interesenti si predmete, ki bodo na javni dražbi, lahko ogledajo eno 
uro pred začetkom javne dražbe. 

Na javni dražbi sodelujejo pravne in fizične osebe. 

Dražba bo potekala po sistemu videno - prodano. 

KOLIKO J E VREDEN TOLAR 

KRANJ, 10. 5. 2002 
nakupni/prodajni nakupni/prodajni nakupni/prodajni 

MENJALNICA 1 CHF 1 USD 1 EUR 
HRANILNICA LON, d.d. Kranj 152,50 153,50 251,00 252,50 225,20 225,80 
HIDA - tržnica Ljubljana 153,50 154,10 250,50 251,70 225,50 225,80 
HRAM ROŽCE Mengeš 152,60 153,70 247,00 250,50 225,75 226,12 
ILIRIKA Jesenice 153,50 154,60 249,00 250,50 225,40 225,90 
ILIRIKA Kranj 153,50 154,60 249,00 250,50 225,40 225,90 
INVEST Škofja Loka 153,30 154,60 248,00 250,40 225,30 225,95 
KREKOVA BANKA Kranj, Sk. Loka 153,16 154,97 247,99 250,94 224,58 225,74 
KOVAČ (na Radovljiški tržnici) 153,20 154,50 248,00 251,00 225,20 226,00 
ŠUM Kranj 236 26 00 
VOLKSBANK-LJUD. BANKA derani 153,19 154,98 248,86 250,73 224,62 226,00 
PBS D.D. (na vseh poštah) 152,98 153,90 249,82 251,80 224,51 225,75 
NOVA KBM Blag. mesto Žiri 153,45 154,65 248,48 250,42 224,61 226,03 
TALON Škofja Loka 152,80 153,80 250,00 254,90 225,30 225,95. 
WILFAN Jesenice supermarket Union 586 26 96 
VVILFAN Kranj 236 02 60 
VVILFAN RadOVljiCa, Grajski dvor 530 40 40 (8.h • 13.h, 13.45h - 18.h) 
VVILFAN Tržič 596 38 16 
povprečni tečaj 153,14 154,32 248,90 251,32 225,11 225,91 

Žito Gorenjka 
proizvodnja pekarskih in 
konditorskih izdelkov, d.d. 

V podjetju ŽITO GORENJKA, d.d., širimo svoje poslovanje in načr
tujemo konstantno rast poslovanja. Tudi na področju pekarstva so 
naši načrti zelo smeli, zato želimo svoje vrste razširiti z zunanjimi 
sodelavci, ki bi radi samostojno delo in od njega odvisen zaslužek. 

Za dostavo kruha trgovcem na območju Gorenjske iščemo 

• S A M O S T O J N E A V T O P R E V O Z N I K E 
s kamioni, primernimi za prevoz kruha (notranje dimen
zije tovornega prostora morajo biti vsaj 2040 x 5200 x 
2100 mm, dno tovornega vozila mora biti 1100 mm nad 
voziščem, imeti mora nakladalno ploščad). 

Osebe, za katere si želimo, da postanejo naši poslovni partnerji, 
morajo imeti opravljen tečaj higienskega minimuma, zadostiti pa 
morajo tudi ostalim pogojem, predpisanim z zakonom. 
Vaše delo bo dostava kruha na razdalji 100 - 125 km dnevno, v 7 
do 8 delovnih urah pa boste obiskali med 20 in 35 strank dnevno. 
Pogodbo o sodelovanju bomo z ustreznimi kandidati sklenili v za
četku julija. 

Prijave pošljite do 15. maja na naslov Žito Gorenjka, d.d., 
Rožna dolina 8, 4248 Lesce, z oznako za razpis". 
Dodatne informacije zahtevajte na tel. št.: 04/53-53-000 

Republika Slovenija 
UPRAVNA ENOTA JESENICE 

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 
Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice 

Številka: 351-47/2002 
Datum: 24.04.2002 

Upravna enota Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta mar
šala Tita 78, Jesenice, na podlagi 4. odstavka 60. člena Zakona o 
varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 32/93 in 1/96) v postopku izdaje loka
cijskega dovoljenja za rekonstrukcijo in povečavo odpraševalne na
prave Jeklarne na Koroški Beli investitorja SŽ Acroni, d.o.o., Cesta 
Borisa Kidriča 44, Jesenice 

O B J A V L J A 

1. Oddelek za okolje in prostor Upravne enote Jesenice je z odloč
bo št. 351-47/2002 z dne 24.4.2002 izdal lokacijsko dovoljenje 
za rekonstrukcijo in povečavo dopraševalne naprave na zemljiš
ču s pare. št. 487/2, 464/2, 704/5, 508/3, 491/4, 487/3, 
487/1 vse k.o. Koroška Bela investitorju SŽ Acroni, d.o.o., Ce
sta Borisa Kidriča 44, Jesenice 

2. V postopku izdaje lokacijskega dovoljenja je bilo dne 
15.04.2002 izdano okoljevarstveno soglasje Ministrstva za oko
lje in prostor, Agencije RS za okolje št. 35405-26/2002 pod na
slednjimi pogoji: 
-vfazi priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbene
ga dovoljenja, pri izvedbi posega in izvajanju dejavnosti mora in
vestitor upoštevati omilitvene ukrepe in druga okoljevarstvena pri
poročila, navedena v poročilu o vplivih na okolje za rekonstrukci
jo sistema odpraševanja v jeklarni, ki ga je pod št. 01/1-2002 z 
dne 17.01.2002 izdelala Okoljsko svetovanje, Alenka Markun, 
s.p., Koritno 46a, Bled, 
- v postopku izdaje uporabnega dovoljenja je potrebno določiti 
čas poskusnega obratovanja, v času njegovega trajanja pa je po
trebno skladno s predpisi izvesti meritve emisij snovi v zraku in 
meritve emisij hrupa, 
- v primeru ugotovitve čezmernih obremenitev okolja v času obra
tovanja je potrebno določiti in izvesti ustrezne dodatne okoljevar-
stvene ukrepe. 

3. Med javno predstavitvijo, javno obravnavo in zaslišanjem investi
torja ni bilo pripomb, ki bi lahko vplivale na nameravani poseg. 

UPRAVNA ENOTA JESENICE 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
http://www.gov.si/ueskl/
mailto:ueskl@gov.si
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Prenova Grand hotela Toplice je končana 

Blejska legenda 
z novim leskom 
Hotel je v celoti prenovljen, kljub temu pa ohranja stil tridesetih let in tradicijo. Tako so 
sobno pohištvo, lestence in parket le restavrirali in vrnili nazaj v sobe. Pridobili so 33 

luksuznih sob in apartmajev, za najdražjega je treba na noč odšteti 950 evrov. 
- - •-• J — XU„ Ca 

Bled - Ita Rina, kralj Husein, WiUy Brandt Pik Botha Otto von 
Habsburg, Madeline AUbright, Chris Barnard, Chfl R ! c h a ™ s ' V , 
vian Leigh, Carlo Ponti - to je le nekaj imen uglednezev, ki so se 
vpisali v knjigo gostov v najbolj prestižnem blejskem hotelu urami 
hotelu Toplice. Njihova imena so dokaz, da je bil hotel, katerega w 
metki segajo v leto 1850, v sedanji podobi pa je bil W 
1931, ko mu je tedanja lastnica, domačinka Jula Molnar tudi 
nadela sedanje ime, v preteklosti zares najbolj prestižen hotel na 
Bledu. Po večletnih težavah pa si je oznako najbolj elitnega Diej-
skega hotela zdaj spet pridobil nazaj. Pred dnevi so namreč za
ključili korenito prenovo, v okviru katere so mu dali nov lesK, a 
ohranili njegovo dušo in stil tridesetih let. 

Kot je povedal 
direktor Grand 
hotela Toplice 
Zvone Špec, je 
bil hotel kljub 
bogati zgodovini 
in velikemu ugle
du zadnja leta v 

zatonu. Bil je tehnološko zastarel, 
zvečine enoposteljne sobe so bile 
premajhne in povsem neskladne z 
zahtevami današnjih gostov. Pred 
dvema letoma, ko je večinska last
nica podjetja postala kranjska del
niška družba Sava, pa so se za 
Grand hotel Toplice spet začeli 
boljši časi. Novembra lani so se 
lotili korenite prenove hotela, v 

Toplice delniška družba Sava je v 
dolgo pričakovano prenovo, ki jo 
je oviral nerešen denacionalizacij-
ski postopek, vložila 1,35 milijar
de tolarjev. Strošek prenove ene 
sobe je znašal približno 35 tisoč 
evrov, ob načrtovani 65-odstotni 
zasedenosti pa naj bi bila naložba 
relativno hitro poplačana. Po be
sedah predsednika uprave Save, 
d.d., Janeza Bohoriča pa je to 
šele prvi del obnove in ob letu 

Obnovili so bazenski del, uredili 
tri nove savne (turško, finsko in in
frardečo), gostom je na voljo kopel 
z ogrevano termalno vodo in različ
nimi masažami. 
osorej bodo zagotovo imeli spet 
kaj pokazati. Po besedah direktor
ja hotela Zvoneta Špeca pa se že 
dogovarjajo tudi za vstop v eno od 
prestižnih svetovnih hotelskih ve
rig, obenem pa nestrpno čakajo 
tudi na več kot nujno gradnjo ob
voznice proti Bohinju, tako da se 
pod hotelskimi okni ne bodo več 
valile kolone avtomobilov. 

Urša Peternel, 
foto: Gorazd Kavčič 

V hotelu letos načrtujejo 52 tisoč nočitev, na prvem mestu so ne 
gostje, sledijo angleški, medtem ko so bili doslej na tretjem mestu iz -
elci, katerih prihod pa je letos zaradi političnih razmer v Izraelu v P r a s J' . h 

Že konec meseca bodo v hotelu gostili predsednike srednjeevropsKin 
držav, od šestnajstih jih bo štirinajst bivalo prav v Toplicah. 

okviru katere so posodobili sobe, 
ki so sedaj v večini dvoposteljne 
in bistveno večje kot doslej. Sku
paj je gostom na voljo 180 ležišč v 
87 sobah, med njimi pa je 33 luk
suznih apartmajev in sob. Staro 
stilno pohištvo so restavrirali in s 
tem ohranili tradicionalen stil tri
desetih let. Poleg tega so obnovili 
bazenski del, uredili več savn, šo
lanj, fitnes in prostore za sprosti
tev in rekreacijo. Preuredili so tudi 
večnamensko dvorano v restavra
ciji Panorama (v Bistroju), ki bo 
namenjena organizaciji seminar
jev in kongresov. V ta namen so 
zgradili tudi steklen povezovalni 
hodnik s hotelom, kjer so novost 
tudi dvigala in novo požarno stop
nišče. Zunanjost hotela pa ostaja 
nespremenjena, saj je objekt za
ščiten kot arhitekturna dediščina. 
Večinska lastnica Grand hotela 

Skupaj je v hotelu gostom 
na voljo 180 ležišč v 87 sobah 
med njimi pa je 33 luksuznih 
apartmajev in sob 

ne standarde za pet zvezd.c. «??J« ̂ 8 ^ n o v i p0višali za 35 odstot-
gostom, dokazujejo tudi cene, W so jihpo p*WHP° n a p o č 

kov. Povprečna cena d v o p o s t e l j n e » s o b e z g 5 0 e v r o v . 
za najdražji, predsedniški apartma pa je treba 

Tu smo, da prepoznamo vaše želje in potrebe. V več kot tridesetih enotah 
po vsej Sloveniji in na svetovnem spletu. Usposobljeni za vse vrste 
finančnih storitev se po znanju in strokovnosti lahko primerjamo z 
bankami v tujini. A odločili smo se, da ostanemo sami svoji, povezani s 
slovenskimi finančnimi institucijami. 
Nizamo uspeh za uspehom: povečanje tržnega deleža, rast bilančne 
vsote, četrto mesto med bankami v Sloveniji in prvo mesto v trgovanju na 
Ljubljanski borzi v letu 2001. 

Najlepše so sobe v nadstropjih s pogledom na jezero (od tistih s pogle- 2J5rtS**toi!*h let. 
dom na cesto so dražje za 30 odstotkov) in z velikimi terasami. 

,n vsak nov dan je priložnost za skupno rast. 



Preostr i pogoji z a klanje 
i n predelavo mesa 

Lastniki turističnih kmetij z območja Tržiča in Kranja menijo, da so pogoji za ureditev prostorov za klanje in predelavo mesa preostri glede na majhno količino mesa, 
ki ga predelajo. 

Kranj - "Ti pogoji so za nas, kmete, nečloveški! Na zahteve, ki jih 
prinaša pravilnik, bi morale turistične kmetije skupaj reagirati in 
doseči, da določijo milejše...," se je na srečanju turističnih kmetij 
iz upravnih enot Tržič in Kranj, ki ga je v torek v prostorih 
Kmetijsko gozdarske zadruge Sloga v Kranju pripravila Kmetijs
ka svetovalna služba Kranj, pritoževala ena izmed trinajstih 
udeležencev. Kritike so letele na pogoje za klanje in predelavo 
mesa na kmetijah, ki jih uvaja Pravilnik o veterinarsko sanitarnih 
pogojih za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet 
v javno potrošnjo. 

Leta 1999 sprejeti (in naslednje 
leto dopolnjeni) pravilnik je po 
eni strani končno dal zakonsko 
podlago za ureditev prostorov za 
klanje živali, obdelavo in predela
vo mesa, mleka jajc in'drugih ži
vil živalskega izvora, po drugi 
strani pa zaradi izjemno strogih 
pogojev vnesel nejevoljo med 
kmete. S strogostjo pogojev so 
namreč posledično narasli tudi fi
nančni izdatki za primerno uredi
tev prostorov. Samo za pridobitev 
potrebne dokumentacije in uredi
tev prostorov za predelavo mesa 
so potrebni minimalno 3 milijoni 
tolarjev. Vsaj take so izkušnje tis
tih redkih turističnih kmetij, ki so 
se že lotile pridobivanja vsuh po
trebnih dokumentov in so obrat 
tudi uradno registrirale. Kmetje, 
ki razmišljajo tudi o ureditvi klav
nice, bodo seveda morali seči pre
cej, precej globlje v žep. 

Seveda je država kmetom omo
gočila tudi prehodno obdobje, v 
katerem si lahko ustrezno uredijo 
prostore za klanje in predelavo 
mesa. Pravilnik o veterinarsko sa
nitarnih pogojih za proizvodnjo 
živil živalskega izvora tako obsto
ječim kmetijam omogoča, da v 

času prehodnega obdobja - do 25. 
novembra 2002 - pridobijo začas
no priznanje pogojev in začasno 
kontrolno številko. Začasna re
gistracija pa lahko traja najdlje do 
25. novembra 2004. Kmetje mo
rajo torej na najbližji izpostavi ve
terinarske uprave vložiti vlogo za 
pridobitev začasne kontrolne šte
vilke, k vlogi pa mora dodati vso 
morebitno dosedanjo dokumenta
cijo za urejanje prostorov. Pripo
ročljivo je, da si začasno kontrol
no številko pridobijo tiste turistič
ne kmetije* ki predelavo mesa za 
potrebe turizma na kmetiji že se
daj vršijo v ustrezno urejenih 
prostorih in so na upravnih enotah 
že začele postopek za poseg v 
prostor. Kot smo slišali, pa še obs
taja možnost, da bi kmetije brez 
klavnice ne potrebovale začasne
ga dovoljenja. Vse se naj bi vede
lo do jeseni. 

Kakšni morajo biti prostori? 
Poglejmo sedaj, kako morajo 

biti urejeni prostori po tehnološ
kih zahtevah omenjenega pravil
nika. Prostor za klanje in obdela
vo klavnih trupov (klavnica) na 

Z novimi pogoji je kmete seznanila Milena Črv (levo na sliki) iz 
Kmetijske svetovalne službe Kranj. 
kmetiji mora imeti najmanj pros
tor za klanje živali, prostor za hla
jenje in hladilnik tolikšne zmog
ljivosti, da se lahko ohladijo vse 
količine mesa, prostor za neužitne 
dele klavnih živali ali zadosti ve
lik zaprt zabojnik in omarico za 
orodje. Klavnica mora imeti naj
manj naslednjo opremo: električ
no napravo oziroma strelno na
pravo za humano omamljanje 
klavnih živali, kovinske podstav
ke za odiranje prašičev ali korito 
za garanje prašičev, umivalnik za 
roke, sterilizator za nože, mešalno 
pipo s toplo in hladno vodo in 
obešalom za gumijasto cev, poso
do ali voziček, namenjen za vete-
rinarsko-sanitarni pregled trebuš
nih organov in obešala s kavlji za 
obešanje mesa in za veterinarski 
pregled organov. 

d.d KRANJ 

SERVISNO PRODAJNI CENTER KRANJ 
R A Z P O R E D T E H N I Č N I H P R E G L E D O V 

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

T E R E N U 
OBMOČJE GORENJSKIH KMETIJSKIH ZADRUG 

KRAJ IN PROSTOR DATUM DELOVNI ČAS 
PREGLEDA 

CERKLJE - KZ CERKLJE 13. 05. 2002 od 8.00 do 11.30 od 12.30 do 16.00 
CERKLJE - KZ CERKLJE 14. 05. 2002 od 8.00 do 11.30 od 12.30 do 16.00 
CERKLJE - KZ CERKLJE 15. 05. 2002 od 8.00 do 11.30 od 12.30 do 16.00 
SP. BRNIK - GD SP. BRNIK 16. 05. 2002 od 8.00 do 11.30 od 12.30 do 16.00 
VELESOVO - GD VELESOVO 17. 05. 2002 od 8.00 do 11.30 od 12.30 do 16.00 
ŠENČUR - GD ŠENČUR ' 20. 05. 2002 od 8.00 do 11.30 od 12.30 do 16.00 
PREDOSUE - PRI CERKVI 21. 05. 2002 od 8.00 do 11.30 od 12.30 do 16.00 
GORICE - GD 22. 05. 2002 od 8.00 do 11.30 od 12.30 do 16.00 
GORICE - GD 23. 05. 2002 od 8.00 do 11.30 
KOKRICA - KD 23. 05. 2002 od 12.30 do 16.00 
BELA - PRED TRGOVINO 24. 05. 2002 od 8.00 do 11.30 od 12.30 do 16.00 
VISOKO - GD VISOKO 27. 05. 2002 od 8.00 do 11.30 od 12.30 do 16.00 
NAKLO - KZ NAKLO 28. 05. 2002 od 8.00 do 11.30 od 12.30 do 16.00 
PODBREZJE - GD PODBREZJE 29. 05. 2002 od 8.00 do 11.30 od 12.30 do 16.00 
VOKLO - KZ VOKLO 30. 05. 2002 od 8.00 do 11.30 od 12.30 do 16.00 
VOKLO - KZ VOKLO 31. 05. 2002 od 8.00 do 11.30 
TRBOJE - ZD TRBOJE 31. 05. 2002 od 12.30 do 16.00 
TRŽIČ - KZ (NOVA) KRIŽE 03. 06. 2002 od 8.00 do 11.30 od 12.30 do 16.00 
TRŽIČ - KZ (NOVA) KRIŽE 04. 06. 2002 od 8.00 do 11.30 od 12.30 do 16.00 
TRSTENIK - PRED TRGOVINO 05. 06. 2002 od 8.00 do 11.30 od 12.30 do 16.00 
ŽABNICA - KŠC 06. 06. 2002 od 8.00 do 11.30 
ČIRČE - NA KRTINI 06. 06. 2002 od 12.30 do 16.00 
ZALOG - ZD ZALOG 07. 06. 2002 od 8.00 do 11.30 od 12.00 do 16.00 
BREZJE NAD TRŽIČEM - KD 10. 06. 2002 od 8.00 do 11.30 od 12.30 do 16.00 
ZG. BESNICA - PRI POŠTI 11. 06. 2002 od 8.00 do 11.30 
MAVČIČE - KZ MAVČIČE 11. 06. 2002 od 12.30 do 16.00 
PODUUBEU-GD PODUUBEU 12. 06. 2002 od 8.00 do 11.30 
LOM - GD LOM 12. 06. 2002 od 12.30 do 16.00 
PRIMSKOVO - GD PRIMSKOVO 13. 06. 2002 od 8.00 do 11.00 
KOKRA - PRI CERKVI 13. 06. 2002 od 12.30 do 13.30 
JEZERSKO - GD JEZERSKO 13. 06. 2002 od 14.30 do 16.00 

INFORMACIJE: ALPETOUR REMONT, D.D., KRANJ 
tel.: 04/201 52 50 

Ekipa na terenu: 041 728 000 

Prostor za razsek in predelavo 
ohlajenega mesa mora imeti naj
manj: prostor oziroma delovno 
mizo za razsek mesa in proizvod
njo mesnih izdelkov, prostor za 
toplotno obdelavo oziroma zore
nje izdelkov (prekajevalnica, zo-
rilnica) hladilnico ali hladilnik za 
shranjevanje poltrajnih gotovih 
izdelkov oziroma suh zračen 
prostor za shranjevanje trajnih iz
delkov, omaro za shranjevanje 
orodja, hladilnik za shranjevanje 
naravnih ovitkov za klobase (so-
ljena čreva). V prostoru mora biti 
nameščena naslednja oprema: de
lavna miza iz nerjavečega jekla s 
plastično desko za razsek mesa, 
stroj za mešanje nadeva z meso-
reznico, polnilka za nadev, obeša
la s kavlji za obešanje kosov 
mesa, stoječa tehtnica, tnalo za 
razsek mesa, mešalna baterija s 
toplo in hladno vodo in obešalom 
za gumijasto cev, omarica za za
čimbe, omarica za shranjevanje 
orodja ter umivalnik s toplo in 
hladno tekočo vodo. 

Kmetijski obrat, registriran za 
predelavo mesa, mora imeti tudi 
prostor za toplotno obdelavo, v 
katerem se bodo obarjali izdelki 

in topila maščoba. Ta prostor 
mora vsebovati plinski štedilnik, 
hladilnik za poltrajne izdelke, 
omarico za posodo in umivalnih. 
Poseben mora biti tudi prostor za 
prekajevanje in zorenje trajnih iz
delkov, kmetije s klavnico pa mo
rajo imeti tudi garderobo oziroma 
garderobno omarico za delovno 
obleko. Zanimivost tega pravilni
ka je na primer zahteva, da mora 
kmetija za uradnega veterinarja 
zagotoviti mesto v stanovanjskem 
prostoru, kjer bo imel svoj predal, 
ki ga bo lahko zaklenil. 

Pravilnik natančno opisuje tudi 
tehnološke in higienske zahteve, 
tako za prostore in opremo, pre
skrbo z vodo in odstranjevanje od
padnih vod kot tudi za razsvetlja
vo ter higieno proizvodnje in 
osebno higieno. Prav tako navaja 
druge zahteve glede izvedbe grad
benih del. 

Mnenja udeležencev 
srečanja 

Marjeta Gart-
nar, turistična 
kmetija Pr' Pi
re na Javorni-
ku: "Menim, da 
bi morali pogoji 
za predelavo me
sa na turističnih 
kmetijah ostati 

enaki, kot so sedaj, saj se mi zdi, 
da so novi pogoji glede na količi
no klanih živali na teh kmetijah 
zares pretirani. Sicer imamo naše 
prostore večinoma dobro opre
mljene tudi po novih pogojih, vse
eno pa bi se morali podati v kar 
velike stroške, da bi zadostili 

vsem zahtevam. 
Da ne govorim o 
pogojih za klav
nice..." 

Franc Ravni
kar, turistična 
kmetija Pr' Tr
nove v Dupljah: 

"Pri nas že dolgo vse meso prede
lujemo drugje, in sicer pri mojem 
bratu, ki je mesar. Živino pa tako 
ali tako zakoljejo v klavnici, tako 
da težav z veterinarji nimamo. 
Menim pa, da so navedeni pogoji 
taki, da so za turistično kmetijo s 
60 stoli prehudi. Za enega kmeta 
so zagotovo prevelik zalogaj, laž
je bi bilo, če bi skupina kmetov 
stopila skupaj in imela skupne 
prostore za predelavo mesa in 
klavnico." 

Jožef Gašper-
lin, kmetija Pr' 
Gašperlin v Lu
žah: "Z ženo si
cer šele razmiš
ljava, da bi se na 
kmetiji ukvarjala 
tudi s turizmom, 

se nama pa zdi, da so pogoji vsaj 
čudni, če ne drugega. In če gre pri 
vsem skupaj za skrb za potrošni
ka, potem bi morala država omo
gočiti vsaj cenejšo dokumentaci
jo. Zavedam se, da mora imeti 
kmetija za te dejavnosti urejen po
seben prostor, vendar ne tako teh
nološko opremljen, kot so prave 
mesarije." 

Stanko Šve-
gelj, turistična 
kmetija Pr' Re-
kar na Brezjah: 
"Pogoji so mi 
znani že od vse
ga začetka in 
mislim, da so kar 
ustrezni in da se 

vse skupaj približuje avstrijskemu 
sistemu. Sicer pa je tako, da kdo! 
bo ugotovil, da se stroškovno ne 
splača predelovati mesa doma, ga 
bo pač nekje drugje, kjer so za to 
dejavnost registrirani. Osebno me 
bolj bode, da moram za spremem
bo namembnosti prostora v izmeri 
16 kvadratnih metrov plačati mili
jon tolarjev. To pa je pretirano." 

Simon Šubic, foto: Tina Doki 

M a j h n i , v e n d a r z a n i m i v i 

Ljubljana - Neprimerna struktura kmetijske proizvodnje, počas
no prilagajanje zahtevam Evropske unije, visoka starost kmečkih 
gospodarjev in pozno prenašanje gospodarjenja na mlade so del 
negativnih plati našega kmetijstva. 

V državnem razvojnem progra
mu sta prestrukturiranje kmetij
stva in razvoj podeželja uvrščeni 
med razvojne prednostne naloge. 
Med prednosti so sestavljavci pro
grama uvrstili pestrost pokrajine 
in naravno raznolikost, ki omogo
čata različno kmetijsko proizvod
njo, biotsko raznovrstnost, ki daje 
pogoje za biološko kmetijstvo, in 
ohranjeno kulturno krajino in kul
turno dediščino, ki omogočata 
poseljenost in pozitivno vplivata 
na bivalne pogoje. V državnem 
razvojnem programu je prav tako 
ugotovljeno, da so lastninska raz
merja večinoma urejena, kar je 
pomemben pogoj za razvoj in vla
ganja, da je podeželje poseljeno, 
da interes za bivanje na podeželju 
narašča in da je sorazmerno do
bro razvita tudi živilsko predelo
valna industrija. Slovenija ima že 
sistem kmetijskega izobraževanja, 
razvoju kmetijstva pa naj bi bilo 
naklonjeno tudi okolje. Slovensko 
kmetijstvo je sicer majhno, ven
dar ponuja številne priložnosti 

prav zaradi majhnosti in raznoli
kosti, na katerih bi lahko gradili 
blagovne znamke. 

Precej dolg je tudi seznam sla
bosti oziroma nevarnosti. Zaradi 
poslabšanja položaja kmetijstva 
bi podeželje lahko zgubilo svojo 
identiteto, posledica odseljevanja 
v središča pa bo opuščena kmetij
ska zemlja. Dopolnilne dejavnosti 
se ne smejo širiti stihijsko in eno
stransko, ampak razumno. Nasi
čenost je lahko posledica pretira
vanja s kmečkim turizmom. Slo
vensko kmetijstvo ima še nekatere 
druge že dolgo znane težave. Pro
izvodna struktura je izrazito ne
ugodna (majhne kmetije, posestna 
razdrobljenost, slabo izkoriščena 
delovna sila in mehanizacija, niz
ka izobrazbena raven kmečkih 
gospodarjev). Kmetijstvo se poča
si prilagaja zahtevam trgov v dr
žavah Evropske unije. V Sloveniji 
prevladuje neugodna starostna 
struktura gospodarjev kmetij, ki 
jih pozno prenašajo v upravljanje 
mladim. Velik delež kmetijskih 

P r e n i z k a o d k u p n a c e n a m l e k a 
Ljubljana - Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije opozarja na ne

primerno odkupno ceno mleka. Trenutna odkupna cena je prenizka, 
saj se zadnji dve leti ni spremenila razen 2-odstotnega povišanja zara
di stavke, ki je bila organizirana lani spomladi. Takšno stanje ni spre
jemljivo. Inflacija se je povečala na 15 odstotkov. Reprodukcijski ma
terial pa je dražji za več kot 20 odstotkov. Zbornični odbor za mleko 
se je sešel že dvakrat in obravnaval problematiko odkupne cene mle
ka. Posebna skupina že pripravlja izhodišča za pogajanja. Zbornica je 
že navezala stike z mlekarnami in gospodarskim interesnim združe
njem za mleko. J.K. 

zemljišč se nahaja na območjih z 
omejenimi možnostmi za kmetij
sko pridelavo, marsikje pa je ovi
ra še vedno nedokončana denaci
onalizacija. V Sloveniji prav tako 
še vedno prepogosto ukrepamo 
kratkoročno in ne na daljše ob
dobje, še vedno pa niso dovolj 
razmejene pristojnosti med posa
meznimi institucijami, ki delujejo 
na področju kmetijstva. 

Jože Košnjek 

Z b o r D r u š t v a ž e n a 
B l e g o š 
Gorenja vas - Društvo podežel

skih žena Blegoš in škofjeloška 
enota Kmetijsko gozdarskega zavo
da Kranj vabita na redni lemi občni 
zbor Društva podeželskih žena Ble
goš, ki bo v petek, 10. maja, ob 19< 
uri v dvorani doma Partizan v Go
renji vasi. Po končanem zboru bo 
skupna večerja, pred njo pa bo kul
turni in zabavni program folklorne 
skupine Javorje in Jernačeve Micke 
s svojimi skeči. J.K. 

G o v e d o r e j c i 
v L e s c a h 

Lesce - Govedorejsko društvo 
Zgornje Gorenjske vabi na Iz
redni občni zbor, ki bo v petek; 
10. maja, ob 9. uri v Restavracij1 

Center v Lescah. Na zboru, na ka
terega vabita predsednik društva 
Boris Kunšič in strokovni,tajnic 
inž. Emil Peternel, bodo obravna' 
vali ukrepe kmetijske politike, ve
terinarsko zakonodajo, problema
tiko mlekarstva in ob poročilu 0 

preteklem delu tudi program de^ 
za letos. J.K. 
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Kako zakuriti peč 
Slovensko novinarstvo je postalo Ali kdo koga pozna, ki bi... To je 

pogumno. Ne le mariborski novi- življenjski moto na teh tleti. Afl 
nar Petek, tudi drugi slovenski 
kriminal - raziskujoči novinarji 
vedno znova servirajo nove in 
nove afere in aferice in lumpom 
spodnašajo položaj, kajti oblast 
nikakor ne more mižati na eno 
oko, če na pladnju prineso, kaj 
vse se počenja: mama v dobro 
plačani državni službi našemu 
atu skomandira selitveni posel ali 
grafična dela, nadzornik lumpa z 
nadzorovanimi po igralnicah, ta 
atov sinko lifra plenice po zdrav
stvenih domovih - in še.in še. Sko
raj da ne mine teden, da ne bi 
roka roko umila, kajti mi vsi, ki 
smo pri koritu, znamo priklicati 
po ostanke predvsem svoje drage 
in najdražje, da reveži s svojimi 

poznaš koga, ki ima veze tam in 
tam ? In ker smo vsi v žlahti in ker 
vsi koga poznamo, se po teh meri
lih tudi zaposlujemo. Tisti reveži, 
predvsem tisti mladi, ki nimajo te 
sreče, pa so na cesti ali z enim 
očesom že pogledujejo po tujini. 

