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škodbe na Gorenjskem začasno popravljene
Državni zbor dva dni volil mandatarja slovenske vlade

D r ,

J a n e z

D r n o v š e k

m a n d a t a r ?

Razprava v državnem zboru se je zaključila nekaj po 17. uri z govorom dr. Janeza
Drnovška. Volitev mandatarja zaradi oddaje časopisa v tisk nismo mogli počakati.
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V višjih l e g a h ž l e d š e n i p o p u s t i l , t r e n u t n o p a i m a j o v s i n a G o r e n j s k e m
elektriko i n z redkimi izjemami tudi telefonske zveze. Z a r a d i vremena p a
se g o z d a r j i , e l e k t r i k a r j i i n v T e l e k o m u b o j i j o p o n o v n i h p o š k o d b .

Ljubljana, 9. januarja - Ko je po novoletnih
praznikih predsednik republike Milan Kučan
predlagal kot kandidata za mandatarja dr. Janeza
Drnovška, je že bilo pričakovati razgibano sejo
državnega zbora. Kako zahtevna bo seja, so
napovedovali že dogodki pred njo: afera s
poskusom podkupovanja, kot to trdijo v SDS, in
presenetljivi prestop Cirila Pucka poslanca SKD, ki
se je odločil, da bo svojo stranko zapustil. Čeprav je
bil pat položaj med dvema že dodobra oblikovani
ma parlamentarnima blokoma s takim prestopom

Kranj, 9. januarja - Ob zaključku redak
cije smo izvedeli, da so vzdrževalne ekipe
v Elektro Gorenjske in v kranjski poslovni
enoti Telekoma Slovenije začasno odpra
vile vse poškodbe na električnih in tele
fonskih napravah in napeljavah, v kranjski
območni enoti Zavoda za gozdove Slove
nije pa so povedali prve podatke o škodi.
Seštete ocene o škodah v Elektru Go
renjske, Telekomu in območni enoti
kranjskega Zavoda za gozdove kažejo na
škodo okrog milijarde tolarjev.
Gre za škodo, ki se je začela pojavljati
zaradi žleda in snega s prekinitvami
elektrike, telefonskih zvez in lomljenjem
drevja okrog lanskega božica. Hujša je
bila seveda škoda potem, ko je takoj po
novem letu žled ob močnem sneženju
trgal in lomil električne daljnovode in
kable ter drevesa, oboje pa potem še
telefonske naprave predvsem na Škofje
loškem v Selški in Poljanski dolini in tudi
pod Krvavcem ter na Jezerskem.
Pred zaključkom redakcije so po
končanih začasnih popravilih vsi potro
šniki na Gorenjskem imeli elektriko in z
redkimi izjemami tudi telefonske zveze.
Po prvi sistematični oceni je bilo v
gozdovih kranjske območne enote Zavo
da za gozdove podrtega za 118.000
Dr. Janez Drnovšek v parlamentu Kandidat pomladnih strank, prvak SLS Marjan Podobnikkubičnih metrov drevja (cca 600 milijo
nov tolarjev - op.p.) na 15.000 hektarjih.
V Elektro Gorenjske ocenjuje škodo na
remagan, pa poslanci niso
okrog 300 milijonov tolarjev, v kranjski
oteli zamuditi priložnosti,
enoti Telekoma pa rta nekaj deset
da z dolgotrajnimi razpra
milijonov tolarjev. Ker pa je začelo spet
vami, ki so mejile na obsnežiti in zaradi napovedanih ponovnih
strukcijo, raztrgajo oz.
padavin ob koncu tedna, pa se vsi bojijo
zagovarjajo program, ki ga
novih poškodb in okvar. • A . Žalar
je poslancem ponudil kan
didat dr. Drnovšek. Razpra
va je trajala skoraj dva cela
f™\ GOSTIŠČE TAVEHNA
dneva.
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V zaključnem govoru je
dr. Drnovšek odgovoril na
očitke v razpravah, zlasti
poslancev pomladnih
strank, o gospodarskem
razvoju Slovenije, socialnih
vprašanjih, vključevanju
Slovenije v Evropo in
N A T O pakt ter druge.