A novinarji so hrabri borci pri 
odkrivanju teh malih in večjih ko-
ruptivnih zadev, čeprav se včasih 
Že malo zdi, da kdaj brcnejo v ka
men in v svoji preveliki vnemi kaj 
rahlo tudi napihnejo. V veliki srč
ni želji, da so na veliki sledi, mal
ček pretiravajo, a jim tega ne gre 
jemati za zlo. Bolje je, da pretira
vajo, ko šibajo po napakah in 
perverznostih, kot pa da so kot 
miške tiho in se jim ne ljubi od-

"V c > u " itvtci •> svojimi misne in 
firmami ne bodo prosto plavali po preti ust. 
trgu in iskali kšeft. Prijavnih raz- Taka mala prenapetost, kot da 
pisih zamižiŠ na eno oko, pa je. se je zdela zadnja mala aferica, 

Nič kosmate vesti, kje pa! Ta ko je POP TV odkrila, da je na 
mala korupcija vezi in poznanstev spisku predavateljev za program 
je domala postala način življenja, posveta pod naslovom Varovanje 

HOROSKOP TANJA in MARICA - 090 43 77 
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Oven (21.3.-21.4.) 
S svojo slabo voljo boste začeli utrujati tudi svojo okolico 
Če boste pretiravali (kar je seveda možno), se vam bodo 
prav vsi izognili. Temu bo največ kriva vaša negotovost in 
pomanjkanje samozavesti. Vseeno boste naredili korak 
naprej. 

človekovih pravic in svoboščin v 
postopkih represivnih organov -
po domače: kakšne pravice ima
mo, ko nas začopati policaj - tudi 
nekdo, ki je človekove pravice 
teptal v času, ko je bil še miličnik. 
Se pravi: kot miličnik je bil kaz
novan zaradi tega, ker je teptal 
pravice in svoboščine, odslužil 
kazen, ki mu je bila nato izbrisa
na. Nato pa je postal priden prid-
kan fantek, študiral je in doštudi-
ral in zdaj sredi Ljubljane med 
eminentnimi predavatelji s fakul
tete nastopi ramo ob rami in pre
dava - tudi medijem - o tem, kaj 
sme in kaj ne sme teptati policaj. 

Prav ali narobe? Malo prav, 
malo narobe. Ko že hočem odpe-
ketati na to predavanje in ko sli
šim televizijo, kdo da bo predaval, 
me pri priči mine. "Pejte se vi so
lit!" si rečem in vržem vabilo 
stran. Saj sem za rehabilitacijo, 
ampak ta je malček prehuda. 

Čeprav lahko gledamo lahko 
tudi z druge plati: zakaj pa naše 
Ministrstvo za notranje zadeve, ki 
je organizator takih predavanj in 
takih posvetovanj, ne bi poskrbelo 
tudi za kakšne humorne vložke? 
Zakaj pa ne bi nekdanji miličnik, 
ki se mu je kazen že iztekla in mu 
je bila izbrisana, povedal iz last
nih izkušenj, kaj se sme in česa se 
ne sme? 

Stvar bi bila v hipu pozabljena 
in neproblematična - kiks ministr
stva pač - če se ne bi užaljeni pre
davatelj, ki mu po novinarskem 
razkritju ni bilo dano predavati in 
se uvrstiti ob bok tako uglednim 
predavateljem, kot je, denimo, dr. 
Boštjan M. Zupančič, sodnik ev

ropskega sodišča za človekove 
pravice, kislo nastopil pred TV 
kamerami in se cmeril, da je to 
krivica, da on, ki mu je kazen iz
brisana, ne sme biti spet en nor
malen človek oziroma predava
telj? In kako je reagiral? Med 
drugim je dejal: "A zdaj boste pa 
vi do groba preganjali nekoga, ki 
je kot mlad ukradel čokolado in se 
mu bo ta greh vlekel do groba?" 

Hvala bogu, da me ni vleklo na 
ta posvet! A zdaj mi bodo pa čo
kolada rji predavali o človekovih 
svoboščinah! Nivo pa tok! 

Po svoje ima sicer možaček kar 
prav, po svoje pa ne. Kot prvo ni 
noben Bush, ki ga je v mladosti na 
debelo kronal, pa nikome ništa 
oziroma zdaj vsem ne le predava, 
ampak jih vodi. Zaradi mene lah
ko tudi za nos, kaj mi mar! Ampak 
ta fnožaček, ki se cmeri, ker ne 
sme predavati, je bil - žalibog -
čisto navadni miličniček in najbo
lje je, da se udobno namesti v do
življenjski službi Ministrstva za 
notranje zadeve in da mir. Naj bo 
z malim zadovoljen. Človekove 
pravice gor ali dol, lepe besede o 
svoboščinah sem ali tja - na debe
lo cinično je, da ti med vso mno
žico fejst miličnikov izberejo prav 
ta primerek. 

Ministrstvo za notranje zadeve 
pa ima pod svojo kapo kaveljne, 
to pač! Če bo šlo takim sprevrže
nim tempom naprej, se zna zgodi
ti, da bi čez nekaj let kakšen opro
ščeni in iz registrov izbrisani Tro
bec strokovno predaval kmečkim 
ženam na Ptuju o tem, kako učin
kovito zakuriti kmečko peč... 

Darinka Sedej 

3 0 l e t c e r k v e n e g a 

M P Z S v . M i h a e l 

Olševek - V soboto, 4. maja, je imel v polni cerkvi na Olševku, 
slavnostni koncert ob 30-letnici delovanja 19-članski cerkveni 
mešani pevski zbor Sveti Mihael Olševek pod vodstvom zborovod
je Mojce Gabrijel z gosti: Francko Šenk, t robi I ni m kvartetom 
Chorus z gosti ter godalnim oktetom. Slavnostnega koncerta na 
Olševku so se udeležili tudi ugledni gostje, med njimi župan 
občine Šenčur inž. Franc Kern s soprogo, šenčurski župnik Ciril 
Istenič, domači župnik Janez Vilfan in drugi. 

F ? 

Bik (22.4.-20.5.) 
V bližnji prihodnosti bo končno prišla do izraza vaša 
kreativnost. Pri tem je mišljena tako v ljubezni, kot na de
lovnem področju. Glejte le, da vam zanos ne zamegli občut
ka za pravo mero. Pred vami je daljša pot. Ne oklevajte! 

Dvojčka (21.5. - 21.6.) 
Vedno manj znate uživati v drobnih, lepih trenutkih. Vedno 
se sreča ne vidi, a to ne pomeni, da ne obstaja. Iz tira vas 
bo metalo ravno to, da boste preveč premišljevali o minulih 
dogodkih. 

III' 1̂1̂  Ji |'i •• • ' j j . 
Rak (22.6. - 22.7.) 
Samo premišljevanje vam ne bo rešilo težav, ampak morate 
za to tudi kaj narediti. Dobre novice boste dobili v pošti, ki 
jo že nekaj časa težko pričakujete. Na čustvenem področju 
se vam odpira nova ljubezen. 

JODLGATOR 

S a m i d e s c i 

Lev (23.7. - 23.8.) n p t z a 

Ob obisku boste zelo P ~ ? " ^ ; b « * ^ N o v o s l i 

celi verjeti v lepe stvari; oziroma, da sreča n j u u vo 
staja. Nekdo bo od vas pričakoval odkrit odgovor; istočas
no pa tudi odgovor. Bodite pozorni na okolico. 

Devica (24.8.-23.9.) ... 
Dovolj je bilo lenarjenja! Zavihali boste rokave in se potopni 
v obilico dela. Vse to že dolgo časa veste sami; zato ne 
čakajte preveč. Pri prijateljstvu boste prisiljeni postavni 
meje. Treba je tudi prejeti, ne samo dajati. 

Valda so sami tipi, zato pa so se
stre. Moram reči, da ste kar vede
li, da gre za fante, sicer pa so toli
ko po televiziji, da že vrabci raz
lagajo po dratovju. Bili pa sta dve 
dopisnici, da sta ženski Daphne 
oziroma Marlena. A veste, kaj, če 
že kateri zgleda ženska, je to Em-
peratrice. Ce bi bila tema, bi se še 
zmotil... 

No še žreb, ki je odločil takole: 
Marija Višak, Poljska pot 5, 
4240 Radovljica. Čestitke, pride 
dopis, z njim pa v Muziko Aliga
tor v Kranj po lepo nagradico... 

2. Sestre - Samo ljubezen 
3. Joe Cocker -

Respect Yourself 
4. Shakira - Laundrv service 
5. Poka - različni izvajalci 

1 % 
Tehtnica (24.9. - 23.10.) 
Na poslovnem področju se boste utrdili in zahtevali pošten 
odnos. Zaupali boste sami sebi in tudi drugim dokazali, da 
ste vredni in da zmorete veliko več, kot ste doslej pokazali. 
Pri denarju bodite pazljivi. 

škorpijon (24.10. - 22.11.) 
Na nekega prijatelja ste pozabili, zato bodite pripravljeni na 
nevihto. Zamera je huda stvar. Sčasoma se bo to lahko 
popravilo, vendar pa ne takoj. Zadnje čase ste se premalo 
posvetili družinskim zadevam. 

Strelec (23.11. - 21.12.) 
V poslovnem krogu bi bilo dobro, da prav sedaj ne bi pre
več izstopali. Včasih je modro molčati, zato ostanite v ozad
ju. Prišel bo čas, ko boste lahko povedali svoje mnenje in 
takrat bo bolj učinkovito. 

Tuje: Hypocrisy - Catch 22, 
John VVilliams - Star VVars - Epi-
sode III, Arch Enemy - Wages of 
sin, Theatre Of Tragedi - Assem-
bly, Calling - Camino Palmero, 
Mudavayne - Beginning of ali 
Things to End, Joe Cocker - Re
spect Yourself, Moby - 18, A - Ha 
- Lifelines, Chuck E. Weiss - Old 
Souls & VVolf Ticket,Ali - Heavy 
Strach, Dj Aleksij - House spec-
trum vol 1,-Muddy Waters - Ant-
hology, Marija Joao - Mumandji, 
Različni izvajalci - Verve/Remi-
xed, Live From Farmclub.com -
N.VV.A., Eminem, Limp Bizkit...; 
SLO: Sestre - Samo ljubezen sin-
gel, Frajkinclari - Naša fara, 3 te
roristi Best of; 

Top 3 
1. Kdor ne skače ni Sloven'c -

fuzbalska kompilacija 

Koncerti inu vstopnice 
12.5. - TV Dober Dan, Kamnik 

(2000 sitov),15.5. - Zucchero -
Bonifika Koper (5200 sitov), 17. 5 
- Balaševič, Križanke Ljubljana 
(3500 sitov), 19.05. - Andrej Šif
rer - ŠD Zlato polje, Kranj (2500 
sitov), 28.05. - Siddharta, Izbor 
Miss Gorenjske, Študentski pik
nik - Letni bazen Kranj (1200 si
tov), 29.05. - Danijela & Grašo -
Križanke (3000 sitov), 30.05. -
Manu Chao, Križanke Ljubljana 
(3900 sitov), 31.05. - 02.06. - Kro
ne Hit Radio - Sommer fest Piber-
stein (pri Gradcu)...,10. 06. -
Rammstein - Hala Tivoli Lj. -
4900 sit; 14.6. - Jamiraquai - Are
na Pula (8500 sitov) in seveda vse 
vstopnice za prireditve v Cankar
jevem domu. 

In še nagradno vprašanje 
487: 

Vsaj en znan komad Frajkinela-
rov mi napišite. Odgovore na do
pisnicah pošljite do srede, 15. 
maja, na naslov Gorenjski glas, 
pripis Jodlgator, Zoisova 1, 4000 
Kranj. Nagrada je lepa (kaseta, cd 
pa te zadeve). Še to: naša najljub
ša domača stran je www.aliga-
tor.si, naš najljubši e-mail pa Ali-
gator@siol.net. 

Po zavetniku olševske cerkve sv. 
Mihaelu nosijo ime: glasbeno 
društvo, mešani in otroški pevski 
/bor. S poimenovanjem zborov 
želijo olševski pevci povedati, da 
je njihova prvotna naloga soobli-
kovanje bogoslužja v cerkvi sv. 
Mihaela na Olševku, temu po
slanstvu posvečajo največ svojega 
časa. Korenine mešanega pevske
ga zbora segajo daleč v čas pred 
prvo svetovno vojno, ko je zbor 
vodil Franc Naglic, nato pa nje
gov sin Jakob Naglic. Leta 1972 
je zbor ponovno zaživel pod vod
stvom Draga Škerjanca, leta 1982 
je zbor prevzela Branka Jeretina, 
oktobra 1992 pa Mojca Gabrijel, 
pri korepeticiji j i pomaga Nada 
Naglic. Zbor je zelo dejaven tudi 
na drugih področjih, redno sode
luje na občinskih in območnih 
pevskih revijah, cerkvenih in dru
gih prireditvah, pogosto gostujejo 
v drugih župnijah po Sloveniji in 
tujini. Vsako leto pevci iz Olševka 
nastopijo na prostem pred cerkvi
jo na že tradicionalni prireditvi 
"Majski večer". Pred petimi leti je 

zbor, v katerem prepevajo pevke 
in pevci iz Olševka, Hotemaž, 
Luž in Visokega, izdal tudi kase
to in zgoščenko s cerkvenimi pes
mimi. Na sobotnem koncertu, ki 
je izzvenel praznično, smo slišali 
skladbe Matije Tomca, Damijana 
Močnika, Lojzeta Mava, Luka 
Kramolca. Pavla Kemjaka, Mate
ja Hubada in več pesmi v priredbi 
prof. Janeza Močnika ter solistov 
Slavka Ostermana, Stanke Naglic, 
Jureta Podjeda in Francke Šenk. 

Posebno nadškofijsko priznanje 
in zahvalo je zboru za 30-letno 
neprekinjeno delovanje v podru
žnični cerkvi sv. Mihaela na Ol
ševku podelil ljubljanski nadškof 
in slovenski metropolit dr. Franc 
Rode. posebno nadškofijsko pri
znanje pa sta prejela tudi zakonca 
Alojz in Milena Naglic. Prizna
nje je slavljencem izročil šen
čurski župnik Ciril Istenič, po
sebna priznanja "častni član" pa 
so prejeli Branka Jeretina, Jože 
Osterman, Slavko Erzar, Ivan Ke
pic, Andrej Šter in inž. Franc 
Kern. J. Kuhar 

G L A S O V K A Ž I P O T 

Prireditve 

Kozorog (22.12.-20.1.) 
Pred vami je čas novih priložnosti, zato bodite zelo pazljivi na 
dogajanje okoli sebe. Pričakovanja bodo velika. Ne bo os
talo le pri željah, saj ste končno prišli na vrsto. Vaš dober 
dan bo sreda, zato glejte, da jo dobro izkoristite. 

Vodnar (21.1. -19.2.) 
Dnevi, ki prihajajo, vam prinašajo odločitve, ki ste jih predol
go časa odlašali. Vse skupaj boste lažje reševali, če boste 
pripravljeni sprejeti nasvete prijateljev. Od osebe nasprot
nega spola dobite dobre novice. 

Ribi (20.2.-20.3.) 
Vsak od nas si svojo srečo kuje. Začeli si jo boste kovati, s 
tem se vam precej spremeni. Seveda na bolje, vendar strah 
vam bo še nekaj časa ostal. Nič zato, važna sta pogum in trd
na volja. Ponudila se vam bo dobra poslovna priložnost. 

IAN.IA OIHiOVAH.IA NA VASA VPRAŠANJA V PRILOGI 
COHIN.ISKI CA Gl ASA GREGOR! 

F a l c o n g o r e l v B e s n i c i 
Besnica - Predprvomaj-

ska kresovanja so tudi po 
Gorenjskem v glavnem do
gorela, kolikor vem, nikjer 
kresa niso zažgali dan prej, 
tako kot v grosupeljskem 
koncu. Se je pa zato v 
Besnici v kres zataknil 
avion imenovan tudi Falcon 
pa te zadeve... Iz zaupnih 
virov smo izvedeli, daje bil 
bodoči vladni aeroplan, ki 
je na panoramski izlet pe
ljal Sestre (ne vemo še, ali 
so bile pevke ali kas-
kaderke, ki so jih le zamen
jale pri letu). Prav tako pa 

se še vedno išče črna skrinjica. Na veliko se tudi govori, daje bil pilot 
Ladnov Bine. Ampak to so govorice. Žal vseh podrobnosti ne bomo 
nikoli izvedeli, saj so Rokovnači vse skupaj zažgali na prvomajskem 
kresovanju. Zraven so povedali, da je tradicionalni pohod na Rovnik 
predviden za 26. maja popoldne. I.K. 

Veter v laseh - S športom 
proti drogi 
Gorenja vas - ŠD Partizan vabi vse 
mlade med 13. in 25. letom starosti, 
da se jim v soboto, 18. maja, med 
11. in 19. uro, pridružite na športno 
zabavni prireditvi, ki se bo odvijala na 
igriščih OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji 
vasi. Pomerili se boste lahko v košar
ki, nogometu, odbojki, badminton in 
spretnostnem rolanju. Natančnejše 
informacije o prijavi ekip dobite na 
spletni strani www.klub-kspd.si ali 
po tel.: 041 /375-447 pri Katjuši Ko-
prK/nikar. Prijave zbirajo do vključno 
ponedeljka, 13. mpja. Vabljeni v čim-
večjem številu. 

Prireditve za otroke 
Škofja Loka - V Loškem muzeju 
Škofja Loka bodo jutri, v soboto, 
11. maja, ob 10. uri pripravili mu
zejsko delavnico za otroke "Plete
nje košar". V soboto, 18. maja, ob 
9. uri pa bo muzejska delavnica 
za otroke in. starše "Peka loškega 
kruhka", po predhodni najavi na 
upravi muzeja, tel.: 512-71-61. 

Nedeljska srečanja 
na Možjanci 
Preddvor - DU Preddvor vabi svo
je člane na prijetna nedeljska sre
čanja na Možjanci. Srečanja bodo 
vsako drugo nedeljo v mesecu, 
prvič bo to nedeljo, 12. maja. 

Literarni večer 
Kranj - V ponedeljek, 13. maja, ob 
20. uri ste vabljeni na Literarni več
er Gimnazije Kranj, ki bo v prosto
rih kadilnice Prešernovega gleda
lišča v Kranju. Predstavili se bodo 

mladi pesniki, recitatorji, glasbeniki 
in igralci Gimnazije Kranj. 

Predstavitev knjige Ledina 
Žiri - Judo klub Alpina & Muzejsko 
društvo Žiri vas vabita na predsta
vitev knjige Ledina, ki bo jutri, v so
boto, 11. maja, ob 19. uri v Galeri
ji DPD Svoboda Žiri. Avtor knjige 
Anton Prančič, ki skozi prizmo ne
kdanjega Železničarskega Težko 
Atletskega kluba Ljubljana opisuje 
začetek razvoja kluba Juda. Pogo
vor bo vodila Milena Miklavčič. 

Test hitre hoje 
Križe - Jutri, v soboto, 11. maja, 
od 9. do 12. ure bo pri OŠ v Kri
žah test hitre hoje na 2 km. Udele
žencem bo na razpolago zdravnik, 
medicinska sestra in fizioterapevt. 
S tem testom določamo indeks te
lesne zmogljivosti, ki je dober po
kazatelj zdravja. Poleg merjena 
krvnega pritiska, se bo izvajalo 
tudi ugotavljanje sladkorja v krvi. 

Tekmovanje z nihalno kroglo 
Dovje - Mojstrana - DU Dovje -
Mojstrana vabi ob tednu upokojen
cev na tekmovanje z nihalno kro
glo, ki bo v četrtek, 16. maja, ob 
9. uri na kegljišču društva, Alojza 
Rabiča 18. Tekmovanje je ekipno, 
ekipo pa sestavljajo štirje tekmo
valci. Prijave pošljite najkasneje do 
torka, 14. maja, na naslov društva 
ali po tel.: 58-91-617 jutri, v sobo
to, 11. maja, med 17. in 20. uro. 

Majski semenj 
Kranj - Jutri, v soboto, 11. maja, 
bo na Glavnem trgu, pri vodnjaku, 
od 8. do 13. ure, potekal Majski se
menj. Na voljo bo mnogo izdelkov 
domače in umetne obrti ter pridel
kov podeželja. 

Nadaljevanje na 27. strani 

mailto:darinkajedej@g-glas.si
http://Farmclub.com
http://www.aliga-
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GORENJSKI GLAS • 26. STRAN T E D E N RDEČEGA KRIŽA / info@g-glas .si Petek, 10. maja 2002 

TEDEN RDEČEGA KRIŽA 8. - 15. MAJ 

Pomaga ljudem v ž iv l jenjskih stiskah 
Pred nami je spet Teden Rdeče

ga križa, ki ga po vsem svetu 
praznujemo že od leta 1948. Te
den se vselej začne 8. maja, ko se 
je rodil ustanovitelj gibanja Rde
čega križa Henry Dunant. Ta švi
carski poslovnež, je 1859. leta v 
severnoitaljanski vasi Solfcrino v 
bitki med vojskama avstrijskega 
cesarstva in francosko-sardinijske 
zveze prostovoljno pomagal ra
njenim vojakom. Trpljenje, ki ga 
je videl, ni spremenilo le njegove
ga življenja, ampak tudi vedenje 
do ranjencev po vsem svetu. V 
spomin na velikega človekoljuba 
se spominjamo 8. maja tudi kot 
Mednarodnega dneva Rdečega 
križa in Rdečega polmeseca, zve
ze svetovnega humanitarnega gi
banja, v katerega se vključuje že 
176 nacionalnih društev z milijoni 
prostovoljcev. 

Od prve pomoči ranjencem seje 
pod enotnim simbolom razvilo gi
banje za zaščito različnih katego
rij ljudi, žrtev vojn, ponesrečenih 
v naravnih in drugih nesrečah ali 
kako drugače prizadetih in ne
močnih. Te dni je za nas minilo 
deset let, ko se je k nam pred voj
no zateklo več tisoč beguncev 

najprej iz. Hrvaške in potem še 
več iz Bosne in Hercegovine. 
Rdeči križ je sprejel, nastanil in 
pomagal oskrbovati te ljudi in 
skupaj s civilno zaščito organizi
rati zbirne centre. Danes begun
cev iz tistega časa skorajda ni več. 

Kljub neljubemu dogajanju v 
vodstvu RK Slovenije, o katerem 
seje v preteklih mesecih veliko 
pisalo in govorilo, ostaja organi
zacija močna, saj so trenutne raz
mere posledica neupoštevanja na
čel nekaj posameznikov, jedro pa 
ostaja usmerjeno v izpolnjevanje 
poslanstva gibanja Rdečega križa. 
Zagotovo bomo čutili posledice 
dogajanja tudi v območnih in kra
jevnih organizacijah in prav dobro 
se zavedamo, da bomo morali 
vložiti v delo za enake rezultate 
veliko več truda. To smo tudi pri
pravljeni storiti, saj je vedno več 
ljudi, ki potrebujejo našo pomoč. 
V Sloveniji izvaja humanitarne 

programe 56 območnih združenj 
z več deset tisoč prostovoljcev v 
tisoč krajevnih odborih. Na Go
renjskem se v pet območnih zdru
ženj (Jesenice, Kranj, Radovljica, 
Škofja Loka, Tržič) vključuje 85 
krajevnih odborov in v njih več 

kot 860 prostovoljcev in 48.000 
članov. Lani je darovali kri 10.185 
občanov gorenjskih občin, 3.000 
se jih je vključilo v različne obli
ke usposabljanja za nuđenje prve 
pomoči, 200 otrok je letovalo na 
Debelem rtiču in v Savudriji, v 
Kranju poteka program univerze 
za tretje življenjsko obdobje, v 
Škofji Loki 5 skupin starih za sa
mopomoč, v vseh združenjih po
tekajo programi zdravstvene 
vzgoje oz. vzgoje za zdravo živ
ljenje, krožki za mlade člane, 
prostovoljci obiskujejo stare in 
osamljene ljudi in za njih organi
zirajo srečanja in izlete. V posta
jah Rdečega križa kontrolirajo 
krvni tlak in krvni sladkor. 

Območno združenje Rdečega križa Škofja Loka 

P r i l o ž n o s t z a z a č e t e k d o b r i h d e j a n j 

Dobrodelno predavanje z diapozitivi kot začetek zbiranja finan
čnih sredstev za letovanje zdravstveno in socialno šibkih otrok, po
moč za najbolj ogrožene družine, dan odprtih vrat. 

Teden nima samo informacij
skega značaja, temveč je to lepa 
priložnost za začetek aktivnosti. 
V sredo, 15. maja, bo ob 19. uri v 
Hotelu Transturist predavanje z. 
diapozitivi s skrivnostnim naslo
vom Obiski doma, na katerem nas 
bo naša domača zdravnica Anda 
Perdan popeljala v drugačen svet 
z drugačno življenjsko filozofijo. 
Prostovoljni prispevki namesto 
vstopnine bodo namenjeni otro
kom iz socialno šibkih družin za 
letovanje na Debelem rtiču in v 
Savudriji. Lani je v akciji sodelo

val Davo Karničar, predlani umet
nik Peter Jovanovič, zbrali pa smo 
enkrat 600 in enkrat 400 tisoča
kov. Istega dne bomo začeli tudi 
drugo aktivnost, h kateri bomo 
povabili domače umetnike in s 
prodajo njihovih umetniških del 
pomagali desetim ta trenutek naj
bolj ogroženim družinam. 
Teden je lahko tudi priložnost za 

najavo drugih aktivnosti in za po
vabilo občanov k sodelovanju. 1. 
julija se začne krvodajalska akcija 
v Železnikih ter se 15. in 16. juli
ja zaključi v Žireh. Ponovno 

bomo organizirali tabor ob Kolpi, 
vendar le za 26 otrok (1. do 7. ju
lija), tabor v Savudriji (17. - 24. 
julija) in letovanje na Debelem 
rtiču (5. - 15. avgusta). Novost v 
naših programih pa so vikend ta
bori za srednješolce, ki jih bomo 
za manjše skupine organizirali v 
jesenskem času v Otovcu na eni 
od bohinjskih planin, v Davči ali 
še kje drugje. Na koncu pa naše 
povabilo k sodelovanju. Če vas 
veselijo srečanja s starejšimi ali 
študente delo med mladimi, če 
želite podariti nekaj svojega časa 
in znanja drugim in s tem tudi 
marsikaj pridobiti, se oglasite ka
darkoli, v sredo, 15. maja, pa ima
mo vrata odprta za vse. 

Območno združenje Rdečega križa Kranj 

K o l j u d j e n i m a j o d o v o l j z a p r e ž i v e t j e 

V tednu Rdečega križa od 8. do 15. maja 2002 bomo seznanili jav
nost o dejavnostih, ki potekajo skozi vse leto, s čimer želimo dose
či transparentnost našega dela. 

Na predvečer Mednarodnega 
dne Rdečega križa, 7. maja so se v 
avli Mestne občine Kranj predsta
vile študijske skupine Univerze za 
III. življenjsko obdobje, ki pote
kajo v okviru OZ RK Kranj že 17 
let. Mentorice in udeleženci posa
meznih skupin so občanom na 
prijeten in zanimiv način predsta
vili svoje aktivnosti. 

V skrbi za dobro počutje in 
zdravje ljudi smo se odločili, da 
tokrat začnemo in končamo Te
den Rdečega križa z brezplačnim 
merjenjem krvnega tlaka, slad
korja in holesterola. Občani so si 
preverili krvni tlak in sladkor že 
8. maja, enako možnost bodo 
imeli tudi v sredo, 15. maja 2002, 
od 8.00 do 9.30 v naši predavalni
ci, na Bleivveisovi c. 16. V prosto

rih, kjer bo potekalo merjenje, 
bomo razstavili tudi gradivo o na
ših dejavnostih. Med letom si ob
čani lahko preverijo krvni tlak in 
sladkor v naših prostorih v Dru
štvu upokojencev Kranj na Tom
šičevi ul. 4. N 

Skupaj s Klubom študentov 
Kranj smo 8. maja 2002 - na 
Mednarodni dan Rdečega križa 
organizirali krvodajalsko akcijo, 
ki so se je udeležili člani Kluba 
študentov Kranj in študentje Fa
kultete za organizacijske vede 
Kranj. 
Vse leto pomagamo občanom, 

ki jim dohodki ne zadostujejo za 
dostojno preživetje. V tem tednu 
jim bomo razdelili 400 prehramb-
nih zavitkov, ki smo jih kupili z 
lastnimi sredstvi in ravno toliko 

Rdeči križ se je predstavil sredi mesta. 

zavitkov pralnega praška, ki nam 
gaje poslal RKS. Seveda pa to ne 
bo naša zadnja pomoč, ki jim jo 
bomo namenili v tem letu. Vse 
leto razdeljujemo oblačila, ki nam 
jih darujejo občani. Načrtujemo, 
da bomo prehrambne pakete in 
pralni prašek razdeljevali tudi je
seni, rezervirana imamo tudi 
sredstva za nakup šolskih potreb
ščin za otroke teh družin. Že več 
let pošiljamo otroke iz socialno 
šibkih družin na brezplačno 10-
dnevno letovanje na Debeli rtič. 
Zanimanje za letovanje je vsako 
leto večje, letos imamo že znana 
imena vseh 36 otrok, ki bodo leto
vali na Debelem rtiču v začetku 
poletnih šolskih počitnic, prav 
tako nam je že uspelo zagotoviti 
potrebna sredstva za letovanje teh 
otrok. 
Teden Rdečega križa bomo za

ključili s predstavitvijo delavnic 
zdravstvene vzgoje, v katerih 
bodo sodelovali mladi člani Rde
čega križa iz osnovne šol: Šenčur, 
Cerklje, Stražišče, Besnica, Jakob 
Aljaž, Predoslje in Orehek, seve-

. da pa se bodo v delavnice lahko 
vključili tudi mimoidoči. V delav
nicah bodo mladi člani RK pred
stavili pomen zdrave prehrane, 
vrednot Rdečega križa, preizkusi
li pa se bodo tudi v oživljanju na 
reanimacijski lutki. Učenci iz 
osnovne šole Helena Puhar pa se 
bodo predstavili z igrico. Delav
nice bodo potekale 15. maja 2002 
med 12. in 16. uro na Glavnem 
trgu v Kranju, kjer bomo tudi raz
stavili likovne in pisne izdelke, ki 
so jih učenci poslali na natečaj 
OŽ RK Kranj. 

Milka Miklavčič 

Vsem je skupna najbolj temeljna 
dejavnost, ki tudi zahteva največ 
časa in denarja, to je humanitarna 
dejavnost oziroma pomoč ljudem, 
ki živijo na robu preživetja ali pa 
se le trenutno znajdejo v življeni-
ski stiski bodisi zaradi požarov, 
plazov ali družinskih tragedij. 
Dnevno se srečujemo z ljudmi, ki 
jim niti plača več ne zadošča za 
dostojno preživetje družine, kaj 

šele socialne pomoči, srečujemo 
se z ljudmi, ki morajo preživeti 
brez tolarja dohodka in so odvisni 
od tuje pomoči. Nemalokrat išče
jo pomoč starši hudo bolnih 
otrok, ki zahtevajo posebno in 
dražjo nego ali celo zdravljenje v 
tujini. Kadar je potrebno, poskrbi
mo za vaške posebneže, največje 
pa je vsekakor povpraševanje po 
osnovnih življenjskih potrebšči

nah, po prehrambnih in higien
skih artiklih, jeseni po šolskih po
trebščinah, kurjavi, zimskih obla
čilih in obutvi ter po kakšnem 
kosu pohištva. Velikokrat pomaga 
tudi pogovor. 