Razprava v parlamentu
še je žal tako zavlekla, da
o tem, ali je bil dr. Drnov
osl
SDS Pavle Rupar iz Tržiča je s svojo izjavo o šek izvoljen ali ne, nismo
mogli poročati. • S. Žargi
Podkupovanju popestril zasedanje državnega zbora
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V nedeljo, 12. januarja, bo ob 12. uri pri osrednjem
spomeniku slovesna zaključna slovesnost že 40. priredi
tev zapored "Po poteh partizanske Jelovice" letos v
počastitev 55. obletnice Dražgoške bitke. Tudi tokrat
pomeni nedeljska prireditev zaključek vrste pohodov: na
prvem mestu je to 18. pohod iz Pasje ravni "Po poti
Cankarjevega bataljona", ki velja s svojimi približno 30
kilometri in velikimi višniskimi razlikami ter hojo ponoči
za enega najtežjih pohodov v Sloveniji. Kot vsa leta
doslej pa se bodo udeleženci peš odpravili tudi iz
zamejskega Sovodnja, iz Kranja, Krope, Selc, Škofje
Loke in Soteske. Tudi sicer organizatorji pozivajo, da se
ostali udeleženci odpravijo peš vsaj iz Rudnega.
Na slovesnosti bo slavnosti govornik prof. dr. Matjaž
Kmecl v kulturnem programu pa bo sodeloval Parti
zanski pevski- zbor. • S. Ž.
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P r e m o ž e n j s k i davek pri nas ž e p o z n a m o , vendar ga zdaj p l a č u j e malo ljudi, ž e prihodnje
leto naj b i privili tudi ta d a v č n i vijak. Poznavalci pravijo, d a j e prenovljen d a v č n i
Postopek, p o katerem davkarji lahko ocenijo pridobljeno p r e m o ž e n j e
davčnega
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Izstop poslanca Cirila Pucka iz poslanskega kluba te
stranke in javno napoved podpore kandidatu za manda K a r dva dni so poslanci potrebovali za obravnavo kandidature dr. D r n o v š k a za mandatarja za no
tarja dr. Janezu Drnovšku je predsednik SKD Lojze Peterle slovensko vlado. Poslanec S K D C i r i l P u c k o j e izstopil i n na ta način spremenil razmerje sil v parlamen
posebej za Gorenjski glas komentiral z naslednjim:
pooblastil pri s e d e ž n e m jeni dnevni red le sprejet
"Za našo stranko je bil izstop poslanca Cirila Pucka iz Vso sredo in četrtek so polanredu", že na samem začetku zbor je lahko začel z delofl
poslanske skupine SKD dejstvo, ki smo ga telko vzeli na ci slovenskega parlamenta
S predstavitvenim govori
dvakrat zahteval odmor, saj
znanje, posebej zato, ker je bil doslej stranki lojalen^ saj je potrebovali za to, da so
obravnavali predlog predsed
presedanje v parlamentu po je nastopil kandidat za m
podpisal statut in program ter bil na liniji večinskega
nika republike, naj bo dr.
meni tudi prilagoditev glaso datarja za sestavo nove
demokratičnega odločanja. Pri nas so se ob tem pojavili
Janez Drnovšek tisti, ki bo
valnih naprav in spremembe v venske vlade dr. J a t "
sumi, ali ni bil morda v to prisiljen, zato bomo skušali
računalniku, ki glasovanje be Drnovšek, temu pa je sle«
ugotoviti, v kakšnih okoliščinah se je odločil za to. S tem je sestavil novo slovensko vlado.
leži. Tako so se sprejemanja razprava. V njej so, kot je t i
stranki napravil veliko moralno in politično škodo, in seveda Kljub spremenjenemu raz
merju med številom glasov
dnevnega reda poslanci lotili z državnem zboru poslovnih
ni pomagal strankam slovenske pomladi, ki se trudijo
pomladnih in preostalih
več kot enourno zamudo. Pri pravilo, najprej nastopili p'to
oblikovati novo koalicijo, čeprav ta izstop še ne pomeni,
dnevnem redu pa se je še dstavniki poslanskih skuješ
da je ta zgodba zaključena, saj lahko pride do presenečenja v strank, pa so se pomladne
stranke odločile, da ostanejo
drugič zapletlo: na predlog nato pa še posamezni postelj
drugo smer.