Prek različnih programov nave
žemo stike z več deset tisoč ljud
mi in to dokazuje, daje Rdeči križ 
res množična organizacija. 

Območno združenje Rdečega križa Radovljica 

D r a g o c e n a p o m o č p r o s t o v o l j c e v 

Ob mednarodnem dnevu Rdečega križa, 8. maju, in Tednu RK od 
8. do 15. maja, potekajo različne dejavnosti. To je tudi čas, ko se v 
organizacijah, ki sodelujejo z lokalnimi oblikami organiziranega 
humanitarnega dela, skupaj zazremo v svoje dejavnosti na huma
nitarnem področju in skušamo ugotoviti, kakšne so razmere in po
goji za dobrodelnost, solidarnost in za pomoč ljudem v stiski. 

Območno združenje RK Radov
ljica povezuje 18 krajevnih orga
nizacij RK v občinah Bled, Bo
hinj in Radovljica. V njih sodelu
je več kot 230 prostovoljk in pros
tovoljcev. Prav razvejana mreža 
naše aktivne prisotnosti na vsem 
območju nam omogoča usklajeno 
delovanje in posredovanje takrat, 
koje pomoč posamezniku ali dru
žini najbolj potrebna. 

Območno združenje RK Radov
ljica se bo ob letošnjem tednu 
Rdečega križa posebej posvetilo 
podmladkom RK. Vsi mentorji v 
osnovnih šolah bodo prejeli te
matsko gradivo, uredili svoje raz
stavne panoje ali v šolah običajne 
prostore, namenjene oglaševanju. 
V nekaterih osnovnih šolah bodo 
potekali poskusni kvizi poznava

nja zgodovine in delovanja Rde
čega križa. 

Poleg tega je radovljiško ob
močno združenje namenilo del 
sredstev iz Sklada solidarnosti za 
potrebe sofinanciranja zaključnih 
izletov za socialno ogrožene 
učence. V tednu RK pa bo ob-

Območno združenje RK 
Radovljica s krajevnimi 
organizacijami pokriva območje 
občin Bled, Bohinj in 
Radovljica. V vseh 18 krajevnih 
organizacijah je bilo lani 
11.263 članic in članov RK. 
V registru prostovoljnih 
krvodajalcev ima radovljiško 
združenje nekaj nad 6500 red
nih in občasnih krvodajalcev. 

močno združenje razdelilo tudi 
120 prehrambnih paketov in 150 
zavitkov pralnega praška. Podatke 
o potrebah nam vedno posreduje
jo prostovoljci in prostovoljke kra
jevnih organizacij RK. 
Teden Rdečega križa naj bo na' 

menjen tudi zahvali vsem organi
zacijam in posameznikom, ki nam 
finančno in v materialu pomagajo 
pri našem vsakodnevnem huma
nitarnem delu. Zahvaljujemo se 
tudi v̂ sem krvodajalcem, ki se 
redno udeležujejo krvodajalskih 
akcij. Posebna zahvala pa je na
menjena vsem prostovoljkam i" 
prostovoljcem našega območjâ  
Samo v letu 2001 smo opravili I 
tisoč prostovoljnih ur. Njihovo 
vsakodnevno delo, laična pomo* 
na domu, stalna skrb za starejše i" 
sodelovanje s podmladki Rdečeg3 

križa nam vsem daje upanje, da se 
dobrodelnost še ne umika s sezna
ma najbolj spoštovanih človeških 
vrednot. 

Anica Svetin* 
Predsednica OZ RK Radovljica 

Območno združenje Rdečega križa Jesenice 

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

Biti človek za človeka, skrbeti tudi za blagor drugih ali stremeti le 
za svojo srečo, za lastno blaginjo? Včasih se v nas prikrade vpra
šanje, dvom - so naša prizadevanja sploh potrebna, ali naše delo 
komu stori dobro, mu prinese žarek upanja? 

Prav gotovo. Vsak nasmeh, za
dovoljen pogled, sta potrdilo, da 
gremo v pravo smer, da vztrajamo 
v včasih nemogočem. 

Območno združenje Rdečega 
križa Jesenice na območju občin 
Jesenice, Kranjska Gora in Žirov
nica uspešno izvajamo številne 
načrtovane aktivnosti. Prilagaja
nje evropskim standardom in 
spremembe, ki se nam posledično 
obetajo na področju krvodajal
stva, narekujejo intenzivno obveš
čanje krvodajalcev *in privajanje 
na nov sistem darovanja krvi. 

V drugi polovici letošnjega leta 
bodo namesto tradicionalnih kr
vodajalskih akcij, krvodajalci lah
ko darovali kri na Transfuzijskem 

oddelku Bolnišnice Jesenice. 
Programi zdravstvene in vzgoj

ne preventive že nekaj let poteka
jo po srednjih šolah, zlasti pa pre
ko krožkov Rdečega križa po 
osnovnih šolah. Člani krožkov se 
poleg aktivnosti, ki jih opravljajo 
v okviru krožka, vključujejo tudi 
v dejavnosti izven šole, v svojem 
domačem okolišu. Koristno bomo 
skušali preživeti tudi čas počitnic, 
zlasti pa bomo pomoč sokraja-
nom nudili v jesenskem času. 

V letu 2002 načrtujemo izvedbo 
večjega števila tečajev in izpitov 
prve pomoči za voznike motornih 
vozil, ekipe prve pomoči civilne 
zaščite ter tečaji za gospodarske 
in negospodarske družbe. 

V preteklosti izvajan projekt 
moči na domu, ki smo ga uresni' 
čili v sodelovanju z vojakom m1 

civilnem služenju predstavlja ko' 
ristno in zelo dobrodošlo pomô  
Za podobno obliko nuđenja pO' 
moči bomo skušali pridobiti čim' 
več prostovoljcev po posameznih 
krajevnih odborih. 

Najbolj obsežne in tudi najbolj 
občutljive aktivnosti, glede m1 

splošno slabo ekonomsko sliko-
predstavlja socialna in psihosoci' 
alna dejavnost. Z neposredno pO' 
močjo skušamo lajšati stisko s0' 
občanom, ki jim nastale socialni 
razmere ogrožajo njihovo socia'' 
no-ekonomsko varnost. 

Hvaležnost, ki jo izkazujejo, & 
skriva v očeh, zadovoljnem pogle' 
du, skriti želji in tihem upanju. 1 
saj še pridete, kajne... 

Območno združenje Rdečega križa Tržič 

D a n o d p r t i h s r c d o b r i h l j u d i 

Območno združenje Rdečega križa Tržič se trudi po svojih naj
boljših močeh slediti potrebam po različnih vrstah pomoči in le-te 
tudi čim bolje in čim kvalitetneje izvajati. 

Več kot 130-letna tradicija delo- občanov pozna naše delo in nje-
vanja Rdečega križa na Sloven
skem je zgovoren podatek, da je 
izvajanje humanitarne dejavnosti 
Rdečega križa nedvomno nepo
grešljiv dejavnik, ki daje svoj pri
spevek pri ustvarjanju humanejših 
pogojev življenja in lajšanja trp
ljenja ljudi v stiskah. 

Programske naloge, ki jih izva
jamo kot eno od 56 Območnih 
združenj Rdečega križa Slovenije 
pa poleg socialne, preventivno 
zdravstvene, krvodajalske, izobra
ževalne in vzgojne dejavnosti s 
področja prve pomoči in dela z 
mladimi, vključuje tudi naloge, ki 
jih opredeljujejo Ženevske kon
vencije, katerih podpisnik je tudi 
država Slovenija. 

Žal vse bolj opažamo tudi, da 
zelo malo oz. bolje rečeno prema
lo ljudi - naših sokrajanov in so-

gov obseg. Zato smo se letos od
ločili ponovno predstaviti, tokrat 
na drugačen način. 

Najprimernejši čas za to je TE
DEN RDEČEGA KRIŽA - 8. do 
15. maja, najpomembnejši dan pa 
bo SOBOTA, 11. MAJA, med 9. 
in 12. uro dopoldan, ko se bomo 
v ATRIJU OBČINE TRŽIČ 
predstavili in DELILI ŠOLSKE 
COPATE. Obiščite stojnico in 
dobili boste nove šolske copate, ki 
jih je.Rdečemu križu Tržič veliko
dušno podaril M-STYLE, PRE
VERILI BOMO VAŠ KRVNI 
TLAK IN SLADKOR V KRVI in 
izmenjavali knjige in igrače. 

Če imate doma knjige ali igrače, 
ki ste se jih že naveličali, jih pri
nesite na sedež OZ RK Tržič ali v 
soboto, 11. 5., kar na stojnico; 
sprejeli jih bomo in oddali naprej; 

verjemite, da jih bodo mnogi ve' 
seli in vam hvaležni. 

Predstavili bomo dejavnos'1 

krožkov RK, skupin za samop0! 
moč, povezavo med generacijam1 

- v sliki in besedi: video - tabofi 

vse o zdravju in higieni, prosto' 
voljstvo, splošno o Rdečem kri^ 
zloženke, brošure na razi ičfl1 

teme; delavnice - slike iz zaČifljj 
rože iz papirja, konj iz nogaviĉ  
razne zgibanke iz papirja, ogrlic 
iz makaronov. 

Nastopile bodo "Pop girls' ' 
mlade plesalke udeleženke krô ' 
kov RK in ostalih dejavnosti (m 
močnega združenja Rdečega m 
ža Tržič. 

Biti moraš srečen, 
da nekoga osrečiš. 
Pomembno je nekoga osrečit'' 
da bi ostal srečen 

(Vvalter Trobisch) 

Sekretarka OZ RK TrŽj 
Lilijana Mato^ 
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H A L O - H A L O G O R E N J S K I G L A S T E L . : 04 /201-42 -00 
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 13.00 ure! Cena oglasov in ponudb v rubriki: Izredno ugodna. . _ _ 
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ROZMAN BUS 
Rozman Janez, s.p. 

VOZNIŠKI IZPIT 
PREDAVANJA IZ TEORIJE 

B&B KRANJ, tel. 202-55-22, 13. maja, ob 9.00 in 18.00 uri 
B&B RADOVLJICA, tel. 530-0-530, 20. maja ob 18.00 un 
B&B JESENICE, tel. 583-64-00, 14. maja ob 18.00 uri 
B&B ŠK LOKA, tel. 515-70-00, 20. maja ob 9.00 in ob 16.00 un 

Trst 14.5.; Madžarske toplice od 16.5. do 19 5., od 20.6. do 
26.6., in od 27.6. do 7.7. 2002; Lenti 18.5.; Gardaland 1.6. 
tel: 04/53-15-249, Šenčur: 251-18-87 

METEOR, d.o.o. 
Starac. 1, Cerklje 

Lenti 11.5. in 25.5. 
Tel.: 252-62-10, 041/660-658 

AVTOBUSNI PREVOZI 
DRINOVEC PAVEL, s.p. 

Trst 16.6. 2002 
Tel.: 533-10-50, 041/74-41-60 

HOKO - kombi prevozi 
Hočevar Stanislav, s.p. 
tel.: 04/596-38-76 

04/595-77-57 

zbijeni po n ^ k u t f ^ in sobota, Trsfsreda in petek 
(sobota), Celovec 1. torek v mesecu, Gardaland in ostal, prevoz, 
(izleti, prireditve, dopusti) po dogovoru. 041 734 140 

Osrednja knjižnica Kranj 
Splošni oddelek, 
Slovenski trg 5 

Obvešča vse svoje člane in obiskovalce, da je zaradi obnovitvenih del 
od 10. do 31.5. 2002 zaprt SPLOŠNI ODDELEK v Delavskem 
domu. Vtem času članom ne bomo zaračunavali zamudnine in opomi
nov za izposojeno gradivo Splošnega oddelka. 
Če želelijo izposojeno gradivo kljub temu vrniti, to lahko storijo v Pio
nirskem oddelku (sosednji vhod v Delavskem domu). Gradivo si 
lahko izposodijo v Študijskem oddelku na Tavčarjevi 41. 

in vodi lep in zanimiv planinski izlet 
v četrtek, 16. maja, na planino 
Stara Pokljuka - skozi Pokljuško 
luknjo in galerijo - sotesko Zatrnik 
ter naprej na Osojnico nad Ble
dom. Zbirno mesto bo ob 7. uri 
pred Globusom. Prijave z vplačili 
sprejemajo v društveni pisarni na 
Tomšičevi 4. 

Potepanje v Izolo in okolico 
Kranj - Gorenjsko društvo za srce 
vabi člane in privržence na izlet in 
potepanje v Izolo in okolico, ki bo 
18. maja. Odhod avtobusa bo ob 
8. uri izpred Zadružnega doma na 
Primskovem, nato izpred hotela 
Creina in Labor. Za informacije in 
prijave pokličite do 13. maja v 
Gostišče Arvaj, tel.: 28-00-100; 
Mesarijo Arvaj, tel.: 28-02-100 ali 
družino Rebernik, tel.: 25-11-012. 

Na Cipernik 
Kranj - PD Kranj vabi na izlet na 
Cipernik, ki bo 25. maja. Odhod 
posebnega avtobusa bo ob 6. uri 
izpred hotela Creina. Hoje bo za 6 
ur. Prijave sprejemajo v pisarni 
društva PD Kranj, Koroška 27, 
tel.: 23-67-850. 

ča, da sta Aljažev in Slajmerjev 
dom stalno oskrbovana. 

Zdravljenje 
v Zdravilišču Dobrna 
Kranj - Medobčinsko društvo in
validov Kranj obvešča člane, da 
organizira 7-dnevno zdravljenje v 
Zdravilišču Dobrna, od 8. junija 
do 15. junija, po zelo ugodni ceni. 
Prijave sprejemajo v pisarni dru
štva vsak torek in četrtek, od 15. 
do 17. ure, tel.: 2023-433. 

N O V O ! N O V O ! N O V O ! 
Kategorija- C in E (tovorno vozilo s prikolico) na sodobnem tovornem 
vozitu mercedes 814. Informacije: 04/20-21-222 Kranj, K.dnceva c. 

KONKURENČNE CENE IN MOŽNOST OBROČNEGA ODPLAČEVANJA 

9 Prešernovo 
gledališče 

Kranj 

jutri v soboto, 11. maja, ob 20.00. uri, C. Serreau: ZOKI ZAJC 
za ABONMA 1, IZVEN in KONTO 
Glavni trg 6, Kranj, tel.: 04/202 26 81 

Na Notranjsko 
Kranj - PD Kranj vabi jutri, v sobo
to, 11. maja, na zanimiv izlet na Not
ranjsko. Prvi cilj bo Slivnica, drugi 
pa spoznavanje Cerkniškega jeze
ra. Odhod posebnega avtobusa bo 
ob 7. uri izpred hotela Creina, lahke 
hoje bo 4 do 5 ur. Prijave sprejema
jo v pisarni društva PD Kranj, Koro
ška 27, tel.: 23-67-850. 

DRAMA 
Slovensko narodno 
gledališče LJ. 

S. Kane: PSIHOZA 4.48. SUPERABONMA in IZVEN (KONTO), 
jutri, 11. maja, ob 20.00 uri. 

KLIME 
Besco, d.o.o. 

"Dobavljamo in inštaliramo klimatske naprave v stanovanjske in 
poslovne prostore, nudimo ugoden kredit. 
Zg. Besnica 132, 04/25-06-147 _ _ _ _ 

Izlet na Slavnik 
in v Strunjan 
Kranj - Društvo za osteoporozo 
Kranj vabi 16. maja na izlet na 
Slavnik in kopanje v Zdravilišču 
Strunjan. Prijave sprejemajo v pi
sarni društva, ob ponedeljkih od 
8. do 10. ure, tel.: 201-11-50. 
Nekaj prostih mest pa je še za 
zdravljenje v Dolenjskih toplicah. 

Zgodovina nekoliko drugače 
Tržič - Knjižnica dr. Toneta Pret
narja Tržič vabi danes, v petek, 
10. maja, ob 20. uri v prostore 
knjižnice na predavanje z naslo
vom Zgodovina nekoliko drugače. 
Predavanje bo Ivan Mohorič po
spremil z barvnimi diapozitivi. 

Mesta moči in Sveta znanja 
Kranj - V četrtek, 16. maja, ob 18. 
uri bo v Gimnaziji Kranj predavanje 
in predstavitev knjig Mesta moči in 
Sveta znanja, avtorja dr. Ljubiše 
Stojanoviča iz Novega Sada. 

Urejanje vrtov 
Podvin - Vrtnarija Reš iz Podvina 
pri Radovljici vas vabi na deveto iz 
niza pomladanskih srečanj. O ure
janju vrtov v mestu in na podeže
lju bo spregovoril Matej Šabjan iz 
Vrtnarstva Murska Sobota. Preda
vanje bo danes, v petek, 10. 
maja, ob 17. uri na Vrtnariji Reš. 

vodstvom prof. Lilijane Kiš, bo na 
ogled do vključno 22. maja. Sa
lon je odprt vsak dan, razen ob 
sobotah popoldan, nedeljah in 
praznikih, od 9. do 12. ure in od 
16. do 19. ure. 

Cvetje v jeseni 
Crngrob - Župnijski urad Stara 
Loka vabi okoličane in romarje k 
ogledu razstave Cvetje v jeseni z 
najlepšimi fotografijami verskih 
•znamenj, ki jih je predstavil Ciril 
Velkovrh ob slovenskih planinskih 
poteh. Odprtje razstave bo takoj 
po nedeljski maši, 12. maja, ki se 
začne ob 16. uri, v cerkvi Gospo
dovega oznanjenja Mariji v Crn-
grobu. 

Ohranimo zdravje z giba
njem v naravi 
Kranj - Gorenjsko društvo za 
zdravje srca v torek, 14. maja, ob 
18. uri v sejni sobi 14 Mestne ob
čine Kranj, prireja predavanje z 
naslovom Ohranimo zdravje z gi
banjem v naravi. Predaval bo dr. 
Stanko Pinter. 

Marijin koncert na Taboru 
Podbrezje - Jutri, v soboto, 11. 
maja, ob 20. uri bo na Taboru v 
Podbrezjah Marijin koncert, v po
častitev 500-letnice taborske 
cerkve. Prepevala bosta Cerkveni 
mešani pevski zbor Podbrezje in 
Mešani pevski zbor Ignac Hladnik 
iz Tržiča. Pesmi bo povezoval ra
dijski napovedovalec in pevec 
Janko Ropret. 

Spomladanski koncert 
Pirniče - Godba Medvode vas 
vabi na njihov spomladanski kon
cert, ki bo danes, v petek, 10. 
maja, ob 20. uri v Domu krajanov 
v Pirničah. Dirigent bo Jurij Cizej. 

Koncert v Radovljici 
Radovljica - Na povabilo meša
nega pevskega zbora A.T. Linhart 
Radovljica prihaja v Linhartovo 
mesto mešani pevski zbor Sloven
ski dom iz Zagreba, ki bo imel 
koncert v avli radovljiške grašči
ne, in sicer v nedeljo, 12. maja, 
ob 20. uri. 

G L A S O V K A Ž I P O T 

Nadaljevanje s 25. strani 

Teden Vede 
Kranj - Zveza za transcendental
no meditacijo Slovenije pripravlja 
v času do 13. maja v sklopu Ted
na Vede predavanja za praktično 
doseganje idealnih vrednot življe
nja v sklopu z Naravnim zakonom. 
Predavanja bodo govorila o: 10. 
maja idealnem izobraževanju, 11. 
maja TM-sidhi programu s pred
stavitvijo jogijskega kletenja in 13. 
maja naravni medicini Mahariši 
Ajur-Vedi avstrijskega gosta g. 
Krennerja. Predavanja bodo pote
kala v Modri dvorani gradu Khisl
stein, vsakič ob 19. uri. 

Prvi mali frankofonski dan 
Kranj - OŠ Orehek organizira v 
sodelovanju z Ministrstvom za šol
stvo, znanost in šport, Zavodom 
RS za šolstvo in francoskim insti
tutom Charles Nodier v torek, 14. 
maja, ob 16. uri v prostorih njiho
ve šole Prvi mali frankofonski dan. 
Nastopili bodo učenci OŠ Orehek 
Kranj in drugih slovesnkih osnov
nih šol ter Francoske šole v Ljub
ljani, Ogledali si boste lahko raz
stavo izdelkov učencev in izme
njali izkušnje ter sproščeno klepe
tali ob francoski kuhinji. 

Kolesarski sejem 
Škofja Loka - Trekking klub Velo-
sport Škofja Loka organizira kole
sarski sejem, ki bo v bivši vojašni
ci, in sicer jutri, v soboto, 11. maja, 
od 9. do 19. ure in v nedeljo, 12. 
maja, od 9. do 17. ure. Za vas 
bodo pripravili komisijsko prodajo 
rabljenih koles in opreme, strokov
no svetovanje pri nakupu, prodajo 
novih koles in manjša popravila. 

na Talež nad Bledom. Pohod bo v 
soboto, 1. junija. Zbirno mesto bo 
med 9.30 in 9.45 uro pred Zad
ružnim domom v Ribnem pri Ble
du. Najkasneje ob 10. uri pa se 
boste odpravili na Talež. Prijave za 
pohod zbirajo do 15. maja, po 
tel.: 58-61-209 (ga. Babic). Hkra
ti pa vas društvo vabi tudi na spo
mladanski izlet in športne igre -
Psoriada v organizaciji podružnice 
Pomurje. Izlet bo v soboto, 18. 
maja. Dodatne informacije pri ge. 
Babic, tel.. 58-61-209. 

Orientacijski pohod 
Stražišče - Gasilska zveza Mest
ne občine Kranj organizira jutri, v 
soboto, 11. maja, ob 15. uri na 
prostoru Živ-žav v Staržišču orien
tacijski pohod mladih gasilcev. 
Pohod spada v program usposab
ljanja mladih gasilcev ter ob 100 
letnici PGD Stražišče. Tekmova
nja se bo udeležilo okrog 300 tek
movalcev in njihovih mentorjev. 

Na Ojstrnik 
Preddvor - Planinska sekcija Pred
dvor vabi člane v soboto, 18. maja, 
na planinski izlet na Ojstrnik v Kar
nijskih Alpah. Ob primerni kondiciji 
je tura primerna za vse pohodnike. 
Prevoz je lasten. Prijave in informa
cije: Janez Planine, tel.: 255-15-
65, do četrtka, 16. maja. 

Iz Završnice na Ajdno 
Naklo - Sekcija za pohodništvo 
pri DU Naklo organizira pohod iz 
Završnice na Ajdno, ki bo jutri, v 
soboto, 11. maja. Zbor udeležen
cev bo od 8. uri pri gostišču Gr-
mač v Podbrezjah. Za pohod, ki 
bo trajal približno 4 ure, priporo
čajo planinsko opremo. 

sprejemajo na upravi PD Jesenice 
do četrtka, 16. maja, do 12. ure. 

26. pohod na Blegoš 
Blegoš - Planinsko društvo Gore
nja vas v sodelovanjem s Planin
skim društvom Škofja Loka organi
zira 26. spominski in rekreativni 
pohod na Blegoš. Letošnji pohod 
bo v nedeljo, 12. maja. Pri koči pod 
Blegošem bo ob 11. uri priložnost
na svečanost s kulturnim progra
mom. Za dobro razpoloženje bo 
poskrbel ansambel Zimzelen. Vpi
sovanje in potrjevanje izkaznic bo 
ob 8. do 16. ure na vpisnem mes
tu pri koči. Za šolsko mladino bo 
pohod jutri, v soboto, 11. maja. 

Pohod na Peco 

46. pohod okoli Ljubljane 
Kranj - Pohodna sekcija pri DU 
Kranj vabi ljubitelje daljših spreho
dov na 46. pohod okoli Ljubljane. 
Pohod bo jutri, v soboto, 11. 
maja. Zbrali se boste ob 7. uri na 
avtobusni postaji v Kranju. 

Pohod na Blegoš 
Jesenice - PD Jesenice vabi v 
nedeljo, 12. maja, na tradicionalni 
pohod na Blegoš. Odhod avtobu
sa bo ob 7. uri s srednje AP na 
Hrušici. Pohod bo v vsakem vre
menu, odpadel pa bo v primeru 
premajhnega števila prijav. Prijave 
z vplačili sprejemamo na upravi 
društva do danes, petka, 10. 
maja, do 12. ure. 

O hujšanju 
Kranj - Bi radi izgubili kakšen kilo
gram? Pridite na brezplačno pre
davanje o hujšanju, ki bo v pone
deljek, 13. maja, ob 19. uri v 
Domu krajanov na Primskovem (I 
nadstropje). 

Koncert Marijinih pesmi 
Olševek-V nedeljo, 12. maja, ob 
19.30 uri vas vabijo na solistični 
koncert Marijinih pesmi, ki bo v 
cerkvi sv. Mihaela v Olševku. Pela 
bo sopranistka Mojca Logar v du
etu z Joži Markovič ob orgelski 
spremljavi Tilna Bajca. 

Na Talež nad Bledom 
Jesenice - Društvo psoriatikov 
Slovenije - podružnica Gorenjske 
vabi svoje člane in ostale zainte
resirane na spomladanski pohod 

V jamo pod Babjim zobom 
Jesenice - Planinsko društvo vabi 
v soboto, 18. maja, na planinski 
pohod v jamo pod Babjim zobom. 
Odhod avtobusa bo ob 8.30 uri s 
srednje postaje na Hrušici. Skup
ne, nenaporne hoje bo od 4 do 5 
ur. Pohod bo organiziran v vsa
kem vremenu. Prijave z vplačili 

Kranj - Planinsko društvo Iskra 
Kranj vabi na planinski pohod na 
Peco, ki bo v soboto, 18. maja. 
Odhod posebnega avtobusa bo 
ob 6. uri izpred hotela Creina. 
Predviden čas hoje je 7 do 8 ur. 
Priporočajo pa opremo za visoko
gorje in vremenu primerno ter če
lado za tiste, ki boste odšli po ple
zalni poti. S seboj pa morate imeti 
tudi veljavni dokument za prestop 
državne meje. Prijave z vplačili in 
dodatne informacije: Milena Pav
lin, Iskra ISD, tel.: 207-67-03; 
Niko Ugrica, tel.: 041 /734-049 ali 
ob sredah od 17. do 18. ure v pi
sarni društva, poslovni center Pla
nina 3 (soba 318). Rok za prijevo 
je do srede, 15. maja, do 12. ure. 

Družinski pohod 
Kokrica - TD Kokrica vabi vse pohod
nike na družinski pohod v nedeljo, 
12. maja, na Jakoba - Katarino - Ro-
bež. Zbirno mesto je ob 13.30 uri na 
parkirišču pred trgovino Storžič in se 
nato odpeljali z avtomobili do Topola. 

Na Plitvice 
Žabnica - Bitnje - DU Žabnica -
Bitnje vabi svoje člane na zares lep 
izlet na Plitvice, ki bo v torek, 11. 
junija, z odhodom ob 6. uri iz vseh 
avtobusnih postaj od Stražišča do 
Svetega Duha. Prijave z vplačilom 
zbirajo vsi poverjeniki društva. 

Na turistični izlet z DU Kranj 
Kranj - DU Kranj vas vabi na izlet 
preko Karavank v osrčje Kamni
ško - Savinjskih Alp in v Zgornjo 
Savinjsko dolino nekoliko druga
če, in sicer v torek, 14. maja. Od
hod avtobusa bo ob 7.30 uri iz
pred hotela Creina. Dodatne infor
macije in prijave zbirajo v društve
ni pisarni, na Tomšičevi 4. 

O sladkorni bolezni 
Preddvor - Krajevna organizacija 
RK Preddvor organizira predava
nje o sladkorni bolezni, ki bo jutri, 
v soboto, 11. maja, ob 8. uri v 
prostorih gasilskega doma. Pred 
in po predavanju bo brezplačno 
merjenje krvnega tlaka, sladkorja 
in holesterola. Za meritve je treba 
biti tešč. 

Naš duhovni razvoj v dru
gem tisočletju 
Škofja Loka - Društvo Narava 
Škofja Loka organizira predavanje 
ge. Vide Vidmar iz Brazilije, z go
stom jogijskim aspirantom Keča-
rom, z naslovom "Naš duhovni 
razvoj v drugem tisočletju", ki bo 
danes, v petek, 10. maja, ob 18. 
uri v Kulturnem domu Sv. Duh pri 
Škofji Loki. 

Predstave 

Kopalni izlet 
v Dolenjske toplice 
Kranj - Medobčinsko društvo in
validov Kranj organizira enodnevni 
kopalni izlet v Dolenjske toplice, ki 
bo v petek, 17. maja. Vplačila 
sprejemajo v pisarni društva v Kra
nju, Begunjska 10, vsak torek in 
četrtek od 15. do 17. ure, tel.: 
2023-433. 

Obvestila 

Pokljuka in okolica 
Kranj - Planinska sekcija pri Dru
štvu upokojencev Kranj organizira 

Tečaj gorništva prestavljen 
Kranj - Letni tečaj gorništva, ki bi 
moral biti po programu Izobraževal
nega odseka PD Iskra, jutri, 11. in v 
nedeljo, 12. maja, na Kališči, pre
stavljen. Tečaj bo predvidoma izve
den v juniju. O kraju in času izved
be boste pravočasno obveščeni. 

PD Dovje 
- Mojstrana obvešča 
Dovje, Mojstrana - Planinsko 
društvo Dovje - Mojstrana obveš-

Unikati iz narave 
Tržič - V Kurnikovi hiši v Tržiču je 
do 9. junija na ogled razstava Uni
kati iz narave, razstava dekorativ
nih predmetov in fosilov kamnov 
mag. Richarda Bošiča. 

Podobe iz sanj 
Škofja Loka - V kapeli Puštalske-
ga gradu je na ogled razstava risb 
Petra Jovanoviča z naslovom Po
dobe iz sanj. 

Razstava ročnih del 
Jesenice - Razstavni salon Dolik 
Jesenice vas vabi danes, v petek, 
10. maja, ob 18. uri na odpiranje 
in ogled razstave ročnih del, čla
nic krožka za ročna dela pri KD 
Svoboda Toneta Čufarja Jeseni
ce. Razstava, ki jo bodo odprli s 
krajšim koncertom ženske pevske 
skupine "Milko Škoberne", pod 

Gledališče 
Bohinjska Bistrica vabi 
Bohinjska Bistrica - Gledališče 
Bohinjska Bistrica bo jutri, v sobo
to, 11. maja, v Domu Joža Ažma-
na, v okviru nominacij za republi
ško srečanje ljubiteljev odrov, izve
dlo ob 19. uri predstavo Orkester 
Jeana Anouila v režiji Nika Kranjca 
Kusu; ob 21. uri pa še predstavo 
Mamagorka in njen Plejamo Ge-
rarda Manceba del Castilla Treja. 

Lesena peč 
Sovodenj - Dramska sekcija pri 
DU Sovodenj bo ponovila jutri, v 
soboto, 11. maja, ob 20. uri v dvo
rani na Sovodnju komedijo Janeza 
Jalna Lesena peč. 
Romeo in Julija 
Bohinjska Češnjica - KD Bohinj
ska Bela se bo predstavilo z gle
dališko predstavo Romeo in Julija, 
v nedeljo, 12. maja, ob 20. uri v 
domu v Bohinjski Češnjici. 