enoten blok in ne podprejo
poslancev LDS naj bi uvrstili ci. Kot rdečo nit razprav fe
To, kar je Ciril Pucko napravil, je povsem v nasprotju z Drnovškove kandidature.
na dnevni red tudi izvolitev lahko omenili mnenje mno to
etičnimi standardi, ki jih skušamo uveljaviti v politiki, zato
Za začetek prve izredne
sekretarke oz. sekretarja poslancev, da temu, kar jToi
mislim, da mu ne bo enostavno, ker so ljudje, ki so ga volili,
seje državnega zbora v sredo,
državnega zbora, za opredeli predstavitvenem govoru po re
to vzeli kot izdajo njihovega glasu.
ki je bila posvečena predvsem
tev do tega pa so zaradi dal dr. Drnovšek, ni mog' e
Mi smo se skupaj s SLS in SDS odločili, da tudi v
izvolitvi kandidata za pre
dogodkov vidno vznemirjeni veliko očitati. Jasno pa s^ot
prihodnje posamezno ne hodimo na pogovor k dr.
poslanci SLS in SDS zahtevali pokazala dosedanja razdelit ra
Drnovšku, ki naše dogovore pozna. Tudi ta izstop ne bo dsednika nove' slovenske
še dvourni posvetovalni od poslanci pomladnih strank
spremenil tega pristopa, vztrajali bomo na tem, kar smo se vlade, je mogoče reči, da ga Koliko časa še...
je izredno zaznamoval dogo
mor. Pod pogojem, da se prej zlasti poudarjali, da je pral
med strankami slovenske pomladi dogovorili."
dek, tik pred samim začet domestilo, kar je zaradi trdi izvoli komisija za volitve, pri vođenju in delovanju vl2j ;
Svoje obžalovanje in obsojanje so nad presenetljivim
prestopom Cirila Pucka izrazili tudi predstavniki ostalih kom: le pol ure pred sejo je tev SDS p poskusih pod imenovanja in administra v mnogočem drugačna j
dveh pomladnih strank. Ne glede na nesprejemljivost dejanjanamreč na tiskovni konferenci kupovanja njihovih poslancev tivne zadeve, je bil sredi predstavljenih načel in cilj .
pa v SLS izralajo svojo zaskrbljenost nad groinjami, ki jih v prostorih LDS in ob prisot dan prej seveda zelo aktualno, sredinega popoldneva dopoln- mnogi problemi pa so pnt^
kandidata za mandatarja pač pa zatrdil, da se je odločil
zani pomanjkljivo, celo zaflf^
je Pucko in njegova družina deležna. Janez Janša pa je v nosti
dr. Janeza Drnovška, poslanec
čani, pa tudi predstavljeiiP
svoji izjavi dodal, da je ta prestop le še en dokaz, da LDS ne SKD Ciril Pucko objavil svoj po svoji vesti in volji mnogih
volivcev, ki zahtevajo, da se v
oz. uporabljenim podatkf°
izbira sredstev.
izstop iz poslanske skupine državnem zboru začne z re
so v mnogočem oporekf °
SKD in javno najavil svojo snim delom. Zelo zgovoren pa
•poslanci drugih strank par '
podporo kandidaturi dr. je podatek, da je svojo dote
ugotavljali, da je dr. Drnovpt
Dr. Drnovšek:
Drnovška za predsednika pri danjo stranko - SKD, o svoji
edini kredibilm in sprejemi^
hodnje slovenske vlade. Menil odločitvi obvestil le 15 minut
kandidat. Ker.se je razpr*^
Svoje
izkušnje
vam
ž e l i m
je namreč, da pat položaj, v pred tem, nato pa za svoje
skoraj dvajsetih poslancev $a\
katerem se je Slovenija v nekdanje strankarske kolege
lekla, so nekaj po dvajseti W*
parlamentu znašla, škoduje praktično ves dan ni bil dos
in m o r a m
p o n u d i t i
sredo sejo državnega zb*to
njenemu
razvoju,
zato
ga
je
topen. Odločil se je za status
Predstavitveni nagovor kandidata za mandatarja dr.
prekinili.