Gospod Evstahij iz Šiške 
Dovje - Ta bol' tater Kulturno prosvet
nega društva Josip Lavtižar Kranjska 
Gora prireja komedijo Eugene Labic-
he Gospod Evstahij iz Šiške, ki bo 
danes, v petek, 10. maja, ob 20. uri 
v Kulturnem domu na Dovjem. 

Butalci 
Slovenski Javornik - Delavsko pro
svetno društvo France Mencinger 
Javornik - Koroška Bela vas vabi na 
ogled komedije Frana Milčinskega 
Butalci. Predstava bo danes, v pet
ek, 10. maja, in jutri, v soboto, 11. 
maja, ob 19.30 uri v veliki dvorani 
kulturnega doma na Slovenskem 
Javorniku. Vstopnice lahko rezervi
rate vsak dan od 11. do 13. ure in 
po 18. uri po tel.: 5866-151. 

mailto:info@g-glas.si
http://www.bb-kranj.si
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APARTMA -
PRIKOLICE 

HRVAŠKA OTOK PAG: METAJNA - odda
jamo apartmaje, štiri, tri in dvo posteljni, s 
pogledom na morje. Ugodne cene v pred in 
posezoni. Tt 00-385-51-267-713, 00-385-
53-667-157 5965 
Otok Šolta pri Splitu, APARTMAJI v hiši, 

mirna okolica, oddam. tr 23-23-663, 
041/543-876 6349 
Nudim APARTMA za letni dopust na otoku 

Pagu-Novalja. Tt 51-91-676, 041/223-789 
6374 

Na otoku Krku na lepi mirni lokaciji ODD
AM APARTMA, tf 2331 -489 6390 

V termah Čatež poceni prodam kamp 
prikolico, leseni bivalni prostor z ograjeno 
verando. Inf. na Tt 01/512-55-62 ali 
040/262-382 6418 
Poreč - apartma za 2 do 4 osebe od junija 

do septembra oddamo. Tt 01 /50-74-286 
6421 

Prodam POČITNIŠKO PRIKOLICO Adria, 
letnik 1997, dolžine 5,30 m. Tt 031/385-
953 6461 
KRK - ODDAM opremljen APARTMA. Tt 

2511-808 6475 
VRSAR ODDAM apartma za 4 -5 oseb od 

maja do oktobra. Tt 040/840-290 6485 
JADRIJA pri Šibeniku - oddam apartma od 

1.6. do 30.9.. Inf. na Tt 00 385 13/894-
078 6698 
Otok Pag - Kustiči, oddajamo nove apart

maje TWC, SAT, 2/4, 20 m od morja. Tt 00 
385 53/664-036 eeie 

APARATI STROJI 
Prodam SAMONAKLADALKO SIP 17 ku-

bikov za 180.000 SIT. Tt 5742-532, 
050/621-740 6399 
Prodam PAJKA 3,6 m, PUHALNIK za seno 

Fela, SILOKOMBAJN Mengele MB 220, Tt 
041/356-157 6407 
Prodam PUHALNIK za seno in PUHALNIK 

s karadnom. Tt 51-46-341, zvečer 6417 
Prodam NAKLADALKO SIP 28-24 in ple

menskega OVNA, starega eno leto. Tt 202-
46-44 6433 
Prodam PODPULTNI HLADILNIK brez zm-

zovalnlka. Tt 041/793-363 8461 
MULTIKOLTIVATOR MUTA s frezo, malo 

rabljen, prodam. Tt 041/488-366 6468 
ROTACIJSKO KOSILNICO 165/2 in tračni 

ZGRABUALNIK 220, prodam. Tt 041 /503-
776 6492 

Prodam STROJ za pobiranje sladkorne 
pese Bariggeli, dvoredni, samohodni, dobro 
ohranjen. Tt 02/540-12-37 6504 

Prodam KOSILNICO BOS, noži 110. Tt 
57-23-101, zvečer 6509 
ZAMRZOVALNO OMARO 250 I in PRALNI 

STROJ Gorenje, prodam. Tt 041/878-494 
6516 

Prodam TRAKTOR deutz torpedo s pred
njim nakladačem za gnoj. Tt 040/282-701 

6559 
Prodam razsuto SENO, KOSILNICO z 

žetveno napravo diesel, kot BCS. Tt 
031/570-572 esjs 

Prodam MULTIKULTIVATOR s prikolico, 
priključki: kosilnica, freza in plug, dve de
likatesni vitrini in stensko vitrino. Tt 
041/708-733 6590 

Prodam ŠTEDILNIK 2 plin 2 elektrika, tr 
040/540-856 6639 
Poceni prodam TERMOAKUMOLACIJSKO 

peč 4,5 KWH. Tt 041/917-404 6640 

GARAŽE 
ODDAM GARAŽO na Planini, Vrečkova. Tt 

031/330-040 6385 
GARAŽO primerno za kombi iščem v Kran

ju. Tt 041/631-776 6544 
Oddam GARAŽO na Planini I (na Vrečkovi). 

Tt 031/754-787 6599 
V najem oddam GARAŽO. Tt 202-68-42 

GR. MATERIAL 
Ugodno prodam NOVO ŽELEZNO ZA

PORNICO za cesto, parkirni prostor ali 
dvorišče, tr 041/60-23-95 6392 
Prodam SALONITKE 125 x90, SILIKATNO 

OPEKO. Tt 530-66-61, po 8. uri 6429 
Prodam suhe hrastove PLOHE. Tt 

041/74-56-57, 533-10-83 6440 
Prodam ŽAGAN LES za ostrešje, deske, 

letve in opaž. Tt 041/637-100 6443 
SKODLE prodam, pokrijem z njimi. Tt 531-

83-40 6495 
Prodam OKNO Jelovica 140x120 dvodel

no, z roleto. Tt 2331-199 eso? 
Ugodno prodam 20 m ŽELEZNE VRTNE 

OGRAJE. Tt 2042-764 6547_ 
Ugodno prodam OBŽAGAN LES za ostreš

je. Rupa 25, Tt 201-15-03 6583 
Prodam VHODNA VRATA, 3 kratno zapi

ranje. Tt 031/648-611 6587 

Prodam suhe lipove DESKE 40 mm ter sm
rekove deske 50 in 25 mm. Tt 041/965-
112 6603 
Prodam GRADBENE DESKE, PUNTE. Tt 

031/549-008 6611 

HIŠE KUPIMO 
HIŠE KUPIMO KRANJ, ŠKOFJA LOKA, 

RADOVLJICA kuimo rnanjšo hišo z vrtom ali 
sadovnjakom, lahko starejšo. DOM 
NEPREMIČNINE, 202-33-00, 2369-333, 
041/333-222 sa/s 
V OKOLICI Radovljice, Lesc kupimo novo 

ali novejšo hišo, cena do 45 mil sit. Takojšn
je plačilo. TRG Bled Tel.:(04) 5 745 444 

HIŠE ODDAMO 
V Ljubnem zelo ugodno ODDAM v najem 

dvostanovanjsko hišo. Tt 040/389-518, 
232-40-88 6476 
Radovljica - oddamo meščansko vilo 200 

m2, parcela 1000 m2. Por Hrovat Barbara 
s.p., Cigaletova 11, ljubljana, Tt 01/434-43-
25,041/641-759 6597 

HIŠE PRODAMO 
NAKLO v mirni soseski prodamo samosto

jno, enonadstopno hišo na parceli 720 m2, 
9,5 mx9,5 m, podkletena, 240 m2 uporab
ne površine, neizdelana mansarda, garaža, 
cena 33 mio SIT, KRANJ Mlaka prodamo 
samostojno, lahko dvostanovanjsko hišo na 
parceli 1033 m2, cca 350 m2 uporabne 
površine, 2 garaži, 63 mio SIT, BAŠELJ 
ugodno prodamo samostojno hišo, 
dvostanovajsko hišo v izgradnji, 12x9 m, vsa 
podkletena, na parceli 781 m2, 22,6 mio 
SIT, SEBENJE manjšo, samostojno hišo na 
parceli 495 m2, 6,5x7,5 m, K+P+M, 32 
mio SIT, KRANJ Stražišče prodamo 1 /2 hiše 
z vrtom, cca 110 m2 uporabne površine, 
114 m2 vrta, 19 mio SIT. DOM NEPREMIČ
NINE, 202-33-00, 2369-333, 041/333-
2 2 2 5873 

l PRODAJA NEPREMIČNIN 

MAKUER 
BLED d.0.0. 

4260 Bled, ljubljanska cesta 3, 
tel: 5767-600, 041/647-974 

TRŽIČ okolica, pod Dobrčo prodamo 
starejše, delno obnovljeno, enonadstropno 
HIŠO, cca. 11 x 6 v etaži, neizdelana 
mansarda, parcela 1500 m2, cena 17 mio 
SIT, vseljiva takoj. DOM NEPREMIČNINE Tt 
202-33-00,041/333-222 6238 

KRANJ Zg. Bitnje prodamo STAREJŠO 
HIŠO 9x7 m, PARCELA 613 m2 na mirni 
lokaciji. Tt 031/210-320 6526 
Zalog pri Cerkljah - prodamo adaptirano 

kmečko hišo 240 m2, parcela 600 m2. Por 
Hrovat Barbara s.p., Cigaletova 11, Ljubl
jana, Tt 01/434-43-25, 041/75-22-88 
ZG. BESNICA - enodružinska hiša, novo

gradnja, finalna dela nedpkončana, 120 m2, 
lepa lokacija, pare. 449 m2, prodamo, Mike 
&Co. d.o.o., 20-26-172, 236-49-21 
KAMNIK - okolica, etaža v urejeni privatni 

hiši, lastni vhod, možnost izdelave podstre
he, parkirni nadstrešek, idilična lokacija, 
Mike &Co. d.o.o., 20-26-172, 236-49-21 
KRANJ - enodružinska hiša v sklopu dvojč

ka, 90 m2 st. površine, možnost izdelave 
mansarde, pare. 240 m2, lepa lokacija, 
neposredna bližina mesta, Mike & Co. 
d.o.o., 20-26-172, 236-49-21 

NEPREMIČNINSKA HIŠA 
P.E. ŠENČUR, Delavska 24, http:// www.frast.si 

F R & S T d.0.0. Kranj 

GSM: 041/734-198 
04/25-15-490 

GOLNIK: prodamo vrstno, novejšo hišo, 32 
mio Frast, d.o.o. 041/ 734 198, 25 15 490 
KRANJ: prodamo sodobno enodružinsko 

hišo, parcela 900m2, 49 mio. Frast, d.o.o. 
041/ 734 198, 25 15 490 
Na celotnem območju Gorenjske prodamo 

več hiš, različnih cenovnih razredov in ve
likosti. ITD + NEPREMIČNINE Tel: 04/236-
66-70, 041/755-296, 040/204-661 
ZGOŠA, prodam starejšo meščansko vilo 400 
m2, parcela 2600 m2, TRIDA NEPREMIČNINE 
041 860 938,04 513 75 90 
JEZERSKO, prodam novejšo hišo, možnost 
apartmajev, 228 m2, parcela 400 m2, TRI
DA NEPREMIČNINE 041 860 938,04 513 
75 90 
NAKLO, prodam večjo družinsko hišo, 

lahko 3 ločene enote, TRIDA NEPREMIČ
NINE 041 860 938,04 513 75 90 
KRANJ, bližina, prodam prenovljeno dvodruž. 

hišo na parceli 1.400 m2, TRIDA NEPREMIČ
NINE 041 860 938,04 513 75 90 
BLED, prodam novo druž. hišo, možnost 

apartmajev, TRIDA NEPREMIČNINE 041 
860 938,04 513 75 90 
BLED - stan.hiša v 3gr.fazi, vel. 7 x 10 m 

(3 etaže), parcela 600 m2, cena = 18,4 mio 
SIT, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 53, 
202 25 66 
RADOVLJICA - poslovno-stanovanjsko hišo 

ob glavni cesti, klet, pritličje in mansarda, 
parcela 650 m2, primerno za neživilsko de
javnost, cena - 33,5 mio SIT, K3 KERN 
d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 66 
Preddvor - novogradnja, vel. 12x9 m + 

terasa 3,5x8 m (klet, pritličje in mansarda), 
na parceli 780 m2, cena = 23,0 mio SIT, 
UGODNO, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 
53, 202 25 66 
DUPLJE - stan.hiša z gosp.posl. primerna 

tudi za obrtno dejavnost, parcela 1.200 m2, 
klet, priti., nad., podstrešje, hiša obnovljena, 
cena - 42,7 mio SIT, K3 KERN d.o.o., tel. 
04 202 13 53, 202 25 66 
Pri TRŽIČU - novejšo vrstna končna hiša z 

odprtim pogledom, 70 m2 v etaži, manjša 
parcela, cena = 37,6 mio SIT, K3 KERN 
d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 66 
ŠENČUR - 11 let stara hiša, pritlična z 
mansardo, vel. 13x10 m, parcela 560 m2, 
možno tudi dvostanovanjska hiša, cena -
48,3 mio SIT, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 
13 53, 202 25 66 
KRANJ, bližina - dvostanovanjska hiša z 

ločenim vhodom, stara 4 leta, parcela 500 
m2, vsaka etaža 110 m2, ugodna cena -
37,9 mio SIT, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 
13 53,202 25 66 
KRANJ, Primskovo - hišo-dvojček v po

daljšani III. gradbeni fazi, vsak velik 12,5 x 
9,6 m na skupni parceli 700 m2, moderna 
hiša, mirna lokacija, v kupnino vzamemo tudi 
stanovanje, cena je 204.000 EUR, K3 
KERN d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 66 
CERKLJE, bližina - stan. hiša novogradnja, 

pritlična z mansardo 12,4 x 9,5 m, terasa v 
pritličju 4,5 x 3,5 m, cena - 46,6 mio SIT, 
K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 
66 
Hraše pri Smledniku - prodamo ohranjeno 

dvoetažno hišo 150 m2, parcela 690 m2. 
Por Hrovat Barbara sa.p., Cigaletova 11, 
Ljubljana, Tt 01/434-43-25, 041/641-759 

IZOBRAŽEVANJE 
MATEMATIKA, FIZIKA instrukcije. ENAČ-

BA-izobraževanje, Resnik s.p., Milje 67, Tt 
04/253-11 -45 in 041 /564-991 4217 
Če imate pomanjkanje znanja pri delu z 

računalnikom nudim instrukcije na vašem 
domu. Luka 2313-060, Posredništvo Pika, 
Zg. Bitnje 259, Žabnica 64i3 

Žirovnica, na robu naselja ugodnq prodamo 
hišo v izmeri cca. 200m2 in 600m2 
zemljišča. Cena 18 mil sit, NEPREMIČNINE; 
TRG BLED, Tel.:(04) 5745 444. 
Bled Ribno prodamo enodružinsko hišo in 
1580m2 zemljišča. Lepa mirna lokacija, 
cena 35 mil sit. BLED Zasip, prodamo tris-
tanovanjski objekt z tremi garažami in 
100m2 zemljišča. NEPREMIČNINE; TRG 
BLED, Tel.:(04) 5745 444. 
Lesce prodamo novo dvostanovanjsko hišo 

v izmeri 250m2 na lepi lokaciji nad campin-
gom Šobcem., NEPREMIČNINE; TRG 
BLED, Tel.:(04) 5745 444. 
PRISTAVA pri Tržiču prodamo lepo vrstno 

hišo. Hiša v izmeri 300m2 je prva v vrsti in je 
na sončni lokaciji Z LEPIM RAZGLEDOM. 
PLAČILO PO DOGOVORU CENA 37 MIL 
SIT; TRG BLED, Tel.:(04) 5745 444. 
LESCE prodamo hišo in 1200m2 zemljišča primer

no za nadomestno lego za izgradnjo poslovnega ob
jekta. Lokacija je ob glavni cesti ob robu nove 
poslovne cone v gradnji. NEPREMIČNINE; TRG 
BLED, Tel.:(04)5745 444. 

BOHINJSKA BISTRICA: 1/2 dvojčka, pod
kletena, v pritličju, I, in II. nadstropju po eno 
stanovanje, velika podstreha, parcela 500 m2, 
blizu smučišča Kobla, ALPDOM, d.d. Radovlji-
ca, Tel. 04 537 45 00, 04 537 45 16 
SPODNJI BRNIK, prodamo dvojčka, novo

gradnja - IV gradbeni fazi, cca 170 m2 
stanovanjske površine v posamezni enoti, 
prevzem možen takoj. Agent Kranj, tel. 04-
23-80-430, 04-23-65-360 
KRANJ - STRAŽIŠČE, prodamo 2/3 poslovno stanovanjskega objekta, hiša stara cca. 60 let, podkleteno, bivalna I.etaža in mansarda, v pritličju poslovni prostor, prevzem možen po dogovoru. Agent Kranj, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-360 

KOLESA 
Prodam otroško KOLO s prestavami. Tt 2021-047 6512 

KUPIM 
Kupim ROTACIJSKO KOSILNICO in PA

JEK za obračanje sena. Tt 041/547-924 
Kupim rabljen manjši obračalnik kot je za 

traktor Tomo Vinkovič. Tt 2332-512 esis 
Prodam zemljo za vrt in kupim JEDILNI 

KROMPIR. Tt 041 /442-848 6527 
Kupim SADILEC za koruzo in KOPALEC 

krompirja. Tt 5188-166 6539 
Odkupujem HLODOVINO smreke, po 

možnosti boljše kvalitete, cena in plačilo po 
dogovoru. Inf. na Tt 51-80-220, 041/639-
34 8 6605 

LOKAL ODDAM 
CERKLJE prodamo 80 m2 v pritličju hiše, 

primerno za mirno dejavnost, potrebno 
popolne obnove, 3,9 mio SIT, KRANJ odd
amo več poslovnih prostorov različnih 
površin (trgovski lokali, pisarne, skladišča). 
DOM NEPREMIČNINE, 202-33-00, 2369-
333,041/333-222 5879 

STRAŽIŠČE prodamo večji POSLOVNI 
STANOVANJSKI OBJEKT 900 m2 na 
zemljišču 1100 m2. Okvirna cena 66 mio 
SIT. tt 041/626-810 esoe 
V najem oddamo 
poslovne prostore v 
pritličju Poslovnega centra 
na Planini 3. 
Oddajamo po posameznih 
enotah po cca 18 m2 ali v ce
loti cca 250 m2. Poslovni pro
stori imajo svoj vhod. Prednost 
pri izbiri imajo interesenti za 
najem celotne površine. 

Restavracija Iskra d.d., Kranj 
Info. na tel. št.: 031/631-989 

RŽIŠNIK & PERC 
arhitekti in inženirji 
Prodaja ali oddaja 
poslovnih prostorov 
v obrtni coni Šenčur 
Prostori so primerni za 
pisarniško, storitveno ali 
trgovsko dejavnost. 
Investitorjem nudimo 
možnost najema ali finan
ciranja nakupa v 3 letih. 

Informacije: Delavska cesta 24, Šenčur 

tel. (04) 279 18 00, faks (04) 279 18 25 

www.rzisnik-perc.si 

PRIDELKI 

KRANJ - oddamo več poslovnih prostorov 
na dobri lokaciji, Mike & Co. d.o.o., 20-26-
172, 236-49-21 
KRANJ - okolica, gostinski lokal, opreml

jen, ugodno oddamo, Mike & Co. d.o.o., 
20-26-172, 236-49-21 
Bled okolica oddamo ali prodamo manjše 

gostišče ugodna cena. TRG BLED, Tel.:(04) 
5745 444 
LESCE: poslovni prostor v izmeri 46 m2, tr

govski center, 2 sobi, 2 vhoda, kuhinja, 
kopalnica, vsi priključki, veliko svetlobe, 
primerno za advokaturo, računovodsko, 
založniško ali oglaševalsko dejavnost, možen 
najem za dalj časa. ALPDOM, d.d. Radovlji
ca, Tel. 04 537 45 00, 04 537 45 16 

LOKAL PRODAM 
Prodam ali oddam PICERIJO v radovljici, 

cena po dogovoru (Mega Pizzerija). Tt 
031/373-892 6420 
CERKLJE - gostinski lokal v izmeri 137m2, 

velika terasa, parkirni prostor, opremljen 
razen kuhinje, v mansardi možnost izdelave 
stanovanja, ugodno prodamo, Mike & Co. 
d.o.o., 20-26-172, 236-49-21 
KRANJ bližina prodam večji posl.stan. objekt 
, možna gostinska in druge storitvene de-
javnosti, TRIDA 041 860 938, 04 513 75 90 
LESCE - posl. prostor (trgovina) ob gl.cesti vel. 

92 m2, parkirišča, prodamo ali oddamo, K3 
KERN d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 66 
KRANJ - posl. prostor (pisarne) v l.nad. 67 

m2, lastna parkirišča, cena -11,2 mio SIT, K3 
KERN d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 66 
KRANJ, bližina: gostinsko-stanovanjski ob

jekt s stanovanjem v nadstropju, terasa je 
pokrita in odkrita, zunaj parkirišča, cena -
39,3 mio SIT, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 
13 53,202 25 66 
V okolici Kranja prodamo obnovljeno gostil
no z dolgoletno tradicijo 70 sedežev + 80 
sedeže na terasi, poleg se proda tudi hiša 
(lahko posebej) v izmeri 400m2 Vse stoji na 
kompleksu zemljišč v izmeri 1500m2. TRG 
BLED, Tel.:(04) 5745 444. 
PLANINA 3: prodamo/ oddamo pizzerijo, 
78m2. Frast, d.o.o. 041/ 626 581, 25 15 490 

MOTORNA KOLESA 
Prodam YAMAHA VIRAGO XV 535, 1.96, 

20.000 km cena po dogovoru. Tt 040/713-
597 po 15.uri 6360 

Prodam malo rabljen MOPED TOMOS 
COLIBRI. Tt 533-40-44 6425 
TOMOS AVTOMATIK L. 87, prodam za 

17000 SIT, zraven dodam veliko rezervnih 
delov. Tt 041 /608-626 6486 

Prodam SUZUKI GSX 600 F, I. 99, črne 
barve, kovček, cena 1.100.000 SIT. Tt 
041/619-532 8529 

OBLAČILA 
Prodam fantovski OBHAJILNI KOMPLET 

za 8 let za 10.000 SIT. Tt 031/518-449 
BIRMANSKO OBLEKO za fanta (velikost 

12 let), prodam. Tt 51-41-188 8M1 
Prodam dekliško OBHAJILNO OBLEKO z 

dodatki. Tt 202-83-73 6549 

OTR. OPREMA 
Ugodno prodam otroški kombinirani VOZ

IČEK Inglesina, ŠPORTNI VOZIČEK, 
POSTELJICO belo z jogijem, STAJICO, 
STOL za hranjenje, prenosni SEDEŽ za v 
avto, NAHRBTNIK, KENGURUJČEK. Tt 23-
56-420 6430 

Ugodno prodam rabljen OTROŠKI VOZ-
IČEK. Tt 25-76-340 6488 

Prodam kombiniran OTROŠKI VOZIČEK 
CAM, belo modro zeleni medveki, 10.000 
SIT. tf 041 /929-658 6489 

OSTALO 
Prodam odprto VRTNO STOJEČO LOPO 

dim. 3,40x3,40 m. tf 20-41-164 64oo 
Prodam novo, masivno, macesnovo VRTNO GARNITURO. Tt 031/411-145, 57-21-752 64U)_ 
Prodam GUMI VOZ. IT 531 -87-67 6412 
Prodam OMELA za čiščenje dimnikov in 

peči. Žnidar 01 /8323-107 6494 
Prodam "čajne, cambohe in peharje", 

UGODNO. IT 256-00-36 6546 
Prodam ZAMREŽEN PESJAK s streho 3x3 

in KOČO. Tt 233-13-61 eseo 

ČESTIKE 

Te dni pred 70 leti je prišel na svet 

URBAN KDAJNIK 
s Kokricc pri Kranju 

Ob visoki obletnici mu čestitajo 
prijatelji in nazdravljajo na mnoga leta 

in brez panike. 

Prodam SENO. Tt 572-16-05 6490 
Prodam KROMPIR za sejanje BELI. Tt 

533-83-51 ali 041 /449-886 6525 
Prodam BRŠLINKE 1 kos 150 SIT. Tt 23-

23-435 6530 
Prodam VRTNO PRST, tr 031/311-417 
Prodam JEČMEN. Tt 040/22-59-29 6552 

PODARIM 
Podarimo 3 MUCKE. Tt 595-50-61 6329 
Dobrim, osamljenim ljudem podarim male 

MUCKE. Tt 23-24-338 6419 
Podarim MUCKE stare 5 tednov in pri

jazno, čisto BELO MAČKO. Ambrožič Špela, 
Podkočna 18, BI. Dobrava 6428 
Podarim PSIČKO NEMŠKO OVČARKO, 

staro dva meseca. Tt 572-54-95 6484 
Oddam dva PSIČKA mešanika, majhne 

rasti, stara osem tednov. Tt 20-42-139, 
041/543-783 6604 

POSESTI 
PARCELE PRODAMO RETNJE ugodno 

prodamo zazidljivo parcelo, delno v hribu, 
dostop urejen, 769 m2, 9000 SIT/m2. 
BRITOF Voge prodamo zaz.parcelo, 486 
m2 na robu naselja, 10 mio SIT, POD DO
BRČO ugodno prodamo zaz. parcelo z lep
im razgledom, 500 m2 ali več, 6300 
SIT/m2. DOM NEPREMIČNINE, 202-33-
00,2369-333,041/333-222 5876 

J 

. Tominčeva 2, 4000 Kranl - Stražišče l^^el.: 04/2315-600, tax: 04/2315-601 ^^^k gsm: 040/200-662 
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POSRCDOVflNJe, ZASTOPANJ6. PRODAJA 

PARCELE KUPIMO KRANJ ŠK. LOKA, 
RADOVLJICA, kupimo več zazidljivih parcel 
za znane kupce. DOM NEPREMIČNINE, 
202-33-00, 2369-333, 041/333-222 5877 
Vzamem TRAVNIK ali NJIVO v najem. Tt 

040/514-796 6538 
RADOVLJICA, prodam zaz. parcelo, 2.400 

m2, na njej že nov objekt z vsemi priklj., zelo 
ugodno, možna posl. stan. namembnost, 
TRIDA NEPREMIČNINE 041 860 938,04 
513 75 90 
JEZERSKO, prodam zazidljivo parcelo 
1.300 m2, odprta in sončna, TRIDA 
NEPREMIČNINE 041 860 938,04 513 75 
90 

www.trictanepfefticnin6-f sl 
TRŽIČ - Ročevnica: Zazidljive parcela 
600m2 - 720m2 ali po dogovoru, potrebno 
uredit infrastrukturo, dobra naložba, možna 
menjava za drugo nepremičnino 
Zg. Gorje: Zazidljiva parcela 420m2, voda 
na parceli, lepa lokacija ITD + NEPREMIČ
NINE Tel: 04/236-66-70,041/755-296, 
040/204-661 
Večjo zazidljivo parcelo na idilični legi, 16 
km iz Kranja, komunikacije v bližini, pro
damo, Mike &Co. d.o.o., 20-26-172, 236-
49-21 _ _ 
MAVČIČE - okolica, ravna parcela, 1200 

m2, možna delitev, prodamo, Mike & Co. 
d.o.o., 20-26-172, 236-49-21 
V Žirovnici Zabreznica prodamo 1800m2 

veliko zazidljivo parcelo, Jesenice center 
1000m2 prodamo parcelo z gradbenim do
voljenjem, cena 8 mil sitBIejska Dobrava 
prodamo zazidljivo parcelo v izmeri 
2000m2. cena po dogovoru. TRG Bled 
Tel..(04) 5 745 444 
Bled prodamo izredno parcelo v izmeri 
1500m2. Sončna lokacija v bližini jezera. 
TRG BLED, Tel.:(04) 5745 444 
LANCOVO pri Radovljici: zazidljiva parcela v 

izmeri 1057 m2, ravna sončna lega, urejeno 
naselje, gradbeno dovoljenje. ALPDOM, 
d.d. Radovljica, Tel. 04 537 45 00, 04 537 
45 16 
BLED- center- prodamo poslovno 

stanovanjski objekt primeren za različne de
javnosti. Ugodno. J&T NEPREMIČNINE, 04-
531 44 24, 031-322 246. 
BOHINJ - Stara fužina, prodamo starejšo 

hišo z gospodarskim poslopjem in pripada
jočim zemljiščem. J&T NEPREMIČNINE,04-
531 44 24,031-322 246. 
POKLJUKA, zraven šport hotela, smučišča, 

teniško igrišče in dve brunarici na zemljišču 
velikosti 3 ha ugodno prodamo. J&T 
NEPREMIČNINE, 04-531 44 24, 031 -322 
246 
LESCE, ugodno prodamo večje posestvo. 

J&T NEPREMIČNINE, 04-531 44 24, 031-
322 246. 
TUPALIČE, prodamo nezazidano stavbno 
zemljišča 1970 m2, možnost nakupa po 
manjših delih, cena 50 EUR/M2, prevzem 
možen takoj. Agent Kranj, tel. 04-23-80-
430, 04-23-65-360 
HRASTJE, prodamo zazidljivo parcelo 860 

m2, primerno za poslovno stanovanjski ob
jekt, pridobljena lokacijska dokumentacija, 
prevzem možen takoj. Agent Kranj, tel. 04-
23-80-430, 04-23-65-360 
GORICE, KRANJ okolica,ugodno prodamo 

gostinski objekt v obratovanju in trostanovan-
jsko hišo. J&T, 04-531 44 24, 041-738 454. 
CERKLJE - na sončni lokaciji večja zazidljiva 

parcela 4.450 m2 v enem kosu, elektrika, 
voda in tel. že na parceli, primerno tudi za 
posl. dejavnost, cena - 20.300,00 SIT/m2, 
K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 
66 

KRANJ: v bližini, parcelo 594 m2 z 
nadomestno gradnjo in v nadaljevanju 1.720 
m2, tudi zazidljivo, vse skupaj se prodaja za 
33,5 mio SIT, tel. 04 202 13 53, 202 25 66 
KRANJ z okolico: zazidljiva parcela 6.900 

m2, primerna za poslovno dejavnost, 
možnost delitve na manjše dele, K3 KERN 
d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 66 
BLED, Gorje - 430 m2 zazidlj. parcele na 

sončni lokaciji za 8,5 mio SIT, K3 KERN 
d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 66 

POSLOVNI STIKI 
POSOJILNICAGORFIN d.o.o., Radovljica, 

Kranjska c.4 - HITRA POSOJILA do 
150.000 SIT. Tt 040/633-903 5725 

POZNANSTVA 
47-letna iščem moškega SOPLESALCA 

nad 47 let za spremstvo v plesni šoli. Tt 
040,541-716 6403 

47-letna bi rada spoznala samskega moškega nad 47 let, za stalnega prijatelja, kateri ima možnost, da me honorarno zaposli kot gospodinjo ali kaj drugega. Šifra: DOBRO Z DOBRIM 6404 

RAZNO PRODAM 
Prodam BUKOVA DRVA, BUKOVE KRA-

JNIKE ter MAŠANA DRVA. Tt 5146-125 
Prodam STOJEČO MRVO ali dam v najem. 

Tt 25-21-040 6426 
Prodam HARMONIKO otroško 48 basno, 

kot nova, starinski križ z Jezusom, staro 
TEHTNICO. Tt 040/328-740, 2311-257 
AVTOMOBILSKO PRIKOLICO brez A testa 

prodam za 28000 SIT, tf 5318-610 6496 
Prodam MEŠALEC za beton in VRTNO 

SEDEŽNO GARNITURO. Tt 204-20-65 
Prodam strešne LETVE vseh dimenzij in 

hruškovo žganje. Tt 031 /439-286 6532 
Prodam ŽAGAN LES jesen, debeline 25 in 

50 mm, cena po dogovoru. Tt 51-80-220, 
041/639-348 eeoe 

Prodam LASERSKI PRINTER, termični 
tiskalnik in čelado Kiwi, vse p polovični ceni. 
tf 040/201-497 eeoe 

Prodam "GARE", malo rabljene. Tt 512-
03-32 6609 
ČEBELJO DRUŽINO, trosed, zamrzovalno 

omaro, ciprese smeragt in 200 I sod, pro
dam. Tt 041/839-941 6618 

STANOVANJA 
ODDAMO 

KRANJ Center oddamo, novo 2 ss, delno 
opremljeno, cca 75 m2, 300 EU/mes, 
predplačilo, KRANJ Planina 1 ss, 40 m2, 
vse opremljeno, 250 EUR/mes, 3 
mes.predplačilo in varščina, CERKLJE okoli
ca, oddamo 2 ss, novo, delno opremljeno', 
58 m2, 220 EUR/mes, varščina. DOM 
NEPREMIČNINE, 202-33-00, 2369-333, 
P41 /333-222 5878 

Oddam eno in pol sobno STANOVANJE za 
dobo dveh let. Tt 040/252-141 6438 
Oddam SOBO s souporabo sanitarij in del

no uporabo kuhinje, mirni osebi, tf 51-34-
228 6470 
ODDAM opremljeno GARSONJERO v Šor-

lijevi Kranj. Tt 204-27-49 6478 
ODDAM opremljeno 2 ss v Bistrici pri 

Tržiču, tf 040/538-780 65i3 
ODDAM delno opremljeno STANOVANJE 

50 m2 Trboje pri Kranju. Tt 041/249-621 . 
V TRŽIČU TAKOJ NUDIMO V NAJEM 
ENOSOBNO STANOVANJE, OPREML
JENO, NAJEMNINA 180 EUR/1 mesec, 
PREDPLAČILO ENO LETO, VARŠČINA 2-
MESEČNA NAJEMNINA. PRIMO, d.o.o., 
Tržič, Telefon: 0/4596-45-50, 592-43-00, 
GSM 041/646-902 
Šorlijevo naselje- garsonjero, 2ss; Planina-

garsonjero, enosobno, štirisobno; Visoko-
3ss in garsonjero, Britof- trisobno, Šenčur, 
Podbrezje - hiša, FRAST d.o.o. 041/ 734 
198, 04/ 251 5490 
PREDDVOR: 3SS opremljeno stanovanje, 
3mes. predplačila, varščina, prevzem 
možen takoj Šenčur: 4SS v hiši, popolnoma 
opremljeno, možen prevzem takoj, 2mes. 
predplačila ITD + NEPREMIČNINE Tel: 
04/236-66-70, 041/755-296, 040/204-
661 
Kranj - Planina I 1 G 25 m2 v 6.nad. z opre

mo, Šenčur - 2 SS 55 m2 brez opreme za 
40.500,00 SIT/mes, K3 KERN d.o.o., tel. 
04 202 13 53, 202 25 66 
Oddam enosobno konfortno opremljeno 

STANOVANJE, 56.000 SIT oz. 250 EUR 
predplačila. Tt 041/276-286 eei2 

STANOVANJA 
KUPIMO 

STANOVANJA KUPIMO KRANJ, ŠK-
LOKA, RADOVLJICA kupimo več manjših 
stanovanj za znane - kupce. DOM 
NEPREMIČNINE, 202-33-00, 2369-333, 
041/333-222 5672 

Kupim manjšo GARSONJERO v Škofji 
Loki, tr 041/840-669 popoldan 6343 
KUPIMO, Bled, Lesce Radovljica kupimo 

manjše 1 ss, in 2ss stanovanjske enote, TRG 
BLED, Tel.:(04) 5745 444 , 
Kranj - kupimo takoj vseljivo stanovanje z 

balkonom, gotovina. Frast, d.o.o. 041/ 734 
198, 251 5490ZA ZNANE KUPCE KUPI
MO Z GOTOVINO VEČ STANOVANJ. 
STANOVANJSKIH HIŠ, PARCEL IN KMETI
JSKIH ZEMLJIŠČ. PRIMO, d.o.o., Tržič, 
Telefon: 0/4596-45-50, 592-43-00, GSM 
041 /646-902 
Na relaciji KRANJ - ŠENČUR - BITNJE * 
NAKLO kupimo stanovanjsko hišo do 150 
000 EUR, za resno stranko, ki da v račun 
tudi dvosobno stanovanje s kabinetom' 
Agent Kranj, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-
360 

ZA RESNIČNOST IN VERODOSTOJNOST OBJAVLJENIH OGLASOV 
IN SPOROČIL ODGOVARJA IZKLJUČNO NAROČNIK LE- TEH! 

http://
http://www.frast.si
http://www.rzisnik-perc.si
http://www.trictanepfefticnin6-f
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Z A K L J U Č N A G R A D B E N A D E L A 

ROmlA 
Romix d.o.o., Kališka 21 , Kranj 
POLAGANJE KERAMIKE, 
VODOVODNE INŠTALACIJE, 
ZIDARSKA DELA, 
PLESKARSKA DELA 
Tel., fax: 04 23 32 187, 
GSM: 031 605 - 202 

V redno delovno razmerje vzamemo samostojnega 
VODOINSTALATERJA, KERAMICARJA IN SUKOPLESKARJA 

Redno zaposlimo tudi več GRADBENIH delavcev. 

STANOVANJA 
NAJAMEMO 

Najamem ENOSOBNO STANOVANJE v 
Kranju za zmerno najemnino. Lahko je brez 
CK. V 040/583-027 6406 

OAD 
NEPREMIČNINE 
Hotel Grajski dvor, Kranjska c. 2, 

4240 Radovljica, tel.: 04/531-44-24, 
031/322-246, 041/703-839 

POLAGAMO PARKET LAMINAT, PANELNI 
PARKET, PLUTO, TEKSTILNE IN PVC 
TALNE OBLOGE - UGODNE CENE! POLA
GANJE TALNIH OBLOG ROBY, 041/51-41-
39, Robert Kuzma.s.p., Fužinska ul. 23, 
Škofja Loka 4 9 6 5 

STROJNO 

I Z D E L O V A N J E 

e s t r i h o v 

Klemene, Pokopališka 10, Saklo 

tel.: 04/25 718-13 

041/632-047 

Prevzamemo vsa ZIDARSKA DELA od 
temeljev do strehe, tudi fasade. Delamo hitro 
in poceni. Tt 041/593-492, Bytyqi oče in 
sin d.n.o, Cegelnica 48 b, Naklo 6384 
Na vašem domu opravimo naslednja dela: 

montiranje kuhinj, montaža opažev, raznih 
balkonskih ograj, fabjonov in ostalih 
mizarskih del. Delo opravimo hitro in kvalitet
no. Tt 25-31-762, 041/843-846, prevza
memo tudi večja dela na ključ. Hribar.d.o.o., 
Dolenčeva 5, Kranj 6394 
FLAMME DIMNIKI iz nerjaveče pločevine, 

sanacija starih dimnikov, dimniki za novo
gradnje, vrtanje dimnikov, ogled na objektu. 
Tt 515-44-90, 041/634-656, Flam-
me,d.0.0., Potočnikova 11, Šk. Loka 6543 

X \ 04/2316-800 
041/323-823 

D O M , d.0.0., Sutna 93, Žabnica 

STROJNI I S T I M I , 
POLAGANJE PARKETA 

IN PVC TLAKOV 

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 eva 4 
0 4 2 0 2 3 3 OO 
0 4 1 3 3 3 2 2 2 

Zakonca brez otrok iščeva manjše 
stanovanje v Kranju. Tt 031/262-119 esn 
Potrebujemo manjše stanovanje za obdob

je od 24. julija do 19. avgusta v Kranju oz. 
okolici. Tt 204-21-21 6574 

n e p r e m i č n i n e , d . o . o . 
Pod Plevno 42, Šk. Lolia, tel.: 511-04-20.041 /425-380 

STROJNI OMETI- notranjih sten in stropov 
- hitro in po ugodni ceni. Tt 041/642-097, 
01/832-71-90, Urmar, d.0.0., Zakal 15, 
Stahovica 5457 

Kvalitetno izdelujem CINKANE SMETN
JAKE na dva in štiri kolesa in jih tudi obnavl
jam. Jenkole.s.p., Prebačevo3 2 a, Tt 23-
26-426 5582 
GENERALNO SPOMLADANSKO ČIŠČEN

JE poslovnih prostorov, stanovanj ter sekel, 
tapisonov, itisonov, PVC tal s premazon. Čis
tilni servis Goldy, ul. T. Dežmana 2, Kranj, 
2326-381,041/542-373 5588 

Na . Gorenjskem najamem manjše 
STANOVANJE. Lahko pomagam ostarelim 
na kmetiji. Imam službo in sem vajen kmečk-
ih del. »041/777-036 
GARSONJERO ali enosobno STANOVAN

JE najamem v Kranju. Tt 040/641-217 6602 

STAN. OPREMA 
Ugodno prodam 2 OMARI in SEDEŽNO 

GARNITURO. Tt 23-60-130 
Prodam MIZO in STOLE, pralni stroj, šte

dilnik 4+2 in radiatorje. Tt 041/884-279 
Poceni prodam SEDEŽNO GARNITURO. 

Tt 596-43-64 6508 
Poceni prodam ohranjeno KUHINJO z 

aparati ali brez. tr 2041-690 6522 
Prodam 2 mizi za jedilni kot novi 150x90 

po ugodni ceni. Tt 233-25-35, zvečer esso 
Prodam 8,5 m dolgo leseno LESETEV in 

FRANCOSKO POSTELJO. Tt 040/206-
167 6563 
Prodam ENOJNO POMIVALNO KORITO in 

spodnje KUHINJSKE ELEMENTE. Tt 201-
29-67 6581 

Prodam OTROŠKO SOBO, pograd za 
omaricami in pisalno mizo, cena 40.000 SIT. 
Tt 20-45-044 eeu 

ŠPORT 
Sprejem in prodaja rabljenih ROLARJEV in 

KOLES. Rubin d.0.0., Kokrica-Betonova 44 

K A M N O S E Š T V O 
K r a n j 

STRUŽEVO 3/b, 4000 KRANJ 
Tel.: 04/2011-962 

IZDELKI IZ MARMORJA IN GRANITA 

Montaža vseh vrst mizarskih izdelkov. 
Popravilo in predelava pohištva, obloge in 
ograje. Montaža lesa, Poljane 66, Škofja 
Loka, tr S1-85-125, 040/556-376 »24 

Polaganje parketa (brušenje-lakiranje), 
laminata - PVC podov in montažo Knauf sis
tema. Tt 041/970-923, GA-MA MA-
GLOVSKY,d.n.o., Britof 120, Kranj 6592 

KROVSKO KLEPARSKA DELA, obnova 
dimnikov, barvanje napuščev Ljubljana okoli
ca in Gorenjska. Pokrivamo s kritinami Bra-
mac, Tondach, Esol, Decra, Gerard, Trimo, 
Benders, Creaton in ostalimi. Tt 01/43-44-
885, 031/875-222 SIPN GOSTIČ k.d., 
Tržaška c. 2, Ljubljana 6593 

STANOVANJA 
PRODAMO 

Brez posredništva prodam STANOVANJE 
2+2, stanovanje je mejno - Planina II, III, 2. 
nadstropje, visok blok, zelo urejen, razgled 
prečudovit, 97,3 m2. Tt 040/61-46-46 

KRANJ Zlato polje, obnovljeno 1ss+k, 
41,40 m2/ll, 11,1 mio SIT, ŠENČUR pro
damo novo stanovanje v hiši s posebnim 
vhodom, 2ss, 68m2/i in klet primerna tudi 
za poslovne dejavnosti, 20 mio sit. Kr. Šorli-
jevo nas.2 ss,54,13 m2/IV. potrbno obnove, 
15,4 mio SIT. Tržič Bistrica 1 ss, 41,67 
m2/IV., vsi prikjuč. zaprt balkon, 9 mio SIT, 
KRANJ Šorlijevo nas. 2ss, 54, 85/11+4,40 
m2 kleti, vsi prikl.nizek blok, 14,7 mio SIT 
oz. po dogovoru, KRANJ Vodovodni stolp 
obnovljeno 2ss, 47,5 m2/lll, balk. zastekl
jen, 11,3 mio SIT, KRANJ Zlato polje 2 ss, 
61,20 m2/ll, etažna CK, cena po dogovoru, 
KRANJ Planina II 68,30 m2, vsi prikl.nizek 
blok, 16,7 mio SIT. DOM NEPREMIČNINE, 
202-33-00, 2369-333, 041/333-222 5870 

ŠKOFJA LOKA - več 2 sobnih stanovanj na 
različnih lokacijah, prodamo, Mike & Co. 
d.0.0., 20-26-172, 236-49-21 
PLANINA I - 2 sobno, 56,80m2, II. nad., 
nizek blok, prodamo, Mike & Co. d.0.0., 20-
26-172, 236-49-21 
VODOVODNI STOLP - 2,5 sobno, 63,50 

m2, IV. nad. nizkega bloka, potrebno 
adaptacije, ugodno prodamo, Mike & Co. 
d.0.0., 20-26-172, 236-49-21 
ZLATO POLJE Zg. - 3 sobno, 61,85 m2, 
III.nad., delno obnovljeno, brez CK, pro
damo, Mike & Co.d.o.o., 20-26-172, 236-
49-21 
VALJAVČEVA - 3 ss z garderobo, 73.80 
m2, III. nad., balkon, lepo, adaptirano 
stanovanje, prodamo, Mike & Co. d.0.0., 
20-26-172, 236-49-21 
PLANINA I - 3 sobno, 85,10m2, I. nad., 
lepo prenovljeno, prodamo, Mike & Co. 
d.0.0., 20-26-172, 236-49-21, 
V Goricah pri Golniku prodamo tri stanovan

ja v hiši. stanovanja merijo 165m2, 123m2 
in 125m2. Vsaki enoti pripada tudi del vrta 
eno stanovanje pa ima tudi dvojno garažo. 
TRG Bled Tel. :(04) 5 745 444 

BLED, prodamo lepo 2ss v pritličju 
stanovanjskega bloka v bližini centra z 
garažo.J&T, 04- 531 44 24, 041- 738 454. 
KRANJ, Zlato polje, prodamo v novejšem 

bloku garsonjero 29 m2,opremljeno,IV 
nad.,KATV, tel.Cena po dogovoru. J &T.04-
531 44 24,031-322 246. 
KRANJ - ČIRČE, PRODAMO VEČ OB
NOVLJENIH STANOVANJ RAZLIČNIH 
KVADRATUR, Z VEMI PRIKLJUČKI, LAST
NIM PARKIRNIM PROSTOROM, VSEUIVO 
SEPTEMBRA 2002, CENA PO DOGOV
ORU. PRI NAKUPU OBNOVLJENIH 
STANOVANJ NI PROVIZIJE. Agent Kranj, 
tel. 04-23-80-430, 04-23-65-360 
KRANJ - MLAKA - novogradnja - prodamo 
stanovanja; v pritličju 64,42 m2, 64,60 m2, 
ter 85,70 m2 v mansardi. Stanovanja so 
vseljiva takoj in opremljena z vsemi priključki 
Agent Kranj, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-
360 
KRANJ-CENTER v popolnoma obnovljeni 

staromeščanski hiši prodamo: v mansardi; 
garsonjero, 30,20 m2 in enosobno 
stanovanje 55,60 m2; Agent Kranj, tel. 04-
23-80-430, 04-23-65-360 
KRANJ - PLANINA I, prodamo delno ob
novljeno garsonjero 29,60 m2, 3.nadstrop
je nizkega bloka, opremljena kuhinja, vsi 
priključki. Agent Kranj, tel. 04-23-80-430, 
04-23-65-360 
ŠKOFJA LOKA - FRANKOVO NASELJE, 
prodamo garsonjero 27,54 m2, 1.nadstrop
je nizkega bloka, zastekljen balkon, vsi 
priključki. Agent Kranj, tel. 04-23-80-430, 
04-23-65-360 

KRANJ-mestno jedro: 3SS,135m2, pritlič
je, obnovljeno, možna menjava za 
2SS-3SS, Radovljica - Jesenic. KRANJ-

Žagarjeva: 3SS,98m2, visoko prit.obnovl
jeno, vsi priključki, možnost nakupa garaže. 
ITD + NEPREMIČNINE Tel: 04/236-66-70, 
041/755-296, 040/204-661 
KRANJ-PLANINA III: 2SS, 61 m2, VII. nad, 

vsi priključki, takoj vseljivo. KRANJ-PLANINA 
III: 2SS+2 kabineta, 83m2, ll./lll. nad.sonč-
na lega, nizek blok. ITD + NEPREMIČNINE 
Tel: 04/236-66-70, 040/204-661 

Promet z nepremičninami 
T r g S v o b o d e 6 , 4 2 9 0 Tržič, Slov»nlJo tel.: 5964-550, 5924-300 

prlmm.trxlc@8lo l .nBt , h t t p : / / a g . n c l | « - p r l m o . « 

t eam M L I N A R 
Tel.: 04 236 93 00, Mob.: 031 643 720 email: mlinar.team@siol.net 
mansardna stanovanja 
strešna okna 
obloge in toplotne izolacije stropov 
predelne stene 

Izvajamo vsa GRADBENA DELA, notranje 
omete, fasade, adaptacije, urejanje in tlako
vanje dvorišč z vašim ali našim materialom. 
Tt 031/652-694, SGP Bytyqi Skala, 
Struževo 3 a, Kranj 5 8 9 0 

STORITVE 
BELJENJE in KITANJE STANOVANJ - hitro 

in kvalitetno! Tt 031/508-168, Roman 
Nahtigal, s.p., Šorlijeva 19, Kranj 1289 
TESNENJE OKEN in VRAT, uvožena tesni

la, do 30 % prihranka pri ogrevanju. Prepiha 
in prahu ni več! Zmanjšan hrup, 10 let 
garancije. It 041/694-229, 01/83-15-
057, BE&MA, d.o.o., Ekslerjeva 6, Kamnik 
SENČILA ASTERIKS, Rozman 
Peter,s.p.,Senično 7, Križe, Tt 5955-170, 
041/733-709, ŽALUZIJE, ROLETE, 
LAMELNE ZAVESE, PLISE ZAVESE, KO-
MARNIKI, ROLOJI, MARKIZE, PVC KAR-
NISE, TENDE! Sestavni in nadomestni deli 
za rolete in žaluzije, izdelovanje, svetovanje, 
montaža in servis. Dobava v najkrajšem 
času. 5% popust! 1 ,228 

Izvajamo vsa GRADBENA DELA od temel
jev do strehe, notranji ometi, predelne 
stene, ometi fasad, kamnite škarpe, 
adaptacije, urejanje in tlakovanje, z vašim ali 
našim materialom, gradbenik Rexho in os-
tali, Adergas 13, Cerklje, Tt 041 /589-996 
PREVOZI, SELITVE, AVTOVLEKA, ODVOZ 

STAREGA POHIŠTVA - HITRO IN UGOD
NO. Nudimo vam tudi prevoze v tujini. Brce 
Tadej.s.p., Jaka Platiše 11, Matej 041/358-
055, Tadej 041 /737-245 *'88 

M I S O , s * p * 
C. St. Žagarja 44, Kranj 

04/232-66-12, GSM 041/681-510 
* MONTAŽA IN SERVIS SENČIL: 

* ROLETE ' ŽALUZIJE' LAMELNE ZAVESE 
- MONTAŽA * TALNIH * STENSKIH in 

* STROPNIH OBLOG 
suhomontažna prenova oken In vrat 
polaganje vseh vrst laminatov, itisonov 
in toplih podov 

• brušenje in lakiranje vseh 
vrst parketov 

- montaža in servis novega 
oz. obstoječega pohištva 

KRANJ Center 2 SS, 55 m2/PR, vsi priklj. 
12.4 mio SIT, GOLNIK 2 ss, 54 m2/ll, vsi 
priklj. 10,9 mlo SIT, GOLNIK 2 ss 56,10 
m2/ll, vsi priklj. 11,5 mio SIT, TRŽIČ center 
2 ss+k, 56,85 m2/l, vsi priklj. 8,5 mio SIT, 
KRANJ Vodovodni stolp, lepo, obnovljeno 3 
ss, 73,80 m2/lll, vsi priklj. 18 mio SIT, 
KRANJ Stražišče obnovljeno v hiši s poseb
nih vhodom, lepo 3 ss+k, cca 110 m2, 114 
m2 vrta, 19 mio SIT, TRŽIČ 2 ss v hiši s 
posebnim vhodom, 68 m2, vrta 465 m2, 
14.5 mio SIT. DOM NEPREMIČNINE, 202-
33-00,2369-333,041/333-222 S87i 

TRŽIČ BISTRICA 1 ss, 41.67 m2/IV, 
balkon, CK, Z lega, 9.1 mio SIT, KRANJ 
Planina II, 2 ss, 68.30 m2/ll, nizek blok, vsi 
priklj., V lega, 16.7 mio SIT, TRŽIČ obnovl
jeno 3 ss, 59 m2/l, klasično ogrevanje, 8.8 
mio SIT. DOM NEPREMIČNINE Tt 202-33-
00,041/333-222 6235 

KRANJ - MLAKA; v novem poslovno 
stanovanjskem objektu prodamo pritlično 
STANOVANJE v velikosti 66.5 m2. Tt 
041 /622-626 8330 
TRŽIČ 3 ss adaptirano, ugodno prodam. 

Tt 031 /403-939, 050/641 -237 6402 
KRANJSKA GORA - BEZJE, 3 ss, 71 m2, 

III. nad., opremljeno, prodam za 16,5 mio 
SIT. It 041/767-424 6422 

Prodam 2,5 sobno STANOVANJE v 
Radovljici, IV. nadstr., cena po dogovoru. Tt 
531-01-07 6446 
ŠKOFJA LOKA center, prodamo trisobno 
stanovanje 80 m2 v hiši. NEPI nepremičnine 
5110420, 041 425-380 
ŽIRI prodamo dvosobno stanovanje 56 m2 
in trosobno 75m2 NEPI nepremičnine 
5110420, 041 425-380 

KRANJ ŠORLIJEVO naselje prodamo 
dvosobno stanovanje v izmeri 55m2, 
Stanovanje je v končnem bloku z lepim raz
gledom, vpisano v Zemljiško knjigo. 
NEPREMIČNINE; TRG BLED, Tel.:(04) 
5745 444. 
Bled center prodamo lepo enosobno 
stanovanje 35m2. Stanovanje je popolnoma 
renovirano in opremljeno. Možnost uporabe 
vrta. NEPREMIČNINE; TRG BLED, Tel.:(04) 
5745 444. 

Lesce prodamo trisobno stanovanje 73m2, 
mirna sončna lokacija pokrit nadstrešek za 
avto, dva balkona takoj vseljivo. Cena 17,3 
mil sit. TRG Bled Tel.:(04) 5 745 444 
LESCE - NOVOGRADNJA ob Vodnikovi uli
ci: 21 stanovanj od 47 do 100 m2 v pritličju, 
1., 2. nadstropju in mansardi, lastni vhodi, 
garaže, nadstrešnice in parkirna mesta, 
otroško igrišče, zanimivi tlorisi, vseljivo: okto
ber 2002. Ujemite ugodne majske cene! 
ALPDOM, d.d. Radovljica, Tel. 04 537 45 
00, 04 537 45 15 
BLED - NOVOGRADNJA, vseljivo: decem
ber 2002.Naprodaj le še dve dvosobni 
stanovanji v pritličju (55 m2) in 2+2 sobno 
stanovanje v mansardi (105 m2), terasa, 
klet, garaža, vsi priključki. ALPDOM, d.d. 
Radovljica, Tel. 04 537 45 00, 04 537 45 
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tel.:583-65-00, 041/703-806 

KRANJ - PLANINA II, prodamo enosobno 
stanovanje predelano v dvosobno 49,40 
m2, 2.nadstropje, balkon, vsi priključki. 
Agent Kranj, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-
360 
KRANJ - PLANINA III, prodamo enosobno 
stanovanje s kabinetom 52,30 m2, 3.nad
stropje nizkega bloka, balkon, vseljivo po do
govoru. Agent Kranj, tel. 04-23-80-430, 04-
23-65-360 

o l p d o m 

NEPREMIČNINSKO 
POSLOVANJE 

KAMNA GORICA: 76 m2, trosobno 
stanovanje, mansarda, ohranjeno, etažna 
CK, klet, drvarnica, nadstrešnica, ugodno, 
vseljivo takoj. ALPDOM, d.d. Radovljica, Tel. 
04 537 45 00, 04 537 45 16 
RADOVLJICA: 25,62 m2, garsonjera v 4. 
nadstropju, ohranjena, z opremo. ALPDOM, 
d.d. Radovljica, Tel. 04 537 45 00, 04 537 
45 16 
RADOVLJICA: 56,06 m2, dvosobno 
stanovanje, 3. nadstropje, CK, balkon, klet, 
lepo ohranjeno, funkcionalna razporeditev 
prostorov, vsi priključki. ALPDOM, d.d. 
Radovljica, Tel. 04 537 45 00, 04 537 45 
16 
RADOVLJICA: 71,75 m2, lepo trosobno 
stanovanje, visoko pritličje, ohranjeno, 
balkon, vsi priključki, klet, možen odkup 
garaže. ALPDOM, d.d. Radovljica, Tel. 04 
537 45 00, 04 537 45 16 

G R A D E a 
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KRANJ - PLANINA II, prodamo enosobno 
stanovanje 39,20 m2, 5.nadstropje, balkon, 
vsi priključki, cena in vseljivost po dogovoru. 
Agent Kranj, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-
360 
KRANJ - PLANINA I, prodamo dvosobno 
stanovanje 56,80 m2, 2.nadstropje nizkega 
bloka, zastekljen balkon, vsi priključki. Agent 
Kranj, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-360 
KRANJ - PLANINA III, prodamo dvosobno 

stanovanje 62 m2, 7.nadstropje, opremljena 
kuhinja, balkon, vsi priključki, vseljivo 
TAKOJ. Agent Kranj, tel. 04-23-80-430, 04-
23-65-360 
KRANJ - PLANINA I, prodamo trisobno 

stanovanje 77,70 m2, 8.nadstropje, balkon, 
vsi priključki, vsejivost in cena po dogovoru. 
Agent Kranj, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-
360 
KRANJ - PLANINA I, prodamo popolnoma 
obnovljeno trisobno stanovanje 78 m2, 
9.nadstropje, balkon, vsi priključki. Agent 
Kranj, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-360 
VODOVODNI STOLP: prodamo 2SS, Ck, 
cena 11,3 mio. Frast, d.o.o. 041/ 626 581, 
25 15 490 
PLANINA 1: prodamo 2,5ss, 69 m2, ugod

no. Frast, d.o.o. 041/ 734 198, 25 15 490 

KRANJ-PLANINA I: 2SS+kabinet, 69m2, 
IV. nad, vsi priključki, zelo lepo KRANJ-
PLANINA II: Nizek zelo urejen blok 2SS 
68m2, II. nad, zelo lepa lokacija, vsi priključ
ki, ugodni plačilni pogoji, oziroma dogovor. 
ITD + NEPREMIČNINE Tel: 04/236-66-70, 
040/204-661 
BLED - LESCE - RADOVLJICA prodamo 

već 1SS.2SS in 3SS različnih cenovnih 
razredov, vsi priključki, cena in vseljivo po 
dogovoru ITD + NEPREMIČNINE Tel: : 
04/236-66-70, 041/755-296, 031/800-
004 
PLANINA II, bližina šole, prodam 2 SS, 

6.n., 68 m2, vseljivo takoj, TRIDA 
NEPREMIČNINE 041 860 938,04 513 75 
90 
PLANINA I, prodam v celoti prenovljeno 4 

SS, 10.n., 88 m2, ugodno, TRIDA 
NEPREMIČNINE 041 860 938,04 513 75 
90 
ŠORLIJEVO nas., prodam 2 SS, 53 m2, 

2. nadstr., dobro vzdrževano, TRIDA 
NEPREMIČNINE 041 860 938,04 513 75 
90 
KRANJ: Planina I - UGODNO - 2 SS + 2 K 
91 m2 v 6.nad., 2 balkona, K3 KERN 
d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 66 
KRANJ, Planina I -1 SS 44,4 m2 v 7nad., 
predelano v 2 SS, cena =11,1 mio SIT, K3 
KERN d.o.o, tel. 04 202 13 53, 202 25 66 
KRANJ, Vodovodni stolp - 2 SS 57 m2 v 
3.nad., predelano v 2,5 SS, cena - 13,8 
mio SIT, 2 SS + K 63 m2 v 4.nad., CK pred 
vrati, cena = 13,8 mio SIT, K3 KERN d.o.o., 
tel. 04 202 13 53, 202 25 66, 

N E P R E M I Č N I N E 
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ASFALTIRANJE in TLAKOVANJE 
DVORIŠČ, dovoznih poti in parkirišč. POLA
GANJE robnikov in pralnih plošč. Izdelava 
betonskih in kamnitih škarp, izkopi ter odvoz 
materiala na deponijo. Tt 041/680-751, 
01/839-46-14, Adrovič&Co., Jelovška 10, 
Kamnik 5903 
Izdelava podstrešnih stanovanj ter polagan

je vseh vrst lesenih oblog, tr 040/645-
855, 25-31-673, Planinšek.s.p., Hotemaže 
21, Preddvor eoo7 

Izdelava in montaža kovinskih konstruk
cij oken in vrat, ograj "kroparskih", 
klasičnih. Montažne objekte izvedemo 
tudi na ključ z vsemi dodatnimi zaključnimi 
deli. Remind d.o.o., Savska cesta 34, 
Kranj, tr 236-19-70 
NAČRTOVANJE, ZASADITEV IN 

VZDRŽEVANJE vrtov, grobov in ostalih ze
lenih površin, svetovanje, tr 231-27-22, 
Larix, Lazič Anjuta s.p., Matajčeva ul. 1, 
Kranj ei43 
Prevzamem vsa GRADBENA DELA z mate

rialom ali brez. Tt 031/442-779, 031/830-
416, Kolgeci Nuha.s.p., Struževo 3 a, Kranj 

ŽALUZIJE, lamele, plise zavese, screen 
senčila izdelujemo in montiramo, na zalogi 
motorji za senčila. Nograšek Ladislav s.p., 
Mavsarjeva 46, Notr.Gorice, Tt 01/365-12-
47,041/334-247 6302 

V TRŽIČU, RADOVLJICI, GOLNIKU, 
BISTRICI IN V OKOLICI BLEDA PRODAMO 
VEČ 1-SS, 2-SS, 3-SS, 4-SS, OD KATERIH 
SO NEKATERA TAKOJ VSEUIVA, IN VEČ 
STANOVANJSKIH HIŠ, PARCEL IN KMETI
JSKIH ZEMLJIŠČ PRODAJNE CENE ZELO 
UGODNE. PONUDBA NA SPLETNI 
STRANI: www.agencija-primo.si 
TRŽIČ - BISTRICA - gars., 16,91 m2, vis. 
pritličje, adaptirana, prodamo, Mike & Co. 
d.o.o., 20-26-172, 236-49-21 
KRANJ -1 sobno, meščansko, 48,20 m2, 