Drnovška je trajal skoraj eno uro, saj je obsegal 15 drobno potrebno čimprej premostiti, samostojnega poslanca in že
Nadaljevanje seje držav
tipkanih strani. V njem je razgrnil svoje poglede na nekateradr. Drnovška, s katerim je po napovedanem začetku seje
ga zbora je včeraj mi%>
pred
nekaj
dnevi
podpisal
od
predsednika
državnega
pomembnejša vprašanja iz minulega štiriletnega obdobja, ki
predvsem v številnih razp
tudi kratek političen dogovor zbora zahteval, da mu v
bodo opredeljevala tudi pot Slovenije proti letu 2000 in
vah poslancev o vsebini«
o
podpori,
pa
ocenjuje
kot
parlamentarni dvorani omo
delovanje nove vlade. Povrnil se je v čas osamosvojitve in s
topnega goyora dr. Drnov
najprimernejšega kandidata gočijo drug sedež.
tem nastale probleme, spregovoril o načinih njihovega
še bolj pa odstopanju v d"
za vodenje slovenske vlade. - Ta sprememba pa je bila
reševanja: kako se je bilo potrebno potruditi za nadomesti Odločno je zavrnil kakršnako
danji praksi od tega. Razp*'
povod
za
to,
da
je
predsednik
tev izgubljenih trgov, uvesti in utrditi novo valuto, se umestiti
je trajala ves dan in^D«
li namigovanja o tem, da bi
v mednarodni prostor in njegove povezave. Spregovoril je obilo posredi tudi kakšno na- državnega zbora Janez Po
zaključku redakcije 5e ni "T
dobnik zaradi "prekoračitve Ciril Pucko v novi družbi.
težavah, ki so nastale pri tem, o težavnih odnosih z
zaključena. • Š. Zargi
^
nekaterimi sosednjimi driavami, ter možnostih Slovenije,
da med prvimi državami v prehodu postane članica
pomembnih evropskih ekonomsko-političnih in varnostnih
P a v e l R u p a r , poslanec i n tržiški ž u p a n trdi, da ga je L D S ž e l e l a p o d k u p i t i
mednarodnih povezav. Slovenija je po
Drnovškovem
mnenju dosegla ugoden finančni položaj, stabilno valuto,
velike devizne rezerve, uravnotežen proračun, hkrati pa se
t r ž n a
v r e d n o s t
p o s l a n c e v
izvila in posebej uredila vprašanja dolgov nekdanje driave. V i s o k a
čaka nas sicer še kar nekaj reform: pokojninskega,
D a n p r e d i z r e d n o sejo d r ž a v n e g a z b o r a j e i z b r u h n i l a p o d k u p o v a l n a afera, v k a t e r i p r i SD%
zdravstvenega sistema, dokončati bo potrebno sanacijo
bank, vendar smo si tudi z dinamiko investiranja le v
t r d i j o , d a j e L D S k u p o v a l a p o s l a n c e p o 150 t i s o č m a r k .
5oj
precejšnji meri utrdili gospodarski položaj. Spregovoril je
Ljubljana
Pred
prvo
iz
Dodajmo
še,
da
v
četrte'
tudi o problemih nezaposlenosti, visokih plač, socialnem
redno sejo državnega zbora,
napovedanega soočenja m ^
sporazumevanju in pri tem opozoril na pomen varčevanja in
na kateri naj bi volili man
Pavlom Ruparjem in Igorje^'
naložb za prihodnji razvoj. Ob zaključku je poudaril, da sije
datarja za sestavo slovenske
Šimencem ter Stanislavoii, .
v dosedanjem delu na najodgovornejših mestih pridobil
Naratom ni bilo, saj *u
pomembne in dragocene izkušnje, tudi mednarodne, ki so vlade, je iz SDS prišla novi
slednja nista odzvala, Rup*]
last vseh Slovencev, zato jih mora in želi dati na razpolago. ca, da imajo dokaze o tem,
da LDS z denarjem kupuje
pa si je tudi premislil j | j '
poslanske glasove. V LDS
predvajanjem tonskega tfJL^
take metode zanikajo in
ku s posnetkom sporni'
trdijo, da gre za inscenirano
pogovorov. Jaka Demšar > J
Obisk delegacije
finskega
parlamenta
provokacijo, kakršne je spo
Ministrstva za notranje z*
Na vabilo predsednika Državnega zbora Janeza Podobnika
sobna le SDS. Primer že
deve je zagotovil, da bod" J
se bo 12. in 13. januarja v naši državi mudila delegacija
preiskuje policija. Pavel Ru
zadevo raziskali, da bi ug?