II. nad., adaptirano, prodamo, Mike & Co. 
d.o.o., 20-26-172, 236-49-21 
PLANINA I - 1 sobno, 40,10 m2, V. nad., 
prodamo, Mike & Co. d.o.o., 20-26-172, 
236-49-21 
ŠKOFJA LOKA - PODLUBNIK, 1 sobno, 

37,4 m2, III. nad., delno obnovljeno, pro
damo, Mike & Co. d.o.o., 20-26-172, 236-
49-21 
ŠKOFJA LOKA - TRATA, 1 sobno, 45,30 

m2, pritličje, funkcionalno in vredno ogleda, 
prodamo, Mjke & Co. d.o.o., 20-26-172, 
236-49-21 
VODOVODNI STOLP - 2 sobno, 47,50 m2, 
III. nad., delno adaptirano, dobra lokacija, 
prodamo, Mike & Co. d.o.o., 20-26-172, 
236-49-21 

X Tel: 04/ 23 62 681 
WL gsm: 041758755 

ZAPUŽE: 63 m2, dvosobno stanovanje v 1. 
nadstropju, svetlo, vsi priključki, velik 
balkon, garaža, možen nakup z opremo ali 
brez.ALPDOM, d.d. Radovljica, Tel. 04 537 
45 00, 04 537 45 16 
BLED: 32 m2, enosobno stanovanje v 1. 
nadstropju, CK na elektriko, ohranjeno, 
ugodno. ALPDOM, d.d. Radovljica, Tel. 04 
537 45 00, 04 537 45 16 
BLED: 37,85 m2, enosobno stanovanje v 
pritličju, terasa, klet, vsi priključki. ALPDOM, 
d.d. Radovljica, Tel. 04 537 45 00, 04 537 
45 16 
BLED: 63 m2, trosobno stanovanje, pritlič

je stanovanjske hiše, obnovljeno, lasten 
vhod, CK na elektriko, vsi priključki. ALP
DOM, d.d. Radovljica, Tel. 04 537 45 00, 
04 537 45 16 
BLED: 84 m2, trosobno stanovanje, pritlič

je stanovanjske hiše, obnovljeno, lasten 
vhod, CK na olje, vsi priključki. ALPDOM, 
d.d. Radovljica, Tel. 04 537 45 00, 04 537 
45 16 
SPODNJE GORJE: 49 m2, svetlo dvosob
no stanovanje v mansardi, velik dnevni pros
tor, spalnica, kuhinja, kopalnica + WC, 
etažna CK na olje, drvarnica, parkirni pros
tor, ugodno.ALPDOM, d.d. Radovljica, Tel. 
04 537 45 00, 04 537 45 16 

PLANINA: prodamo 3ss, 78 m2, 16 mio 
FRAST, d.o.o. 041/ 626 581 25 15 490 
PLANINA 3 - NIZEK BLOK, 75 m2, 17,8 

mio. Frast, d.o.o. 041/ 734 198, 251 5490 
ZLATO POLJE: 3ss, 62 m2, 15 mio. Frast, 
d.o.o. 041/ 734 198, 25 15 490 
PLANINA: 3ss, 73m2, takoj vseljivo, l.nad, 
16,5 mio. Frast, d.o.o. 041/ 734 198, 25 
15 490 
PLANINA 3: večje atrijsko stanovanje+soba 

v kleti. Frast, d.o.o. 041/ 626 581, 25 15 
490 
POLJANE nad ŠK. Loko: V več stanovanjs
ki hiši prodamo 3SS cca 140m2, lasten 
vhod + garaža + vrt, vseljivo takoj in 3SS, 
140m2 stan. površine + neizdelana podstre
ha + vrt, lasten vhod, takoj vseljivo. ITD + 
NEPREMIČNINE Tel: 04/236-66-70, 
040/204-661 
TRŽIČ-DETEUICA: Zelo lepo, popolnoma 
obnovljeno-nadstandardno, 3SS, pritličje, 
vsi priključki, vredno ogleda, cena ugodna. 
TRŽIČ-mestno jedro: Garsonjera, nova 
oprema, vsi priključki, takoj vseljiva, ugodno 
TRŽIČ - Koroška c. Prodamo 1SS, III.nad, 
popolnoma obnovljeno z novo kuhinjo,+vrt, 
takoj vseljivo. ITD + NEPREMIČNINE Tel: 
04/236-66-70, 041/755-296, 040/204-
661 
KRANJ-okolica: 3SS -1/2 hiše, vse 
ločeno, sončna mirna lokacija, vsi priključki, 
takoj vseljivo, cena zelo ugodna. ITD + 
NEPREMIČNINE Tel: 04/236-66-70, 
041/755-296, 040/204-661 

KRANJ, Planina I - 1 G 29,6 m2 v 3.nad., 
nizek blok, cena • 9,2 mio SIT, 1 SS 42 m2 
v 5.nad. za 10,8 mio SIT, K3 KERN d.o.o., 
tel. 04 202 13 53, 202 25 66, 
KRANJ, Planina II - 2 SS 68 m2 v 6.nad. za 
14,9 mio SIT, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 
13 53,202 25 66, 
KRANJ, Vodovodni stolp - 2 SS 54 m2 v 
4.nad, nizek blok, CK, cena • 13,4 mio SIT, 
K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 
66, 
KRANJ, Zlato polje - 2 SS 70 m2 v 1 nad., 
lastna CK, 2 balkona, cena = po dogovoru, 
K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 
66 
KRANJ, Planina III -1,5 SS 54 m2 v 4.nad. 

za 13,2 mio SIT, 2 SS 62 m2 v 7.nad. za 
14,8 mio SIT, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 
13 53, 202 25 66 
KRANJ, center - 94 m2 + terasa 40 m2, 
l.nad., prenovljeno stanovanje, cena =18,0 
mio SIT in 99 m2, samostojen vhod, tudi za 
poslovno dejavnost, cena • 22,2 mio SIT, 
K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 
66 

IDAnepremičnine 
tel.: 04-2361-880 

Stritarjeva ulica 5. fax.: 04-2361-881 

4000 Kranj GSM: 041-331-886 

ŠKOFJA LOKA - Frankovo n. - 2 SS 58 m2 
v 2.nad., cena - 14,4 mio SIT, K3 KERN 
d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 66 
JESENICE - 2 SS 55 m2 v 1nad. za 8,5 
mio SIT, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 
53, 202 25 66 
Prodamo 3 ss, 82,20 m2, vredno ogleda. 

Golnik 47 8465 

GOLNIK. 3SS, lll.nad, nizek blok, vsi 
priključki, lepo vzdrževano, možna menjava 
za manjše stanovanje, pritličje ali l.nad. ITD 
+ NEPREMIČNINE Tel: 04/236-66-70, 
041/755-296, 040/204-661 

RADOVLJICA 84 m2, novo 3 ss, pritlično s 
kletjo in garažo, delno opremljeno, prodam. 
«041/419-888 6500 
ŠORLIJEVO NASELJE garsonjera 25 m2, 

1.nad/4, obnovljena, cena dogovor, pro
dam. IT 23 15 600, 040/200-662 PIANO
VA NEPREMIČNINE 6535 
STRAŽIŠČE enosobno stanovanje, 34 m2, 

balkon, priključki, cena 9 mio SIT, prodam. 
Tt 23 15 600, 040/200-662 PIANOVA 
NEPREMIČNINE 6536 

TOVORNA VOZILA 
VOLKSVVAGEN CADDV FURGON 1.6 I. 

97, bele barve, lepo ohranjen, cena 
750 000 SIT. Avtohiša Kavčič, Milje 45, Vi
soko, 275-93-93 6 4 6 0 

VARSTVO 
Iščem varstvo otroka na svojem domu. tr 

031/628-065 6 4 2 4 

mailto:prlmm.trxlc@8lol.nBt
http://ag.ncl%7c%c2%ab-prlmo.%c2%ab
mailto:mlinar.team@siol.net
http://www.gradex-ge.si
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3. Zlata voščenka - revija narodnozabavne glasbe Besnica 2002 

Kranj - Kot smo že napovedali, 
bodo v Besnici pri Kranju od 7. 
do 9. junija prireditve pod naslo
vom Besnica 2002. Osrednja pri
reditev bo v nedeljo, 9. junija, ko 
se bo ob 14. uri začelo 11. gorenj
sko prvenstvo harmonikarjev. Ze 
v petek, 7. junija, popoldne bo 
pod velikim šotorom pri šoli v 
Besnici Velika otroška veselica, v 
soboto, 8. junija, ob 20. ur i pa 

bo na programu 3. revija na-
rodnozabavnih ansamblov, gla
sbe, plesa in humorja. 

Danes objavljamo razpis Turi
stičnega druš tva Besnica za pr i 
reditev, k i bo v soboto, 8. junija, 
pod naslovom 3. Z L A T A VOŠ
ČENKA - revija narodnozabav-
ne glasbe Besnica 2002. 

"Turistično društvo Besnica v 
okviru praznika frajtonarjev že 

Trio T iho j la m a l o d r u g a č e 
V torek smo v Gorenjskem glasu v rubriki Glasbeniki meseca prvič v 

mesecu maju objavili Trio Tihojla. Vse lepo in prav, saj si mladi fantje, 
mladi muzikantje to tudi zaslužijo. O tem smo se prepričali tudi sami na 
prireditvah Gorenjskega glasa letos spomladi po Gorenjskem pod 
naslovom Veselo v pomlad. Vendar pa nam jo je že na začetku zagodel 
škrat in namesto Tria Tihojla objavil sliko Tria Matjaža Kokalja. Seveda 
so nas prvi poklicali in žalostni opozorili, da k njihovi predstavitvi nismo 
objavili prave slike, prav člani Tria Tihojla. Seveda smo se j im opravičili 
in opravičujemo se tudi vsem bralcem. Tokrat pa objavljamo pravilni ses
tav Tria Tihojla, ki smo ga posneli na prireditvi na Sovodnju. A . Z . 

tretje leto prireja revijo narodno-
zabavne glasbe, ki ni tekmovalne
ga značaja in lahko poudarimo, da 
je prvi tovrstni gorenjski festival. 
Prvi dve prireditvi sta bili med 
vsemi udeleženci zelo lepo spre
jeti. Menimo, da so festivali tek
movalnega značaja potrebni, ven-

, dar ocenjujemo, da je tekmovanje 
izjemen dogodek, ki gre lahko hi
tro v pozabo, če po njem "spimo 
na lovorikah". 

Zlata voščenka pa ima namen 
narodnozabavno glasbo približati 
vsem ljubiteljem na bolj sproščen 
način. Nikomur se ni treba obre
menjevati s točkami, glasovanjem 
in še in še. Pomembna je predvsem 
glasba in vse, kar je lepega pove
zano z njo. Zato v Turističnem dru
štvu upajo, da so ujeli pravi ton in 
da bodo narodnozabavni ansambli 
in obiskovalci uživali v igranju in 
poslušanju glasbe v živo. 

Narodnozabavni ansambli se 
lahko prijavijo na naslov: Tur i 
stično društvo Besnica, Zg . Bes
nica v Čepul jah 25, 4201 Z g . 
Besnica, tel.: 04/25-03-109, 
04/25-03-152, G S M : 041/880-
911, 041/884-678. Ob prijavi 
morajo navesti ime ansambla, 
naslov ansambla, ime in pr i 
imek vodje ansambla, predstavi
tev ansambla, sestavo ansambla 
in dosežene uspehe. Po prejeti 
prgavi bodo ansambli obveščeni 
še o dodatnih podrobnostih so
delovanja na 3. zlati voščenki. 
Dodatne informacije tudi: A n 
drej Ža la r 031/638-699. A . Ž. 

Z l a t p r o g r a m n a Z l a t e m p o l j u 

Velekoncert Nedeljskih 4 0 v Kranju in 10-krat po dve vstopnici za bralce Gorenjskega glasa. 

Kranj - V četrtek, 16. maja, bo 
v športni dvorani na Zlatem polju 
v Kranju velekoncert Nedeljskih 
štirideset. Tokrat bodo po predsta
vitveni turneji namreč dali besedo 
tudi Kranjčanom. Pa ne samo be
sedo, tudi čopič, ki ga bo na odru 
sukal kranjski "malar" Joško Tro
bec. Koncert v Kranju bo odprl 
župan Mohor Bogataj, nastopili 
pa bodo ansambel Lojzeta Slaka, 
Natalija Verboten, Saša Lendero, 
Ad i Smolar, V i l i Resnik, Miha 
Debevec, Sašo Hribar in Tof s 
prenovljenim Moped showom. 

Kot posebna senzacija pa se bo
sta prvič v Kranju predstavila Pop 
Design z novim pevcem Mihom 
Herzogom in vznemirljiva novo-
komponirana skupina Bratje. Tu 
pa bo potem tudi Rado Časi za 
prvo in zadnjo besedo, ki bo skr
bel tudi za žrebanje imenitnih 
etapnih nagrad. 

Vsaka vstopnica je tudi srečka, 
saj bodo na finalni prireditvi v za
četku decembra v Ljubljani izžre
bali tudi finalno nagrado in sicer 
osebni avto Ford Focus. 

Zabavni program pa v četrtek ne 
bo minil brez Kranjčanov, saj za
nje pripravljajo posebno presene
čenje pod naslovom Županova 
torta. 

Presenečenje smo pripravili tudi 
v Gorenjskem glasu in sicer za 
vse tiste naše bralce, ki na sliki 
spoznajo zvezdo, ki redno nasto
pa na koncertih Nedeljskega. 
Njen priimek in ime pošljite na 

uredništvo na dopisnicah na na
slov: Gorenjski glas, 4001 Kranj, 
Zoisova 1, p.p. 124, do vključno 
ponedeljka, 13. maja. Izmed pra
vilnih odgovorov bomo izžrebali 

desetkrat po dve vstopnici za 
Koncert Nedeljskega na Zlatem 
polju. Če pa ne boste imeli sreče, 
lahko vstopnice kupite po 1500 
tolarjev v Kranju v Globusu. 

N o c o j b o m o s k u p a j 

z M a t j a ž e m 

V Besnici bo predstavil zgoščenke in kasete. 

P r i l o ž n o s t ! 

L B E u r o c a r d - k a r t i c a z a l j u b i t e l j e n o g o m e t a . 

Nova priložnostna kartica LB Eurocard omogoča preprosto 
in varno plačevanje ter dvigovanje gotovine pri bankomatih 
doma in po svetu. Kartico lahko naročite v poslovalnici 
banke ali preko fifik? . Ob plačevanju z novo kartico ste 
vključeni tudi v nagradno akcijo Europaya! 
www.nlb.si 

l j u b l j a n s k a b a n k a 
Nova Ljubljanska banka d.d,, Ljubljana 

Vedno p r a v a r e š i t e v 

Kran j - V gasilskem domu v 
Besnici bo nocoj ob 20. uri pred
stavitveni koncert ob izidu 
zgoščenke in kasete ansambla 
Matjaža Kokalja. Matjaž bo z 
ansamblom predstavil skladbe av
torja Jožeta Burnika, nastopili pa 
bodo tudi harmonikarica Kristina 
Pahor s sestro Ano in vokalno 
skupino Avizo iz Besnice. Desni
co si je Matjaž izbral za pred
stavitveni koncert z ansamblom, 
ker se je prav v BesrtlćV pre\l W -

brimi petimi leti začela njegova 
bogata glasbena pot. Od takrat pa 
do danes je imel Matjaž okrog 
550 samostojnih nastopov doma 
in v tujini. Nocoj se bo predstavil 
z ansamblom, v katerem so poleg 
Matjaža še sestri citrarki Tanja in 
Katja Kokalj, kitarist Jernej fišler 
in basist Boštjan Tišler ter pevka 
Vida Lopič. Mentor ansambla je 
Jože Burnik, program na koncer-
.tu pa bo povezoval Franc Pestot-
nik - P6d6kniCar: A . Ž. 

S v e ž i n a na v r o č e m 

r 

Peugeot 406 MISTRAL (1.8 16V, 2.0 HDi, limuzina in break) je posebna serija, ki je poleg 
avtomatske klimatske naprave opremljena tudi s posebnim paketom dodatne opreme. 
Izkoristite izredno priložnost za nakup po zelo ugodni ceni. Ponudba velja do razprodaje zalog. 
PEUGEOT 406 MISTRAL. KOLIČINA JE OMEJENA. 

Avtohiia Kavčič d.o.o. 
Milje 45,4212 Visoko, tel.: 04 275 93 00 

PEUGEOT 

Kupite /, gume Michelin in 
pojdite na počitnice zastonj! 

B O L T E Z 

Del. čas od 8. do 10. uro, 
ob sobotah od 8. do 12. uro. 

Tslsfon: 04 /20 14 050 
www.boHsz.si 

B O L T E Z 

NAJBOLJŠE LASTNOSTI SO 
TISTE KI TRAJAJO 

http://www.nlb.si
http://www.boHsz.si


M A L I O G L A S I / i n f o @ g - g l a s . s i 
GORENJSKI GLAS • 31. STRAN 

V O Z I L A D E L I 
"CITROEN" AVT00DPAD rabljeni in novi 

rezervni deli, ODKUP avtomobilov, t r 50-

50-500 8503 
Prodam 4 kose AL platišč 5,5 x 13. Tt 

2011-317 ali 031 /790-392 6584 

V O Z I L O K U P I M 
ODKUP POŠKODOVANIH VOZIL, TAKO

JŠNJE PLAČILO, ODVOZ, PREPIS. CORK 
2000 d.o.o., Krnica 42, Zg 
041/643-054 

NAJUGODNEJŠI ODKUP POŠKO
DOVANIH IN CELIH VOZIL od I. 90 dalje. 
Avto Jaksa, Orehovlje 15 a, Kranj, 204-11-
68 ali 041 /730-939 5487 

V O Z I L A 
ODKUP RABLJENIH VOZIL od I. 1990, 

plačilo v gotovini, uredimo prenos lastništva. 
ADRIA AVTO,d.o.o., Partizanska c. 1, Škof
ja Loka (bivša vojašnica), Tt 5134-148, 
041/632-577 5133 

Prodam OPELCORSO 1.2 
Tt 041/960-996, po 15. uri 

95, ugodno. 

6332 

Gorje, 

5412 

ŽELITE PRODATI ALI KUPITI RABLJEN AVTO? 

O g l a s i t e s e a l i p o k l i č i t e 

T A L N 
d.o.o 

d o m p l a n 

i družba za inženinng, 
nepremičnine, urbanizem 
in energetiko, d.d. 
kranj.bleivveisova 14 

GSM: 041 /647 -433 

STANOVANJE PRODAMO 
* v Kraniu blizu vodovodnega stolpa prodamo v starej
ši hiši obnovljeno trosobno stanovanje v I, nadstrop
ju, etažno centralno ogrevanje, v izmeri 97,00 m2; 
' na Planini I. v Kranju prodamo 2 + 2 kabineta stano
vanje v VI. nadstropju, izmere 91 m2; 
' v Kraniu, Savska loka, prodamo obnovljeno trosob
no stanovanje s centralnim ogrevanjem v I. nadstrop
ju, izmere 85,60 m2; 
' v Kranju blizu avtobusne postaie prodamo lepo 
ohranjeno štinsobno stanovanje v VIII. nadstropju, iz
mere 87 m2; 
' na Planini II. v Kraniu prodamo 2 sobno stanovanje 
v II. nadstropju, izmere 68 m2; 
• na Planini I. v Kranju prodamo 2 + 2 kabineta stano
vanje (prenovljeno), v 10. nadstropju, v izmeri 88,8 
m2; 
' na Bistrici pn Tržiču prodamo obnovljeno dvosobno 
stanovanje v IV. nadstropju, izmere 61 m2; 
' v Kranju - Šorlijevo naselje prodamo obnovljeno 
dvosobno + kabinet stanovanje v pritličju, izmere 
67,6 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 stano
vanje v pritličju v izmeri 55 m2; 
' v Kranju na Planini I. prodamo 3-sobno + 2 kabine
ta stanovanje, III. nadstropje, v izmeri 103,7 m2; 
' na Deteljici pri Tržiču prodamo popolnoma prenov
ljeno 3-sobno stanovanje v pritličju, izmere 80 m2 -
zelo ugodna cena; 
' na Planini v Kranju prodamo trosobno stanovanje v 
IX. nadstropju, izmere 78 m2 - možna tudi zamenjava 
za enosobno stanovanje; 
' v Kranju na Planini II. prodamo manjše enosobno 
stanovanje v Vil. nadstropju, izmere 39,1 m2; 
* v Kranju na Planini I. prodamo dvosobno + 2 kabi
neta stanovanje v I, nadstropju, izmere 88,50 m2; 
STANOVANJE - ODDAMO V NAJEM: 
* v Preddvoru - v alpskem bloku oddamo v najem 
opreml|eno trosobno stanovanje, v izmen 84 m2; 
HIŠE-PRODAMO 
* v StražScu pri Kranju prodamo atrijsko hišo na par
celi velikosti 454 m2; 
* na Golniku prodamo zelo lepo atrijsko hišo na par
celi, velikosti cca 550 m2 - ugodna cena; 
' blizu Begunj na Gorenjskem prodamo staro meš
čansko vilo s cca 400 m2 stanovanjske površine na 
parceli velikosti 2600 m2; 
' v Čirčah pri Kranju prodamo stanovanjsko hišo z go
stinskim lokalom in urejenim parkirnim prostorom; 
' Kranj - bližnja okolica, prodamo družinsko enonad-
stropno hišo z 345 m2 bivalne površine in kletjo na 
parceli velikosti 1400 m2 (hiša je prenovljena); 
' na Kokrici pn Kranju prodamo enonadstropno hišo 
z garažo, tlorisa 8x8 m , na parceli velikosti cca 260 
m2; 
' v Podbrezjah prodamo visokopritlično hišo z gostin
skim lokalom v obratovanju in svojim parkirnim pros
torom, na parceli velikosti cca 1000 m2 
' v Cerkljah na Gorenjskem prodamo pritlično hišo, 
tlorisa 12 x 11 m2, na parceli velikosti 572 m2; 
' v Radovljici prodamo pritličje enonadstropne stano
vanjske hiše in prizidek z garažo za dva avtomobila na 
parceli velikosti 980 m2-
POSLOVNI PROSTOR • prodamo 
' na Jesenicah blizu železniške postaie prodamo po
slovne prostore, primerne za pisarne, v II. nadstropju, 
v izmeri 307 m2; 
1 v neposredni bližini Kranja prodamo več skladiščnih 
prostorov v skupni izmeri cca 450 m2 - lahko tudi po 

I delih; 
' na Planini III. v Kranju prodamo gostinski objekt, 
delno opremljen, velikosti 78 m2; 
' v Kranju blizu avtobusne postaje prodamo poslovne 
prostore v III. nadstropju, v izmeri cca 135 m2, pri
memo za pisarne (možnost prodaje tudi manjših kva
dratur); 
' v Kranjski gori prodamo poslovni prostor v N. grad
beni fazi, pritličje, v izmeri 136 m2; 
' v bližini Kranja prodamo dve hali po 400 m2 (pri-

[ TOmo za skladišče ali trgovino) in zazidljivo parcelo v 
velikosti 860 m2 za poslovni objekt; 

ROVER 214, I. 96, s klimo. « 041/869-

599 6377 
Prodam TOYOTO COROLLO, I. 87, dobro 

ohranjeno, cena po dogovoru, t r 5832-
307, 031/325-308, 041/35-05-35 639S 

Prodam OPEL KADETT, letnik 1984. t r 
041/366-992 6409 

Prodam FORD MONDEO KARAVAN, I. 95, 
175.000 km, ugodno, t r 041/675-471 
6411 

Alfa Romeo 156 2.0 16V, letnik 2001, črne 
barve, 3.500 km, klima, ABS, 4* air bag, 
dcz, es, volan in prestavna ročica v usnju, ra
dio..., cena 4 .090.000 Sit, Avto Mlakar 
Podboršek d.o.o., Ljubljanska cesta 30, 
Kranj, telefon: 04 /20 19 308 

LADA NIVA 1.6, LETNIK 1993, REG. DO 
20.03.02, BELE BARVE, 86.000 KM LEPO 
OHRANJENA, CENA: 340.000,00 ATO 
MLAKAR PODBORŠEK, LJUBLJANSKA 
CESTA 30, KRANJ, TEL. 04 / 20 19 308 

FIAT UNO 60S, LETNIK 1993, REG.DO 
10.4.2002, MODRE BARVE, 84.000 KM 
CENA 320.000,00 SIT, AVTO MLAKAR 
PODBORŠEK LJUBLJANSKA C.30, TEL. 
04 /20 19 308 

MAZDA 626 1,8 16V, LETNIK 9 3 / 9 4 , 
KREM BARVE, 170.000 KM , REG. 
DO5/2002 , LEPO OHRANJEN, 4+ 
EL.STEKLA, CZ.SERVO, KLIMA, CENA 
750.000,00 AVTO MLAKAR PODBORŠEK, 
LJUBLJANSKA CESTA 30, KRANJ, TEL. 
04 /20 19 308 

CITROEN AX 1.0 TRE, LETNIK 1990, 
RDEČE BARVE, NI REGISTRIRAN, CENA: 
150.000,00, AVTO MLAKAR POD
BORŠEK, LJUBLJANSKA C.30, KRANJ, 
TEL: 04 /20 19 308 

FIAT PUNTO 55S; LETNIK 1994, RDEČE 
BARVE, REG. DO 6 /2002 CENA: 
520.000.00SIT, AVTO MLAKAR POD
BORŠEK, LJUBLJANSKA C.30 KRANJ, 
TEL: 04/20-19-308 

HYUNDAI LANTRA 1,6, LETNIK 1995, 
180.000KM, RDEČE BARVE,CZ, 
EL.STEKLA, SERVO VOLAN. CENA: 
440.000,00, AVTO MLAKAR POD
BORŠEK, LJUBLJANSKA C.30, KRANJ 
TEL.:04/20 19 308 

HYUNDAI LANTRA 1.8, LETNIK 1995, 
METALIK ZELENA, 138.000 KM, CZ, 
4'EL.STEKLA, 2*AIR BAG, KLIMA, LEPO 
OHRANJEN. CENA: 960.000,00 SIT AVTO 
MLAKAR PODBORŠEK, LJUBLJANSKA 
C.30 KRANJ, TEL.: 04 /20 19 308 

P E Z g . B i t n j e 3 2 , T E L . : 0 4 / 2 3 - 1 6 - 1 8 0 , 

G S M : 0 3 1 / 6 6 4 - 4 6 6 

Uredi l i vam bomo tudi prenos lastništva za vašega jeklenega konj ička. 

TUDI RABLJEN AVTO JE DOBER AVTO 

FORD ESCORT 1.8, I. 92, 3 v, 380.000 
SIT, možna menjava, t r 23-23-298 6449 

JUGO 55, I. 90, ohranjen, cena 135.000 
SIT. IT 041/350-166 6450 

RENAULT MEGANE 1.6 RN, I. 96, reg. do 
28 /6 , svetlo rdeče barve, lepo ohranjen, 
centralno daljinsko zaklepanje, avtoradio, 
cena 1.200.000 SIT. Avtohiša Kavčič, Milje 
45, Visoko, t r 275-93-93 6453 

RENAULT CUO 1.2 FIDJI, I. 97, reg. do 
14/7 , svetlo rdeče barve, lepo 
ohranjen,nikoli karamboliran, centralno 
daljinsko zaklepanje, cena 820.000 SIT. Av
tohiša Kavčič, Milje 45, Visoko, 275-93-93 
6454 

f ^ G f l N T f l R 
y i C | Bratov Praprotnik 10, N A < L O 

PRODAJA IN 
MONTAŽA IZPUŠNIH . 
SISTEMOV TER s^Jf** 
AVTOMOBILSKIH ^ M 

B L A Ž I L C E V ^ O H R O ^ 

VOLVO V 40 KARAVAN 1.8 GDi, I. 98 /99 , 
metalik modre barve, klima in vsa ostala 
oprema razen usnja, servisna knjiga, nikoli 
poškodovan, kot nov. Cena 2.790.000 SIT. 
t r 235-9990, 041/608-666 IC AVTO 6568 

RENAULT SCENIC 1.6 E, I. 99, metalik 
zlate barve, vsa dodatna oprema, razen 
klime, servisna knjiga, nikoli poškodovan, 
cena 2.390.000 SIT. 235-9990, 041/608-
666 IC AVTO 6569 

RENAULT TVVINGO 1.2 PACK, I. 97, met
alik modre barve, veliko dodatne opreme, 
servisna knjiga, nikoli poškodovan. Cena 
970.000 SIT. t r 235-9990, 041/608-666 
IC AVTO 6570 

FIAT PUNTO 1.2 SX, I, 2001, bele barve, 
3 v, 1. lastnik, veliko dodatne opreme, 
servisna knjiga, nikoli poškodovan, kot nov. 
Cena 1.580.000 SIT. Tt 235-9990, 
041 /608-666 IC AVTO 6571 

Honorarno ali redno zaposlimo DEKLE za 
delo v strežbi in KUHARJA ali KUHARICO, 
t r 031/360-476, Ribnikar Janko s.p., 
Senično 8, Križe 63u 

DEKLE za delo v dnevnem lokalu zaposlim, 
t r 041 /570-937, Brišnik Bojan s.p., Klanec 
38, Komenda 6352 

KUHAR - PICOPEK dobi delo. 041/799-
411, Picerija in restavracija Tonač, Grmičeva 
1, Kranj 6354 

Zaposlim FRIZERKO z delovnimi izkušnja
mi. Pirnat Jana, s.p., Jezerska c. 93 /D , 
Kranj, t r 031/479-617 8359 

Mercator franšizna prodajalna zaposli 
PRODAJALKO živilske stroke na Bledu. Za
poslimo tudi PRODAJALKO v Kranju oz. 
okolici Škofje Loke. Pisne ponudbe na: 
MAK, Škofjeloška 20, Kranj 6375 

Nudimo delo v okrepčevalnici za strežbo, 
t r 25-31-762, 041/843-846, Hrib-
ar.d.o.o., Dolenčeva 5, Kranj 6393 

Zaposlimo VOZNIKA kamiona v mednarod
ni špediciji. Pogoj opravljen vozniški izpit C 
in E kategorije, šolska izobrazba IV. stopnje, 
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 6 4 3 4 

TRGOVINA IN SERVIS KLASJE 
V trgovini z rezervnimi deli 
zaposlimo PRODAJALCA. 

Pogoji: 
- ustrezna izobrazba 
- izpit B kategorije 
Pisne prijave pošljite na naslov. 
KLASJE, d.o.o., C. na klanec 9, Kranj 

Iščemo lastnike oziroma na
jemnike TRGOVSKIH PROS
TOROV, ki bi bili zainteresi
rani za franšizno prodajo 
zelo uspešnega programa 
metražnega blaga. 

Informacije ob delavnikih po 
tel.: 041/281-959 
BEMATRADE, d.o.o., 
Knezov štradon 80, Ljubljana 

I n e p r e m i č n i n e I 

i «»iMwnunini| 
v Kranju na Primskovem prodamo v mansardi po

novne prostore v izmeri < — " 
POSLOVNI PROSTOR: 
* * * Prostore v izmeri cca 150 m2; 
POSLOVNI PROSTOR: - oddamo v najem 
v Určan pri Kranju oddamo v najem pisarniške pros

tore V \7man On _ n . tore v izmeri 80 m2; 
' v Centru mesta Kranja oddamo v najem več poslov
nih prostorov različnih velikosti v I. in II. nadstropju; 
' v Naklem na Gorenjskem oddamo v najem tri pisar
ne v I. nadstropju, v skupni izmeri 48 m2; 
' na Planini I. v Kranju oddamo v najem poslovni pros
tor v izmeri cca 55m2; 
' v Srednjih Bitnjah ob glavni cesti Kranj-Škofja Loka 
oddamo v najem dva prostora (hala) po 100 m2, pri
memo za skladišče; 
' v Kranju na Primskovem oddamo v najem poslovni 
prostor v pritličju, izmere cca 32 m2 - samostojni 
vhod; 
' v Kranju na Primskovem (Jezerska cesta) oddamo v 
najem poslovni prostor v pritličju, izmere 44 m2 - sa
mostojni vhod; 
PARCELA-PRODAMO: 
' v Kranjski gori - Podkoren prodamo zazidljivo parce
lo v izmeri 2.500 m2; 
' v Zmincu pri Škofji Loki prodamo zazidljivo parcelo 
z gradbenim dovoljenjem v izmeri 980 m2; 
' na Zg. Jezerskem prodamo zazidljivo parcelo, veliko
sti cca 1500 m; 
' v Šenčurju prodamo zazidljivo parcelo velikosti cca 
3600 n\2 za poslovni ali poslovno stanovanjski objekt; 
' na Jezerskem prodamo 2 ha travnikov in gozda, od 
tega 900 m2 zazidljivo; 
VIKEND PARCELA 
' pod Joštom nad Kranjem - Pševo prodamo vikend 
parcelo v izmeri 1166 m2; 
VIKEND-ODDAMO V NAJEM: 
' na Sveti Barbari nad Škotjo Loko oddamo v najem 
manjši vikend - brunarico, tlorisa 16 m2; 

KUPIMO STAREJŠA STANOVANJA ALI HIŠE 

ODGOVORNOST IN STROKOVNOST 
ZAGOTAVLJATA ZANESLJIVOST IN USPEH. 

2 0 2 6 - 1 7 2 
SUZUKI SVVIFT 1.3GL, LETNIK 1991, 

METALIK SREBRNA, 163.000 KM. REG. 
DO 9,2002, CENA: 340.000,00 SIT, AVTO 
MLAKAR PODBORŠEK, LJUBLJANSKA 
C.30, KRANJ, TEL.:04/20 19 308 
WV GOLF JXD 1,6, LETNIK 1989, BELE 

BARVE, 160.000 KM, REG. DO 5 /2002, 
CENA: 480.000,00 SIT, AVTO MLAKAR 
PODBORŠEK, LJUBLJANSKA C. 30 
KRANJ, TEL. 04 /20 19 308 AVTO MLAKAR 
PODBORŠEK, LJUBLJANSKA C. 30, 
KRANJ, TEL: 04 /20 19 308 

FIAT STILO 1,6 DYNAMIC, LETNIK 2002, 
6.000KM, METALIK ZELEN, 6XAIR BAG, 
KLIMA, SERVO VOLAN, ABS.ASR.MSR, 
EL.OGLEDALA.DCZ CENA: 
2.990.000,00 SIT, AVTO MLAKAR POD
BORŠEK D.O.O., LJUBLJANSKA C.30, 
KRANJ, TEL: 04 /20 19 308 

FIAT STILO 1,9 JTD DYNAMIC, LETNIK 
2002, 7.000KM, METAUK MODER, 6XAIR 
BAG, KLIMA, SERVO, LITA PLATIŠČA, 
DCZ,ES,ABS,ASR,MSA,... CENA: 
3.350.000,00, AVTO MLAKAR POD
BORŠEK, LJUBLJANSKA C.30, KRANJ, 
TEL 04 /20 19 308 

FIAT STILO 2,4 ABARTH SELESPEED, 
LETNIK 2002, METALIK ČRN, 6XAIR BAG, 
DCZ, ES,ABS,ASR,MSR,NAVIGACIJA, AV
TOMATSKA KLIMA, LITA PLATIŠČA,... 
CENA: 4.130.000,00, AVTO MLAKAR 
PODBORŠEK, LJUBLJANSKA C.30, 
KRANJ TEL.: 04 /20 19 308 

PASSAT 1,6 GL, LETNIK 1996, 
150.000KM, RDEČ, KLIMA,2XAIR BAG, 
ES.CZ. CENA: 1.470.000,00, AVTO 
MLAKAR PODBORŠEK LJUBLJANSKA 
C.30, KRANJ TEL.:04/20 19 308 

Prodam GOLF 1.3 bencin, reg. potekla, 
bele barve z dodatno opremo, t r 5946-
233,041/963-024 6415 

Prodam R 5 PLUS, kov. zelene barve, zelo 
dobro ohranjen, garažiran, 1. lastnik, I. 92, 
prevoženo 60.000 km. t r 513-89-20 6423 

Prodam CUO 1.2, letnik 1994, 5 vrat. t r 
041/777-430 6432 

R 19 1.4 RT, I. 94, reg. do 17.5., redno 
servisiran, serv. knjižica, srebrne barve, 
cena 690.000 SIT. t r 041 /980-835 644i 

Prodam JETTO JXD, I. 87, reg. do 2003. 
t r 041/853-787 6444 

ODKUP-PRODAJA-PREPISI RABLJENIH 
VOZIL. Mepax,d.o.o., Planina 5, Kranj, t r 
23-23-298, 041/773-772 8447 

OPEL CORSA 1.4,1. 97, 3 v, možna men
java, t r 23-23-298, 041/773-772 6448 

RENAULT CUO 1.2 FIDJI 1.97, reg. do 
13/6, sive barve, lepo ohranjen, nikoli 
karamboliran, cen. daljinsko zaklepanje, 
cena 840.000 SIT. Avtohiša Kavčič, Milje 
45, Visoko, 275-93-93 6455 

Prodam JUGO KORAL 60 I. 90, reg. do 
12/10, rdeče barve, lepo ohranjen, nikoli 
karamboliran, cena 140.000 SIT. Avtohiša 
Kavčič, Milje 45, Visoko, 275-93-93 6456 

RENAULT 5 FIVE, I. 94, reg. do 18/11, 
metalno zelene barve, lepo ohranjen. Cena 
460.000 SIT. Avtohiša Kavčič, Milje 45, Vi
soko, 275-93-93 6457 

PEUGEOT 206 XS 1.4 3 v, I, 99, reg. do 
23 /6 25000 km, metalno zelene barve, kli
ma naprava, elektro paket, lepo ohranjen, 
cena 1.710.000 SIT.Avtohiša Kavčič, Milje 
45, Visoko, 275-93-93 6458 

PEUGEOT 106 1.1 5 V, I.98, reg. do 1/6 
40.000 km, metalno zelene barve, elektro 
paket, lepo ohranjen, cena 970.000 SIT. Av
tohiša Kavčič, Miljer 45, Visoko, 275-93-93 

Prodam ŠKODO FAVORIT GLX, I. 93, 
katalizator, reg. do 4 /03 , 76000 km, zelo 
lepo ohranjeno, cena po dogovoru, t r 
5861-967, 041 /464-622 6462 

Prodam HYUNDAI PONY GLS 1.5, zelo 
dobro ohranjen, z malo kilometri, letnik 
1991. t r 041/681-006 8464 

ALFA ROMEO 156 2.0 TS, I. 98, metalik 
zelene barve, klima, ABS, ALU, zelo veliko 
dodatne opreme, servisna knjiga, nikoli 
poškodovan, kot nov. Cena 2.390.000 SIT. 
IT 235-9990, 041 /608-666 IC AVTO 6572 

Prodam OPEL KADETT 1.3 S KARAVAN, I. 
89, reg. 5 /03 , solidno ohranjen, t r 
031 /699-329 6677 

SUZUKI BALENO 1.6 GLX, letnik 1996, 
prvi lastnik, t r 502-2000, 0417630-754 

LADA NIVA 1700 i, I. 95, 40.000 km, prvi 
lastnik, t r 502-2000, 041/630-754 6579 

L 2000, reg. 
502-2000, 

6580 

Vsem komunikativnim osebam NUDIMO 
DELO v prijetnem delovnem okolju tele
fonskega studia v centru Kranja. Delovni čas 
prilagodljiv. Tt 23-61-530 Ivi ali Petra, 
Prešernova družba d.d., Opekarska 4 a, 
Ljubljana 6 3 9 6 

Iščemo dekle za delo v strežbi. Noč An
ton,s.p., Selo 42, Žirovnica, 041/860-625 

HYUNDAI LANTRA 2.0 GLS, 
10/2002, prvi lastnik, t r 
041/630-754 

Prodam GOLF 4 TDI in FIESTO, oba letnik 
1999. Vredna ogleda, t r 041/905-549 

OPEL CALIBRA, rdeča, 1.93, rag.3/03, 
vsa oprema razen klime in usnja, proda, t r 
041/678-463 6594 

Prodam R 19, 1.4 RT, 1.10/93, bele barve, 
garažiran, zelo lepo ohranjen, t r 040/642-
693 6600 

Envi ronmenta l* 
B io tech 

Environmental Biotech, d.o.o., 
Godešič 23, 4220 Škofja Loka 
zaposli 

V Z D R Ž E V A L C A 
Pogoji: 
- kovinarska izobrazba ali druga 

izobrazba podobne smeri 
- 3 leta delovnih izkušenj 
- vozniški izpit B kategorije 

Pisne ponudbe sprejemajo v roku 10 

dni na gornji naslov. 

KERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Tel 2021-353 Maistrov trg 13\ 
fax:2022-566 

4000 Kranj 

Zaposlimo SLIKOPLESKARJA in MON
TERJA suhomontažnih sistemov Knauf. 
Pisne prijave: SUMONT.d.o.o., Hrastje 29, 
Kranj 6 4 1 6 

ARENA BAR vzame v delovno razmerje 
dekle z veseljem do dela v strežbi, t r 
041/774-599, Zupan Viljem,s.p., Jezerska 
c. 93 A, Kranj 6452 

Dekle ali fanta z občutkom za grafično ob
likovanje, zaposlim - atelje Logo. Logar 
Goran.s p., Kidričeva c. 3, Šk. Loka, t r 
04/5137-660 6473 

Zaposlimo KV MIZARJA ali DELAVCA va
jenega mizarskih del. Tt 25-15-530, Sitar 
Jože,s.p., Velesovska c. 20, Šenčur 6479 

Iščem ŠTUDENTKO za delo v strežbi, t r 
041/773-107, Gorazd Kozjek s.p., Dvor 2, 
Zg. Besnica 6523 

Takoj zaposlim SAMOSTOJNEGA SITO-
TISKARJA. t r 25-76-111 od 7. do 9. ure, 
Iroplast.d.o.o., Glavna c. 42, Naklo 6534 

KOSEU Duplje,d.o.o., Zg. Duplje 92, za
posli za opravljanje del izdelava in montaža 
ventilacijskih naprav in tehnološke opreme. 
Pogoji: poklicna šola kovinske smeri, starost 
do 30 let, odlužene vojaške obveznosti. 
Možna zaposlitev tudi za mlajše delavce brez 
poklica z možnostjo priučitve. Prijave in in
formacije na gornji naslov ali t r 257-62-10 
od 7. do 17. ure 6585 

Zaposlimo DELAVCA v proizvodnji in mon
taži senčil. Pogoji: IV.stopnja izobrazbe kov
inarska smer, vozniški izpit B kategorije, 
zaželjeno tudi E kat Inf.na t r 041 /647-544, 
Senčila Bled, Partizanska c.18, Bled 6588 

Delo dobi STROJNIK na betonarni v Kran
ju, t r 041/611-767, Begrad.d.o.o., Prečna 
ul. 24, Kranj 6589 

Zaposlimo TRGOVKO z vsaj 5-letnimi de
lovnimi izkušnjami. Pismene prošnje z 
dokazilom o izobrazbi in delovnih izkušnjah 
nam pošljite do vključno 18. maja na naš 
naslov:R-Neža, d.0.0., trgovina Neža, Gre
gorčičeva 8, 4000 Kranj 6591 

Honorarno redno zaposlim FRIZERKO z 
znanjem moškega striženja - pripravnice 
izključene. Salon Jakše, Koroška c.16, Kranj 

Zaposlimo PRODAJALCA avtomobilov in 
prodajalca rezervnih delov. Pisne ponudbe 
na naslov Ambrož Marija s.p., Lahovče 40, 
4207 Cerklje 6607 

Takoj zaposlimo več SOBOSLIKARJEV. JR 
KRANJ d.0.0., Golniška 13, Kranj t r 20-49-630 

S V E T 

Prodam JUGO 55, reg. do 7 /02 , rdeče 
barve. Tt 23-23-558 6469 

Prodam R 4, 1.91/12, reg. do 0 2 / 0 3 , 
cena 150.000 SIT. t r 596-45-31 6471 

Prodam HYUNDAI ACCENT, I. 98, pre
voženih 37000 km, 1. lastnik, t r 2311-180 

Prodam NISSAN MICRA I. 86, 82000 km, 
reg. do novembra 2002. Tt 040/558-248 

ASTRA KARAVAN 1.6 16 V, letnik 96, reg. 
do 3 /03 , veliko opreme, 114.000 SIT. t r 
041 /608-656 6499 

OPEL ASTRA 1.6 i, karavan, I. 92, reg. do 
6 /02 , prodam za 400.000 SIT. tT 
041/468-906 6501 

Ugodno prodam R 5, 1.91, lepo ohranjen, 
bele barve. Tt 041 /945-710 eei3 

FORD GALAXY 1.9 TDi, 110 KM, 1.99, 
kovinske barve, 7 sedežev, avt. klima, DCZ, 
avtoradio, potovalni računalnik, ele.paket in 
ostala oprema. TT 041 /418-436 530-93-77 

6615 

CITROEN ZX, 1.93, reg 3 /03 , izredno 
ohranjen, prodam, t r 031/378-898 6817 

Prodam R5 CAMPUS PLUS, 1.92, lepo 
ohranjen, bele barve, 5V, 2. lastnica, cena 
280.000 SIT. t r 040/831 -251 664i 

Z A P O S L I M 

Prodam GOLF III VRT 6, I. 92, reg. do 
7/02, cena po dogovoru, t r 041/697-965 

RENAULT LAGUNA RXE, I. 99, vsa opre
ma, klima, ohranjen, t r 041/341-567 5517 

ŠKODO FAVORIT GLX model 94, lepo 
ohranjeno, t r 031/330-516, 259-13-18 
popoldan esra 

Poceni prodam rahlo poškodovan PEU
GEOT 605 SV 3.0, I. 92, reg. 7 /02 . t r 
5961-493,031/456-878 6521 

Prodam R 5 FIVE 1.4, I. 94, rdeče barve, 
5 vrat, garažiran, lepo ohranjen, cena 
460.000 SIT. t r 031 /836-957 6553 

FIAT MAREA VVEEKEND 1.9 TD, I. 98, 
bele barve, klima, veliko dodatne opreme, 
servisna knjiga, nikoli poškodovan, cena 
1.790.000 SIT, 235-9990, 041/608-666, 

IC AVTO 6866 
FIAT MAREA VVEEKEND 1.6 16 V, I. 98, 

bele barve, klima, veliko dodatne opreme, 
servisna knjiga, nikoli poškodovan, cena 
1.790.000 SIT. IT 235-9990, 041 /608-
666 IC AVTO 6567 

Zaposlimo AVTOUĆARJA. Avtoservis 
Keržan, Goričica 3, Preddvor, 25-55-355, 
041/621-450 3074 

Ste uspešen AKVIZITER, ki se v svoji firmi 
ne počuti najbolje? Pridružite se prijetni 
skupini, t r 041/617-132, 041/513-664 
Jancomm,d.0.0., Retnje 54, Križe ssoo 

AVTOKLEPARJA zaposlim ali fanta za pri-
učitev z znanjem varjenja. Matevž Ribnikar 
s.p., Jezerska c. 86b, Kranj 6217 

ZAPOSLIMO MIZARJA. Fibra d.0.0., Puš-
tal 106, Škofja Loka, informacije na t r 
041/661-805 6254 

Podjetje Event vachting d.o.o. (slovenski 
proizvajalec motornih čolnov in jadrnic) s 
proizvodnjo v Kropi redno zaposli mljšega 
MIZARJA za delo na plovilih, t r 031/378-
022 (g.Zoran Grom). Od kandidatov pričaku
jemo vestnost in delavnost. Event vachting 
d.0.0, Zg.Pimiče 45 d, Medvode 6255 

Redno ali honorarno zaposlimo DEKLETA 
ZA STREŽBO v novem gostinskem lokalu 
OLD ENGLISH HOUSE na Deteljici pri 
Tržiču. Dodatne inf. na t r 041/350-114 
Frantar Dejan s.p., Predilniška 16, Tržič 

NEPREMIČNINE - REAL ESTATE 
Enota Kranj, Nazorjeva ul. 12, 

4 0 0 0 Kranj, tel.: 0 4 / 2 8 1 1 - 0 0 0 
fax.: 0 4 / 2 0 2 6 - 4 5 9 

Internet: HTTP://vvww.svet-re.si 
Email: info@svet-re.si 

ENOSOBNA STANOVANJA 

KRANJ - Planina; 36 m2, enosobno, obnovljeno, 
pritličje, sončna lega. Cena: 8,8 mio SIT (38.860 
EUR). PS00819MA-KR 

• KRANJ - Planina II; 49 m2, večje enosobno, pregra-
I jeno, vzdrževano, 2. nadstropje, sončna lega. Cena: 
112,7 mio SIT (56.000 EUR). PS00816MA-KR 

KRANJ - Planina III; 47 m2. enosobno, deloma 
mansardno, ohranjeno, klima, balkon, dvigalo, V lega, 
vseljivo 8/02. Cena: 11,4 mio SIT (50.500 EUR). 
PS00766MA-KR 

NAKLO, novo, trisobno + bivalna kuhinja, pritličje 
starejšega objekta, CK, možna menjava za manjše | 
stanovanje. Cena. 14,5 mio SIT (64.000 EUR). 
PSO0715MA-KR 

KRANJ - Klanec; hiša - dvojček. 112 m2 stanovanjske 
površine, dve etaži, 56 m2 kleti, parcela 414 m2, 
odlična lokacija. Cena: 33,9 mio SIT (150.000 EUR). 
PH00801TJ-KR 
NAKLO; 148 m2, novejša hiša - dvojček, tlorisa 8 x 

7m, primerna za 4-člansko družino, na parceli 500 m2. 
Cena: 29,4 mio SIT (130.000 EUR). PH00812MA-KR 

NAKLO; 294 m2, tloris 12 x 9m. novejša, izredno 
kvalitetno grajena, varovana, lahko dvodružinska, 
kamin, zastekljena terasa, 611 m2 lepo urejene I 
parcele. Cena: 63,3 mio SIT (280 000 EUR).' 
PH00800MA-KR 

DVOSOBNA STANOVANJA 

(Mirnim) 
Zaposlimo 
2 . K O M E R C I A L I S T A Z A Z U N A N J O T R G O V I N O 

- z visoko izobrazbo in 
- sred no izobrazbo. 

Pisne prijave s spričevali zadnjih dveh letnikov pošljite na naslov: 
LE-TEHNIKA, d.o.o., Šuceva 27, Kranj 

KRANJ - Planina; 57 m2, dvosobno, 2. nadstropje, 
odlična lokacija, balkon, nizek blok. Cena: 13,8 mio 
SIT (61.000 EUR). PS00786JN-KR 

. KRANJ - Planina I; 72 m2, delno adaptirano, 2,5-
sobno, pritličje z urejenim atrijem, nizek blok. Cena: 

118,1 mio SIT (80.000 EUR). PS00776JN-KR 

. KRANJ - Planina III; 52 m2, 1,5 - sobno, 4. nad
stropje, velik balkon, pogled na hribe. Cena: 13,2 mio 

I SIT (58.600 EUR). PS00772MA-KR 

I KRANJ - Planina III; 54 m2, dvosobno, pregrajeno, 
J 2. nadstropje, nizek blok, Z lega. Cena: 14,4 mio SIT 
I (63.800 EUR). PS00732MA-KR 
. KRANJ - Planina III; 62 m2, dvosobno, 7. nadstropje, 
velik balkon, sončna lega z razgledom. Cena: 14,5 

I mio SIT (64.300 EUR). PS00668MA-KR 

I
KRANJ - Vodovodni stolp; 51 m2, dvosobno, obnovl

jeno, 4. nadstropje, nizek blok, CK. Cena: 13,4 mio 
SIT (59.300 EUR). PS00784MA-KR 

. TRŽIČ - Deteljica; 61 m2, dvosobno, z novo opremo 
in delno adaptirano, 1, nadstropje, nizek blok. Cena: 

114 mio SIT (62.000 EUR). PS00820MA-KR 

TRI IN VEČ SOBNA STANOVANJA 
KRANJ - Vodovodni stolp; 74 m2, trisobno, 3. nad
stropje, v celoti adaptirano, dobra lokacija, CK-plin. 
Cena: 18,5 mio SIT (82.000 EUR). PS00782JN-KR 

KRANJ - Vodovodni stolp; 93 m2, trisobno, obnovl
jeno, 1. nadstropje večstanovanjske hiše, CK, plin do 
vrat, garaža všteta v ceni stanovanja. Cena: 16.3 mio 
SIT (72.000 EUR). PS00752MA-KR 

KRANJ-Stražišče; 110m2,1/2 hiše oz. v celoti ob
novljen del pritličja ter celotno 1. nadstropje, 3 x 
balkon, 170 m2 vrta. Cena: 19,4 mio SIT (85.900 
EUR). PH00724MA-KR 

ŠK. LOKA; 270 m2, stara meščanska hiša, delno 
adaptirana, 795 m2 parcele, ob reki Sort. vseljiva takoj. 
Cena: 24,4 mio SIT (108.000 EUR). PH00818MA-KR 

ŠKOFJA LOKA - okolica, 170 m2, enodružinska, 
primerna za 4-člansko družino, parcela 522 m2, lepa, 
mirna lega. Cena: 37,3 mio SIT (165.000 EUR). 
PH00746JN-KR 

ŽIRI; 180 m2, dvojček, tri etaže, potreben temeljite I 
obnove, možnost ureditve treh stanovanj. Cena: 6,81 
mio SIT (30.000 EUR). PH00793MA-KR 
PREDDVOR - Bašelj; 260 m2, tloris 12 x 9m', po-1 

daljšana III. gradbena faza, lahko dvostanovanjska, ob 
gozdu, 810 m2 parcele. Cena: 23 mio SIT (102.000 
EUR). PH00657MA-KR 

CERKLJE; 170 m2, dvodružinska. potrebna I 
adaptacije, parcela 480 m2, mirna lokacija. Cena: 30 

mio SIT (133.000 EUR). PH00794JN-KR 

CERKLJE - Poženik; 280 m2, dvostanovanjska, 
parcela 998 m2, idilična, mirna lokacija, obrobje vasi. 
Cena: 35,7 mio SIT (158.000 EUR). PH00809MA-KR 
8LED - Sp. Gorje; 180 m2, III. gr. faza, mirna, sonč

na lega, parcela 600 m2, primerna tudi za vikend. 
Cena; 18,5 mio SIT (82.000 EUR). PH00807MA-KRI 

POČITNIŠKI OBJEKTI 
KRVAVEC - Kriška planina; 31 m2, apartma v depan
dansi, praktično na smučišču, nizko pritličje, lasten 
parkirni prostor, ogrevan z el. ali kaminom. Cena: 7 mio 
SIT (31.000 EUR). PV00822MA-KR 

STISKA VAS pod Krvavcem; 100 m2, bivalni vikend • 
brunarica z zidano garažo in teraso, tloris 5,5 x 6,5 m, 
parcela 1000 m2, sončna lega, astalt do hiše. Cena: 
23 mio SIT (102.000 EUR). PV00761TJ-KR | 

ZAZIDLJIVE PARCELE 
PREDDVOR - Možjanca; 484 m2, sončna parcela v 
naselju vikendov, rahlo v hribu, z razgledom.. Cena: 8 
mio SIT (35.400 EUR). PZ00823MA-KR 

CERKLJE - Apno; 486 m2, vikend parcela, rahlo v I 
hribu, z lokacijsko dokumentacijo, voda in elektrika na 
parceli. Cena: 6,6 mio SIT (29.000 EUR) 
PZ00814MA-KR 

UUBNO - Praproše; 2984 m2, stavbno zemljišče, 
mirna lokacija v vasi. Cena: 11 mio SIT (48.700 EUR). 
PZ00674JN-KR 

\ 
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K A R I E R . FEST DER OTALER 2002 
K L A G E N F U R T 

r a g i NEUER PLATZ 
( V U PETEK, 31. MAJ in 
MUK SOBOTA, I.JUNIJ 2002 

G O S T O L J U B N O S T OBIČAJI K U L T U R A 

FEST DER^TALER 2002 
V a b i l o 

Na prvi "Praznik koroških dolin" v deželno glavno mesto prisrčno vabim vse rojake, goste in 
prijatelje naše zvezne dežele. V petek, 31. maja in v soboto, I. junija 2002 se bodo na trgu 
Neuer Platz v Celovcu predstavile vse doline naše dežele z gostoljubnostjo, običaji, številnimi 
kulinaričnimi dobrotami in domačimi specialitetami. Podrobnosti najdete v sledečem programu. 
Nasvidenje v Celovcu na trgu Neuer Platz. 

Harald Scheucher, dipl.oec. 
župan deželnega glavnega mesta Celovec FURT 

FEST DER OVILER 2002 
P r o g r a m 

Petek. 31. maj 2002 
9.00 
9.30 

10.00 

11.00 
12.00 
14.00 
15.00 
16.00 
17.00 

Začetek praznovanja 
Koncert celovške mestne 
godbe na trgu 
"Praznik koroških dolin" bo 
uradno otvoril 
župan Harald Scheucher, dipl. Oec. 
Sledi "Predstavitev dolin" na 
slavnostnem odru vsaka traja 
približno I uro 
Lavant- In Granitztal 
Jauntal / Podjuna 
Gortschitztal 
Gurk- in Metnitztal 
Glantal 
"ne gremo še domov..." 

Sobota. I. junij 2002 
Nadaljevanje praznovanja in 
"Predstavitev dolin" na 
slavnostnem odru s pričetkom: 

9.00 Rosental / Rožna dolina 
10.00 Drautal 
11.00 Gegendtal 
12.00 Gitschtal 
13.00 Gailtal / Ziljska dolina 
14.00 Lesachtal 
15.00 Molltal 
16.00 Lieser- in Maltatal 
17.00 "... in spet ne gremo še domov" 

$tadtwerko 
Klay0nfurt A O 

Predajte se valovom doživljajske 
plovbe na Vrbskem jezeru! ^rej 

Silili j i » O D L K S N I K 
tlakovci 

robniki 
zidaki 

škarpniki 
mulde 

ograjni zidak 

I I \ 

Vsi izdelki 
so iz pranega 

peska. 

S E D A J T U D I V 

M l H U V M 

f f 
INDUSTRIJSKA 
CONA STEGNE 

(pri šotoru 
Elektrotehne) 

01/511 2 0 8 8 
u m \ i i wst 

Ml I \ T K 
M a r i b o r , D u p l e š k a 3 1 6 , t e l . : 0 2 / 4 6 1 4 7 9 5 , f a k s : 0 2 / 4 5 0 3 8 7 0 

HIŠNI POMOČNIKI 
VAS ČAKAJO . . . 

ZHHSSI 
A E G 

03 E l e c t r o l u x 

gorenje 
^ V V h i r l p o o l 

10 % popust velja za blagovne znamke Gorenje, VVhirpool, 
Electrolux, Zanussi, AEG in Corona od 6. do 18. maja 2002. 
Ne velja pa za izdelke iz letaka Merkurjeve vroče cene. 

am mm mm B M | | M m m m mm* MERKUR 
Ustvarjamo zadovoljstvo 



Z Vami smo vsak dan 24 (štiriindvajset) ur na dan 
najhitrejši in najzanimivejši medij današnjosti, 

nekomercialni regionalni T V program G O R E N J S K E T E L E V I Z I J E 

24 ur na dan oddajamo strani 
GORENJSKEGA TELETEKSTA 

Ves dan VIDEOSTRANI in 
vsak večer GORENJSKA TV POROČILA 

Sedam dni v tednu oddajamo 
zanimlv.domaft, pester, pozKIvan In nanaallan TV program 

taktfon uredništvo: 04 / 23311 59 
telafon komarclala: 04 / 233 11 55 
telefon TV STUDIO: 04 / 233 11 56 
fax marketing: 04 / 232 45 50 
fa» poročila DESK: 04 / 233 12 31 

e-mail: gtv@tal6-tv.si 
INTERNET: http:/7www.tek'-tv.si 

Snemamo v TV studiu, v Vasi občini, 
v vaši KS ali celo pri Vas doma 

Zato nas pokličite In rsaroitte I 

TELETEKST STRANI. VIDEOSTRANI, 
TV REPORTAŽE, VIDEOSPOTE, OTVORITVE, 

TV PROGRAM V ŽIVO, PREDSTAVITVE PODJETIJ, 
DIREKTNE PRENOSE ALI 'CELOVEČERNI FILM 

Nai DIGITALNI STUDIO /more vse lil 

NaHi nas boste v srcu Gorenjske -GTV gorenjska televizija, Nikole Tesle 2, p.p. 181,4001 KRANJ 

Prodam brejo SIMENTALKO 5 tele. Tf 51-
46-031 6 4 0 1 

Prodam 100 kg težko TELICO simentalko. 
Tt 5309-351 

Prodam BIKCA in TELICO cca 130 kg, 
ekološke reje. Tt 59-45-003, 041 /942-
058 6427 

Prodam TELIČKO simentalko, staro 14 dni. 
Olševek 46, po 15. uri 843i 

Prodam KOZO. Tt 040/577-426 6436 

Prodam 1 teden starega BIKCA ČB. Tt 
041/620-121 6439 

Prodam črnobelo TELIČKO, staro 3 tedne. 
Tt 259-15-15 6446 

RJAVE JARKICE tik pred nesnostjo, pro
dam. Oman, Zminec 12, Šk. Loka, Tt 512-
78-78 6463 

Prodam 10 dni staro TELIČKO simentalko 
in tri tedne starega BIKCA ČB. Tt 25-61-
649 6466 

Prodam osem mesecev brejo TELICO si
mentalko. Tt 25-71-621 6472 

w w w . r i b e i n v o d e . o o m D i O l t c l I n i t l S k 

• • M e d i a A r t I n t e r n e t 
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Media Art. d.o.o. Delavska cesta 52. Kianj 

GORENJKE IN GORENJCI POSLUŠAMO 
L š f e đ B ® 0 4 1 9 4 4 9 4 4 

9 4 4 
K R A N J - R A D O V L J I C A - JESENICE 

I n t e r n e t : w w w . r a d i o t o p . n e t 

Zaposlim ŠOFERJA B kat. za razvoz pizz v 
Kranju, t r 031/8336-500, Kristane Dam-
jana s.p., Struževo 3a, Kranj etm 

PRODAJALKO za 4 urni delavni čas z znan-
juem prodaje v tekstilno-športni trgovini za 
določen čas v Tržiču zaposlimo. Pisne 
ponudbe na naslov TRICO d.0.0., Sebenje 
4, Križe 6642 

Z A P O S L I T E V I Š Č E 
Iščem delo - lahko varstvo otrok na mojem 

domu, t r 518-52-24 5909 

Iščem delo - oskrbništvo, kuhanje, najraje 
v hribih, razvoz z B kat., razno. Tt 041/624-
65 2 6463 

Iščeva delo izkušerj duet harmokaš, ki
tarist. Igrava na ohcetih, obletnicah. TJ 533-
101 5 6497 

ELEKTROTEHNIK telekomunikacij V. stop
nje išče zaposlitev, primerno izobrazbi ali 
prevajanje iz/v angl. Tf 20-45-275 Igor 6S42 

Iščem zaposlitev igranje narodne in 
zabavne glasbe na obeltnicah in zabavah. Tf 
25-21-498, 031/595-163 essr 

PLANINA Tegošče Tržič išče PASTIRJA 
(mož+žena). % 595-70-83, 041/833-202 

I T D + n e p r e m i č n i n e ) 
Slovenski trg 8,4000 Kranj 

M/tac 2366-670,2366-677 
GSM:041/755-296 
E-MAJLItdnepremicmne® siol.net 
PRI NAS SE MAKSIMALNO POTRUDIMO ZA VAS| 

DELAMO ZANESUIVO, HITRO IN UGODNO. 