finskega parlamenta, ki jo bo vodila predsednica parlamenta
par je o tem v odmoru med
tovili, ali obstaja sum kazrtfj^
Ritta Uosuainen. Tokratni obisk bo prvi obisk na najvišji
zasedanjem državnega zbora
vega dejanja podkupovanj ^
v sredo posebej za Gorenjski
parlamentarni ravni iz Republike Finske v naši državi. V
Zaradi vesti, da je bil tak'L
glas povedal:
ponedeljek se bodo ob 10. uri srečali z delegacijo Državnega
poskusov deležen tudi Frm
"Bil sem presenečen, ko so
zbora pod vodstvom predsednika zbora Janeza Podobnika.
Čebulj poslanec v državne^,
me povabili k sodelovanju.
zboru in ž u p a n občinL
Najprej me je klical Igor Cerkljanski župan in poslanec Franc Čebulj in poslanec ter Cerklje, smo tudi njega P ^ Zahvala Perryja Kacinu
Šimenc - naj ob tem rečem, tržiški župan Pavel Rupar včeraj v parlamentu.
prašali in dobili nasledi^
da sem bil danes izredno
Slovenski obrambni minister Jelko Kacin je po novem letu
odgovor:
8
presenečen, da se je danes dol - sem o tem obvestil svojo inpanskih volitvah ter mesto
prejel že drugo pismo ameriškega sekretarja za obrambo dr.
"Sam zaradi tega ne bo"^
Šimenc ie pojavil kot priča, stranko, in odločili smo se, da v parlamentu v naslednjem nikoli imel problemov,
VVilliama Perrvja, v katerem se je dr. Perry zahvalil za odlično
*
ki demantira te zadeve, čepravraziščemo, kako daleč bo šlo. mandatu. Ponudba je res vsak takšen poskus že v W^
sodelovanje med obema državama na obrambnem področju,
njegovega imena včeraj nisem
Na drugem srečanju z Nara- vabljiva, zato sem se bal, da odklonim. Seveda so priM:
predvsem v času njegovega mandata. V svojem pismu se je dr.
nikdar omenil, kar samo potrtom, ki smo ga ie tudi snema- bo temu kdo res nasedel, in
Perry zahvalil tudi za zadnje povabilo v Slovenijo. Ob tem je
niHiiur urncmi, mi/ sumu uuirlurn, KI srnv gu
IUUI snernuuu icrnu n.uv res «mocuci, m
r ,L/.2
ponovno poudaril, da je Slovenija v zadnjih letih prehodila
juje, da je vse skupaj dobro li, je bila cena zvišana na 300 vse kaže, da se je to v primeru J
tovrstne
P ^^
opazno razvojno pot, zato danes uživa visok ugled tako v Z D A ,
zrežirano klasično podkupo- tisoč mark in s ponudbo, za Cirila Pucka že zgodilo. To je
daj, ko sem v drv* fj«
vanje - in sestala sva se v Vilivsak naslednji glas, ki ga še velika svinjarija. Tak človek nem zboru, temveč tudi *Jo
kot v skupnosti Evropskih držav.
Bistrica, kjer mi je ponudil dobim, še polovico tega. Posnima mesta v parlamentu, saj zvez^ z *»»vy*»
Dr. Perry je izrazil prepričanje, da se bo odlično sodelovanje
mojim županova*^
150 tisoč mark za glas, ki naj netki bodo zainteresiranim je izdal volivce in programe. jem v občini Cerklje. VeruPPo
med državama nadaljevalo tudi po izteku njegovega mandata. V
sem
dal
dotičnim
takoj ved PT
Prepričan
sem,
da
se
je
dal
bi ga dal. Ker nisem bil novinarjem na razpolago še
svoje nasledniku Billu Cohenu vidi pravega človeka za uspešno
ti, da se o teh stvareh ^{ t
kupiti
na
način,
kot
so
to
posebno
odločen
to
je
bila
danes,
reči
pa
moram,
da
nadaljevanje procesov, kot sta ohranjevanje miru in stabilnosti.