OSMRTNICA 

Sporočamo žalostno vest, da nas je zapustil naš dragi mož, oče in stari oče 

M I L A N D O B R I N 
rojen 1937 

Pogreb dragega pokojnika bo danes, v petek, 10. maja 2002, ob 16. uri na pokopališču v Tržiču. 
Žara bo od 10. ure dalje v mrliški vežici v Tržiču. 

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI 

Ž I V A L I 

PRAŠIČE od 25 do 150 kg prodam in 
pripeljem na dom. Tf 041/730-990 6262 

Prodam domače očiščene PIŠČANCE z 
dostavo na dom. Tf 041 / 515-867 6356 

Prodam tri čb BIKCE, stare 10 dni. Tf 
5725-235 6 3 9 7 

99.5 MHz 100.2 MHz 104.8 MHz 

RGL 
s t u d i o : 01 /5880 -400 

m a r k e t i n g : 01 /5880 -433 
Radio Glas Ljubljane d.d. Ljubljana, C. 24. junija 23,1231 Ljubljana - Črnuče 

KRAVO simentalko četrtič brejo v 8. mese
cu, prodam. Tf 259-1294 6474 

Prodam TELIČKO mešane pasme, staro tri 
tedne. Tf 25-03-089 6477 

Prodam TELIČKO simentalko, staro 10 dni. 
Poženik 8, Tf 252-77-33 6480 

BIKCA simentalca 10 dni starega, prodam. 
Tf 252-11-82 6481 

Prodam mlade MORSKE PRAŠIČKE, 
KOZE in srnastega KOZLA, lahko tudi men
jam. Tf 041/265-877 Miha 649i 

O B J A V A U R A D N I H U R I N 
D E Ž U R S T E V P O G R E B N I H S L U Ž B 

AKRIS, d.o.o., Nova vas 17 Radovljica 
tel.: 04/533-33-65, Šk Loka' 04/5123-076 
MOBITEL: 041/631-107 

KOMUNALA KRANJ - DE Pogrebne storitve 
URADNE URE: od 6. do 14. ure, od ponedeljka do pet
ka, Tel./Fax: 04/28-11-391, dežurna služba neprekinje
no 24 ur, mob.: 041/638-561 

NAVCEK, d.o.o., Pogrebne storitve 
tel.: 04/253-15-90, MOB.: 041/628-940 

JEKO - IN, Pogrebna služba 
Blejska Dobrava 
URADNE URE: od 7. do 15. ure 
od ponedeljka - petka, tel.: 5874-222 
Dežurna služba popoldan do 20. ure 
tel.: 5874-222 ali neprekinjeno 24 ur. 

POGREBNIK Dvorje 
tel.: 25-214-24, 041/614-528, 041/624-685 

POGREBNE STORITVE NOVAK 
Anton Novak, s.p. Hraše 19, Lesce 
Dežurna služba: 
04/53-33-412, 041/655-987 
031/203-737 

LOŠKA KOMUNALA, d.d., ŠKOFJA LOKA 
Kidričeva c.43/a, Škofja Loka * • 
od ponedeljka do petka od 7. do 14. ure, 
tel.: 50-23-500, 041/648-963 
Dežurna služba od 
14. do 7. ure zjutraj naslednjega dne 
041 /648-963 
041/357-976 

POGREBNE STORITVE HIPNOS D.O.O. 
Barletova cesta, Preska - Medvode, 
tel/fax.: 01/3613-589 
dežurni: 050/ 620-699 

ZA OBJAVO OSMRTNICE ALI ZAHVALE V 
GORENJSKEM GLASU DOBITE OBRAZCE 
PRI VSEH DEŽURNIH SLUŽBAH. 

OSMRTNICA 

Sporočamo žalostno vest, da nas je zapustil naš dragi mož, oče, stari 
oče, brat, stric in tast 

J O Ž A B A J Ž E L J , s t . 

Od njega se bomo poslovili danes, v petek, 10. maja 2002, ob 16. uri 
na pokopališču v Bitnjah. Do pogreba leži v mrliški vežici na tamka
jšnjem pokopališču. 

ŽALUJOČI DOMAČI 
Orehek, 8. maja 2002 

Prodam KRAVE po izbiri s teličkom. Tf 
533-12-68 6498 

Prodam ZAJCE za pleme in nadaljno rejo. 
Tf 256-18-79, 031/511-102 esos 

Prodam 10 dni staro TELIČKO simentalko. 
Tf 2551-726 65io 

Prodam čb BIKCA, star en teden in 
KLETKO za kokoši nesnice 60 kom. Tf 
041 /970-884 8519 

Prodam lanskoletne PAVE in SAMICE. 
Lanišek, Beleharjeva 49, Tf 2511-875 8S20 

Prodam en teden staro TELIČKO čb, A 
kontrola. Tf 031 /55-66-01 6524 

Prodam 2 TELIČKI simentalki, stari 10 in 
14 dni. Tf 25-11-612, Sr. vas 130, Šenčur 

8637 . 

Prodam BIKCA simentalca težkega cca 

200 kg. Tf 041/734-112 6540 

Prodam 10 dni stara BIKCA. Podbrezje 67 

Prodam TELIČKO simentalko in TEUĆKO 
križanko, stari 14 dni. Tf 031/229-151 M64 

Prodam BIKA in TELICO, stara eno leto. Tf 
041/223-797 8 5 5 5 

KRANJSKA ZASTAVLJALNICA 
N u d i m o v s e v r s t e p o s o j i l , 

u g o d n e o b r e s t i . 
04/236-73-73 

FESST do o.. Stritarjeva 5. Kranj 

Z A H V A L A 

Delo, skromnost in poštenje 
tvoje je bilo življenje, 
tvoj dom ovita je tišina 
in ostala bo praznina. 

V 83. letu starosti je tiho za vedno zaspal naš dragi mož in oče, stari ata, 
brat, tast in stric 

S T A N I S L A V U Š L A K A R 
p.d. Španov ata i / Brega ob Kokri 14 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Hvala 
tudi upravi in vsem sodelavcem A M Z S , d.d., PE Kranj in bolnici G o l 
nik. Zahvaljujemo se tudi gospodom župnikom: g. župniku iz Preddvo
ra, g. župniku in kaplanu iz Šenčurja in g. župniku iz Doba pri 
Domžalah za lepo opravljen pogrebni obred in darovano sv. mašo. Hvala 
pevcem za zapete žalne pesmi, trobentaču, g. Gučku, D U Preddvor, 
nosačem in pogrebni službi Navček. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga 
imeli radi, ga obiskovali in ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: žena Francka, sin Milan z družino, brat Franc, sestre Angela, Albina, 
Cilka in Tončka ter ostalo sorodstvo 

Poceni prodam 2 KLETKI za kokoši za 60 
kom, vsaka po 20.000 SIT. Tf 255-63-20, 
040/322-272 6 5 5 6 

Prodam BIKCA simentalca starega 7 dni, 
BIKCA čb, star 4 tedne. Tf 031/745-612 

Prodam TELICO križanko 380 kg, Diano za 
dele. Tf 596-12-83 esss 

Prodam ČEBELE. Štular Tomaž, Zg.Bela 
18, Preddvor !E£L 

Prodam JAGNETA za pleme eli za zakol. Tf 
53-33-377,041/916-800 6 5 6 2 

KOBILO POSAVKO z žrebetom, prodam. 
Tf 041/293-776 fjjf 4. 

Prodam TELICO simentalko v 9 mesecu 
brejosti. Tf 041/968-900 6 5 7 3 

Prodam JAGNETA težka do 35 kg. TT 51-
47-721,041/248-445 8638 

Ž I V A L I K U P I M 

ODKUPUJEMO MLADO PITANO GOVE
DO, krave, jagneta, konje. Tf 041/650-975 

Z A H V A L A 

Ni te na vrtu več, ne med gredicami, 
ni te na polju več, ne med meglicami, 
ne več v šumenju voda niti vej, 
ni te nikjer več, kjer bil si prej. 

V 65. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi mož, oče, dedi 

A N T O N B R E G A R 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji 
poti, darovali cvetje, sveče in nam izrekli sožalje. Posebna zahvala gre 
gospe Mariji in gospodu Kosu za poslovilne besede. Zahvala tudi 
pogrebni službi Navček, g. župniku Cir i lu Berglezu za pogrebni obred, 
pevcem za zapete žalostinke. Vsem imenovanim in neimenovanim, ki 
ste nam pomagali in ga imeli radi še enkrat iskrena hvala. 

alujoči: žena Ana, sin Toni z družino, hči Darja z družino 

Kupim BIKCA simentalca, 200 kg težkega. 
Tf 031/571-522 8545 

T e l . : 07/312-33-O0 
S R AČ J E G N E Z D O : 

T e l . : 07/332-40-X4 
R a d i o S r a k a , d . o . o . 

V a l a n t i č e v o 1 7 

8 o o o N o v o M e s t o 

V SPOMIN 

Pomlad na zemljo se vrne, 
petje slavcev se obudi, 
v cvetje zemlja se ogrne 
za nas pa pomladi ni. 

Te dni mineva žalostno leto, odkar nas je zapustila naša draga mami-
ca, žena, hčerka in sestra 

M A R I J A S T U D E N 
rojena Vatfavec 

Iskrena hvala vsem, ki seje spominjate, j i prižigate sveče ter postojite 
ob njenem preranem grobu. 

VSI NJENI 
Sebenje, Brezje pri Tržiču 

mailto:gtv@tal6-tv.si
http://www.tek'-tv.si
http://www.ribeinvode.oom
http://vvww.gorenjskaonline.com
http://www.radiotop.net
http://siol.net
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TC DOLNOV, Šuceva 23, Kranj, 
tel.: 0 4 2 0 4 2 714 

Spoštovane b r a l k e , 
spoštovani b r a l c i ! 
V tokratni križanki Vam trgovina LES 3, d.o.o., predstavlja te
melj svoje ponudbe, to so LAMINATNI PODI, PARKETI in 
PLUTA. Poleg teh izdelkov pa nudimo tudi stenske in strop
ne obloge, obloge za vlažne prostore, tople pode, itisone, 
preproge in tekače, izredno velik pa je izbor letev (talne, vo

galne, kotne, pokrivne...). Stalno ima
mo v zalogi več kot 30 različnih vzor
cev laminata. Lahko se lepi, velika pa 
je tudi ponudba suhomontažnih lami-
natov. Na voljo sta Vam tudi dve različ
ni podlogi za pod laminat, kakovostno 
vodoodporno lepilo, aluminijaste letve 
za izdelavo prehodov in vsi ostali ma
teriali potrebni za polaganje laminatov. 
Laminat zaključite s talnimi letvami, ka
terih velika izbira in cena Vas ne bodo 
pustili ravnodušnih. Poleg stalnih de
korjev laminata pa so posebno zanimi
ve tudi stalne akcijske ponudbe. 
Za tiste, ki cenijo masivni les, bo že 
sam ogled parketov posebno doživet
je. Več kot 20 vrst lamelnega parketa 
(tudi hruška in oreh), klasični parketi, 
panelni parketi in LAM parketi razve
selijo srce ljubiteljev naravnega lesa. 
Pluta - naravni material z izredno izola-
tivnostjo in prožnostjo, ki so ga cenili 
že stari narodi. Na voljo kot plastificira-
na ali surova, za pode, stenske obloge 
ali izolativna. 
Oglasite se - naši prodajalci Vam bodo 
z veseljem predstavili izdelke in sveto
vali pri izbiri. 

To pa je le del ponudbe iz t rgov ine 
LES 3, d.o.o., Šuceva 2 3 , 
Kran j - Pr imskovo, te l . : 20 -42 -714 . 

Delovni čas: pon. - pet. 7. -12. in 14.-19. 
sobota 8.-13. 

Nagrade: 
1. nagrada: 
nakup v vrednosti 10.000 sit 
2. nagrada: 
nakup v vrednosti 7.000 sit 
3. nagrada: 
nakup v vrednosti 5.000 sit 
Tri lepe nagrade tudi tokrat 
prispeva Gorenjski glas. 

Rešitve kr ižanke (nagradno geslo, sestavljeno 
iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz kri
žanke) pošljite na dopisnicah do 22. maja 2002, 
na Gorenjski glas, Zoisova 1, 4001 Kranj ali pa od
dajte v turističnih društvih Bled, Bohinj, Dovje-Moj
strana, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Škof
ja Loka, Tržič ali v Turistični agenciji Meridian na Je
senicah, TA Veronika v Kamniku, TA Meridian, Alp
ska 62, Lesce ali v malooglasni službi Gorenjske
ga glasa v avli poslovnega stolpiča, Zoisova 1. 

NAGRAJENCI NAGRADNE 
KRIŽANKE PLINSTAL Jesenice 

V uredništvo smo prejeli več kot 800 
pravilnih rešitev. Pravilno geslo se 
glasi: TRGOVINA PLINSTAL Z VAMI 
TUDI V PROSTEM ČASU. 
Komisija je izžrebala sledeče dobitnike 
nagrad: 
1. nagrado - jeklenka za UNP 5 kg prej
me: SLAVICA ŠTIRN, Britof 255, 
4000 Kranj 

2. nagrado - kotlovni gorilnik GIZ 1 pre
jme: MARIJA ZADRAVEC, Zg. Brnik 
145, 4207 Cerklje na Gorenjskem 

3. nagrado - jeklenka za UNP 2 kg prej
me: VLADIMIR GOSAR, Kovorska 19, 
4290 Tržič 

4., 5. in 6. nagrado (podeljuje jih 
Gorenjski glas) prejmejo: 
ROK H KAVČ, Sp. Duplje 37, 4203 
Duplje; JANEZ ŠTANTA, Puštal 92, 
4220 Šk. Loka; BORIS MIKOLIČ, 
Kovorska c. 45, Tržič 

NAGRAJENCI BODO OBVESTILA 
PREJELI PO POŠTI. 

mailto:info@g-glas.si
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Z A H V A L A 

Za vedno nas je zapustila naša babi 

VIKA LOGAR 
Od nje smo se poslovili v družinskem krogu 30. aprila 2002. Zahvaljujemo se dr. Pogačnikovi, 

dr. Virantovi, dr. Beleharju in osebju Onkološkega inštituta oddelka D U K C Ljubljana za 
nudeno pomoč. Hvala tudi vsem, ki ste nam izrekli tolažilne besede in darovali cvetje. 

Prav tako gre zahvala bivšim delavcem Telekoma in vsem delavcem Osrednje knjižnice Kranj. 
Za vedno nam bo ostala v srcu! 

VSI NJENI 

Z A H V A L A 

V 73. letu starosti smo se poslovili od sestrične 

JOŽEFE SIBERLJ 
iz Cegelnice 10 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za iskreno sožalje, darovano 
cvetje in sveče. Zahvalo smo dolžni tudi Domu občanov Preddvor in bolnišnici Jesenice za skrb 
in nego. Zahvaljujemo se tudi župniku Matiju Salanu za lep pogreb. Zahvalo pa smo dolžni tudi 

nosačem in pogrebni službi Navček. Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat hvala. 

VSI NJENI 
Cegelnica, 30. aprila 2002 

Z A H V A L A 
V 67. letu nas je po hudi bolezni zapustila naša draga mama, stara mama, 
sestra, teta in tašča 

ANICA GROŠELJ 
roj. Gerkman, iz Poženika 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in 
znancem, ki ste v najtežjih trenutkih sočustvovali z nami in nam v času slove
sa neizmerno pomagali. Hvala za ustna in pisna sožalja, za darovano cvetje, 
sveče in darove za svete maše. Lepa hvala zdravstvenemu osebju za skrb in 
pomoč v času njene bolezni, še posebej ga.dr. Majdičevi in višji medicinski se
stri ga. Zdenki Erjavšek. 
Zahvaljujemo se g. župniku Stanetu Gradišku za lep pogrebni obred s sveto 
mašo, cerkvenemu pevskemu zboru A. Vavken iz Cerkelj za prečudovito pet
je, pogrebni službi Jerič, zvonarjem, nosačem, praporščakom in g. Porovnetu 
za molitve. 
Vsem, ki ste našo mamo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti 
k večnemu počitku, lepa hvala. Še enkrat hvala vsem, ki ste jo imeli radi! 

Žalujoči sin Rafko z družino, sestra in brata ter ostalo sorodstvo 
_ Poženik, 30. aprila 2002 

Z A H V A L A 

Ob boleči izgubi naše ljubljene mame 

NEŽE KISOVEC 
rojena Schottl 

izrekamo iskreno zahvalo sorodnikom, prijateljem, dobrim sosedom, 
znancem in vsem našim sodelavcem, ki so nam izrazili pisno in ustno 
sožalje, darovali toliko lepega cvetja, sveč in jo v tako lepem številu 
spremili na njeni zadnji poti. Posebna zahvala g. župniku Gerdenu, 
pevcem Klas, trobentaču za zaigrano Tišino. Lepa hvala njeni zdravnici 
dr. Primožič, sestri Andreji in dr. Slavici Lahajnar. Topla zahvala njeni 
prijateljici ge. Marti Juvan. 

VSI NJENI 

Delo, skromnost in trpljenje 
tvoje je bilo življenje, 
tvoj dom ovila je tišina, 
za tabo ostala je praznina. 

Z A H V A L A 

V 89. letunas je zapustila draga mama, stara mama, sestra, teta in tašča 

MARIJA KUHAR 
p.d. Rozmanova mama iz Luž 

skreno se zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem in znancem, ki ste se 
prišli od nje poslovit, nam izrekli sožalje, prinesli cvetje in sveče ter jo 
pospremili na njeni zadnji poti. 
Zahvaljujemo se bolnišnici Golnik, g. Cir i lu Isteniču za lep pogrebni 
obred. Hvala tudi mešanemu pevskemu zboru Katrca iz Olševka za za
pete žalostnike, trobentaču, nosačem, pogrebni službi Navček ter Mihe-
l i Hudobivnik iz Luž. Vsem še enkrat hvala. 

Žalujoči: sinova Tone in Janez, hčerke Mici, Nežka, Pavla, 
Zofka ter snaha Cvetka z družinami 

Pomlad se na zemljo vrne, 
petje slavcev se zbudi, 
v cvetje zemlja se zagrne, 
zame pa pomladi ni. 

(S. Jenko) 

V SPOMIN 

9. maja 2002 je minilo drugo leto, odkar je odšla od nas 

MARIJA JELENC 
roj. Pogačnik 

Hvala vsem, ki našo Minko ohranjate v lepem spominu. 

VSI NJENI 

Z A H V A L A 

V 80. letu nas je zapustil dragi 

IVAN RADOŠEVIČ 
Zahvaljujemo se sosedom, prijateljem in sorodnikom za vsestransko po
moč, cvetje, sveče in darove za cerkev. Hvala dr. Habjanu za prizadevno 
zdravstveno oskrbo ter Mercatorju Gorenjske in podjetju L T H za cvetje 
in izrečeno sožalje. Hvala članom G D Selca in predstavnikom občinske 
gasilske zveze Škofja Loka za spremstvo na zadnji poti in poslovilni 
govor. 
Hvala pevcem za lepo petje in duhovniku za lep pogrebni obred. 
Hvala vsem, ki ste ga spoštovali in imeli radi. 

Žalujoči: žena Cirila, hči Breda in sin Janez z družinama 

Z A H V A L A 

V 91. letu nas je zapustil dragi mož, oče, stric 

FRANC POTOČNIK 
iz Železnikov, Na Kresu 19 

Od njega smo se poslovili v soboto, 4. maja 2002, na pokopališču v Sel
cih. Iskreno se zahvaljujemo za vsa pisna in ustna sožalja, darovano 
cvetje in sveče ter za venec tovarne NIKO. Prav posebna zahvala tudi 
pogrebni službi Hipnos. Zahvala tudi Branku Koširju za dolgoletno 
zdravljenje, bolniški sestri Mink i , sosedom v bloku: Iztoku, Simonu in 
Rozalki. posebna zahvala gre g. župniku Dularju za obiske na domu in 
g. župniku Ivanu Kožuhu za lepo opravljen pogreb. 

VSI NJEGOVI 

Z A H V A L A 

Ob boleči izgubi naše drage mame, tašče, babice in sestre 

ANTONIJE JUSTIN 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za tolažilne besede, izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče 
ter spremstvo na, njeni zadnji poti. Posebna zahvala gre osebju Doma 
ostarelih Škofja Loka in dr. Habjanu. 
Hvala gospodu kaplanu za lepo opravljen pogrebni obred, cerkvenim 
pevcem, pogrebcem in pogrebni službi Navček ter vsem, k i jo boste 
ohranili v lepem spominu. 

VSI NJENI 
Potok, Železniki, 5. maja 2002 

V SPOMIN 
Mar prav zares odšel si tja, v neznano? 
Kako si mogel, ko smo mi še tu ? 
Nositi moramo vsak svojo rano 
molče, da ti ne motimo miru. 

IVANU SIFRERJU - Z A N U 
iz Škofje Loke 

Mini lo je leto dni, odkar smo ostali brez očka, dedija, pradedija, brata 
in svaka. 
Hvala vsem, k i se ga še spominjate! 

Hčerka Mira z Ivom, vnukinja Alenka z Janijem, pravnukinji Sara in Tia, sin Sašo z Vido, 
vnuka Robert in Aleš, sestri Mimica z Erancijem in Milka z družino 
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V R E M E N S K A N A P O V E D Z A G O R E N J S K O 
AGENCIJA RS ZA OKOLJE, Urad za meteorologijo 

PETEK SOBOTA NEDELJA 

od 10 °C od 10 °C od 10 °C 
do 21 °C do 21 °C do 22 °C 

Jutri bo delno jasno, popoldne bodo pred
vsem v Julijskih Alpah posamezne plohe. V 
soboto in nedeljo bo spremenljivo oblačno, 
predvsem popoldne se bodo pojavljale kra
jevne plohe in nevihte. Jutranje temperature 
bodo okoli 10, dnevne okoli 20 stopinj. 

Študenti se radi igrajo brez meja 
Zveza študentskih klubov Slovenije je že petič zapored pripravilo največjo športno - zabavno prireditev za mlade - Študentsko tržnico 2002. V Tivoliju se je zbralo ogromno 

mladih iz vse Slovenije, opazno pa so nastopili tudi študenti iz gorenjskih klubov. 

Ljubljana - Že dolgo ni bilo mogoče videti na enem mestu toliko 
mladih, ki so rajali, se igrati, spoznavali in tudi tekmovali. ŠKI-
Sovci so ta zbir imenovali tržnica - primerno ime za sproščeno 
ogledovanje kupa zanimivosti - le "branjevke in branjevci" so bili 
dosti mlajši in simpatični. Predstavilo se je kar 42 klubov s sloga
nom Rad se igram in temo Igre brez meja. V imenu organizator
ja je Ožbej Marc povedal, da je to največja enodnevna prireditev 
v Sloveniji, ki jo tudi podpira vedno večje število ljudi. 

Medtem ko so VI Pove i še odpi
rali tržnico - nad bazenom, so 
imeli odličen pregled nad rajo -
pa so študentski klubi v parih Že 
izvajali igre, ki so predstavljale 
njihov kraj in običaje. Eni so 
mol/.li krave, iz katerih je tekla 
voda, drugi plesali prekmurske 
plese, litijski študenti so obisko
valce povabili k metanju surovih 
jajc v narobe obrnjen klobuk, / i -
rovski in poljanski študenti pa so 
preizkušali študentsko znanje v 
menjavi avtomobilskih koles na 
ličku, tretji so se pomerili v pre
našanju ilegalcev, žaganju drv, iz
delovanje žlikrofov. 

Medtem je na glavnem odru po
tekal zabavni - športni program. 
Predstavili so projekt Z glavo na 
zabavo, nastopile pa so navijaške, 
plesne in folklorne skupine, tre
bušne plesalke, mažoretke, razni 
orkestri in še vrsto drugih. Pov
sem na drugem delu seje predsta
vil glavni sponzor prireditve Štu
dentska organizacija v Ljubljani s 

"plažo", kjer smo si privoščili 
koktelj v ležalniku - na plaži. 

ŠOU je svoje delo in dosežke 
prikazal na plaži in na stojnicah 
Zavoda za mladinski turizem, Za
voda za šport in prvega Študent
skega servisa z Borštnikovega 

NAREK SAM ODLČ D.O.O. 
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trga. "Podpiramo vse dejavnosti, 
kjer se predstavljajo naši študenti 
in tako bo tudi v prihodnje. Letoš
njo prireditev lahko že sedaj oce
nim, da ima veliko bolj pester 
program kot prejšnja leta, z zani
mivi točkami in igrami," je pod
poro ŠOU pojasnil njegov pred
sednik Tomo Juvan in aktualno 
dodal: "Kljub zadnjim aferam na 
področju študentskih klubov pa 
njihovo delo še vedno podpiramo, 
saj so klubi edine organizacije, ki 
v svojem kraju skrbijo za študent
sko dogajanje in utrip kraja." 

Kako so se odrezali Gorenjci? V 
vsej množici žal vseh niti nismo 
našli, nekateri - tako kranjski - pa 
so se nam vztrajno izogibali. A 
nič za to, saj se je prišlo na tržni
co zabavat in ne pogovarjat o bla-
blabla. Tine Radinja nam je v 
imenu loških študentov povedal, 

da se tržnice udeležijo prav vsako 
leto: "Za letošnje Igre brez meja 
smo pripravili skakanje gumitvi-
sta in balinčkanje. Lepo je, da se 

zbere tako veliko klubov, da se 
družimo in izmenjamo izkušnje." 
Dobra predstavitev na tržnici je za 
študentske klube zakon, saj vsak 

želi biti zmagovalec - uspe pa se
veda le en - lani so bili zmagoval
ci selški študenti. Po besedah 
Vesne Bogataj, predsednice Klu
ba študentov Poljanske doline, pa 
so se letos uspešno predstavili 
tudi oni: "Poleg igre menjave ko
les na fičku smo na stojnici ponu
dili še domač kruh, Pustotnikov 
sir, domačo salamo in celo doma
če, poljansko pivo." Takšne do
brote župan Jože Bogataj prav go
tovo že pozna, v množici mladih 
pa smo opazili tudi poslanca SMS 
Bogomirja Vnučca, ki je pohvalil 
strategijo študentov - potrjujejo jo 
velika udeležba - in dodal, da bo 
prav kmalu v Radovljici zaživel 
nov Mladinski center v komplek
su kopališča. Hmmm, mnogo več 
dogajanja kot takrat, koje bil pod
pisani še študent. Smrc. 

Boštjan Bogataj 

Razstava izdelkov učencev eko šole Stražišče še danes v občinski avli 

Obvežimo svetu rane 
"Svet okrog nas je samo eden. Ranjen. Obvežimo mu rane, da bo bolj prijazen do ljudi, živali, rastlin," je v sredo ob 

odprtju razstave dejal ravnatelj stražiške eko šole Marijan Konjar. 

Kranj - Glavno besedo imajo na razstavi, ki je odprta le še danes 
do poldneva, otroci. Skupaj s svojimi učitelji, mentorji so v avli ob
činske stavbe postavili na ogled tri raziskovalne naloge: Bivanjska 
kultura, Za prodajnim pultom in lani nagrajeno Od fruštka do 
večerje. Najmlajši so prinesli simpatične možice in živali, ki so jih 
oblikovali iz odpadnih škatel, tulcev, zamaškov, papirja. Zanimivi 
so tudi cvetni aranžmaji in slike, narejene iz jajčne embalaže, na 
panojih in stojnicah, ki so oživile sicer dolgočasen prostor, pa 
obiskovalci lahko najdejo odgovore na vprašanja, ki so jih poiska
li ekošolarji iz Stražišča. 

Tako med drugim zvemo, da so 
učenci na območju Stražišča po
pisali kar devet divjih odlagališč, 
ki onesnažujejo podtalnico. Med 
njimi je največje odlagališče med 
Cegelnico in Puškarno. Zvemo, 
da za umivanje zob porabiš le ko
zarec vode, če se obnašaš varčno. 
Če pa pustiš pipo odprto, steče 
med umivanjem zob v prazno od 
trideset do petdeset kozarcev 
vode. Zvemo, da majhni ptiči, kot 
so taščica, porabijo tudi desetino 
telesne teže samo za to, da preži
vijo dolge nočne ure; da so mrav
lje v gozdu koristne, ker plenijo l i 
činke in odrasle hrošče in tako 
skrbijo za biološko ravnovesje; da 
so jedi iz ajdove moke in kaše slo
venska posebnost... 

Osnovna šola Stražišče je ena od 
54 eko šol v Sloveniji, ena od treh 
na Gorenjskem in edina v mestni 
občini Kranj. Prvi program za 
mednarodni projekt Eko šola kot 
način življenja so začeli priprav
ljati v šolskem letu 1997/98. 13. 
aprila 2000 so podpisali eko listi
no, dobili eko zastavo, ki so jo 
lani potrdili in krasi šolski vhod. 

Naslova eko šole seveda niso 
dobili na lepe oči. Kot je na odprt
ju razstave dejala povezovalka 
programa, sedmošolka Lina Gan
tar, so začeli najprej pometati 
pred lastnim pragom, pospravili 
in očistili so okolico šole, nadalje
vali pa z okoljsko vzgojo, ki ni ni
kdar končana naloga, pri sebi in 
krajanih. "Ustavimo onesnaže-

Za sladkosnede pa piškoti iz gospodinjske učilnice. 

Sedmošolka Lina Gantarje povezovala program ob odprtju razstave. 

Sejanček ameriškega slamnika za vsakega obiskovalca razstave. 

vanje, dokler so vode še čiste, 
nebo še modro. Ustavimo tiste, 
ki uničujejo življenje in prihod
nost. Narava nam je velikoduš
no ponudila vse, kar'je ustvari
la v tisočih, milijonih letih. 
Kako smo se ljudje odzvali na 
njeno dobroto?" je z vprašanjem 
zaključila Lina Gantar. 

Razstava, ki jo je odprl kranjski 
podžupan Štefan Kadoič, je pre
rez dela stražiških ekošolarjev od 
prvega do osmega razreda. Z njo 

želijo spodbuditi k posnemanju 
tudi vrstnike iz drugih šol ter 
odrasle. Redke obiskovalce so v 
sredo opoldne, ko so razstavo od
prli, pozdravili s simpatičnim da
rilcem, sejančkom zdravilnega 
ameriškega slamnika v jajčni lu
pini, in z okusnimi piškoti iz šol
ske gospodinjske učilnice, pro
gram pa je popestril še živahen 
otroški zborček in kitarsko-pevski 
duet. Helena Jelovčan, 

foto: Gorazd Kavčič 
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