igra z moje strani, saj sem v Šimenc govori izredno nera poskušali pri meni, nedvom pogovarjam. Sprašujete, f' t
Verjame, da bodo vsi slovenski sogovorniki v prihodnje tako
začetku mislil, da je vsa zločno, zato bo potrebno no je podpisal pogodbo, je kaka ponudba prišla tud^ 5
kooperativni in uspešni v odnosih z Z D A , kot sta minister Kacin
kakršno so imeli pripravlje teh dneh, ko gre za odločati 9°
zadeva na lokalnem nivoju, napraviti še izpis.
in predsednik vlade dr. Drnovšek. "Dovolite mi, da se vam
vendar sem ob takem denarju Ponujali so mi tudi minis no tudi zame in mi jo tudi o mandatarju? O tem ne ' i<
zahvalim za vaše sodelovanje, razumevanje in kar je najbolj
* >c
pokazali. Tak človek resnično rekel ničesar."
spoznal, da gre za svinjarijo, trsko mesto, mesto sekretarja,
pomembno, za vaše prijateljstvo. Blejsko jezero bo za vedno
• Š.Ž.inD.Z%r
ki prihaja iz vrha LDS navz- vso podporo pri naslednjih ni vreden ničesar."
ostalo z mano in mojo ženo Lee," je še dodal dr. Perry.
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Ustanovitelj in izdajatelj:
Časopisno podjetje GORENJSKI G L A S
KRANJ

Uredniška politika: neodvisni nestrankarski politično-informativni poltednik s poudarkom na dogajanjih na Gorenjskem / Predsednik časopisnega sveta: Ivan Bizjak / P'^ D
Marko Valjavec / Odgovorna urednica: Leopoldina Bogataj / Novinarji in uredniki: Helena Jelov
„ . Jože Košnjek, Lea Mencinger, Stojan Saje, Darinka Sedej, Vilma Stan''.E
včan,
t, *#*e
Marija Volčjak, Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl-Žlebir, Andrej Žalar, Štefan Žargi / Lektoriranje:
Marjeta Vozlič / Fotografija: Gorazd Sinik / Priprava za tisk: Media Art
Tisk: DELO • TCR, Tisk časopisov in revij, d.d , Ljubljana / Uredništvo, naročnine, oglasno trženje: Zoisova 1, Kranj, telefon: 064/223-111, telefax: 064/222-917 / Mali i:oglasi:
te'2
064/223-444 - sprejemamo neprekinjeno 24 ur dnevno na avtomatskem odzivniku; uradne ure: vsak dan od 7. do 15 ure / Časopis izhaja ob torkih in petkih. Naročnina: trim'
obračun individualni naročniki imajo 20 odstotkov popusta. Za tujino: letna naročnina 140 DEM. Oglasne storitve: po ceniku. Prometni davek po stopnji 5 odstotkov ;p
časopisa (mnenje RMI 23/27-92), CENA IZVODA: 130 SIT
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G O R E N J S K A
OD T O R K A DO P E T K A

Davki

AMZS
Pri AMZS so od torka do
danes po gorenjskih cestah
opravili 11 vlek m 4 pomoči.
GASILCI
Kranjske gasilke so na
pomoč poklicali po promet
ni nesreči, ki je je zgodila na
I
z
a
t
o
p
l
a
č
a
j
d
a
v
e
k
cesti Kranj - Zabnica, kajti
vozilo je pristalo na strehi.
p r e m o ž e n j s k i d a v e k p r i nas ž e p o z n a m o , v e n d a r g a zdaj p l a č u j e m a l o l j u d i , ž e p r i h o d n j e l e t o naj b i p r i v i l i t u d i t a
Že na poti pa so gasilci
prejeli se eno sporočilo in
je t[
d a v č n i vijak.
sicer da njihova pomoč ni
več potrebna, zato so se
rifel!*"'"^ ^^
i
J verjetno davkov, seveda predvsem na Nainrpi nni h i n h * W . ' l i
vrnili v njihove nove pros
i K t
P
'P"
J * Predvsem preurejen davčni je, da so občine bolj ali manj počitniške hišice oziroma za ^ C S i "
tore na Bleiweisovi cesti, še
večjo obdavčitev
obdavčitev tistih
tistih, k
kii J » S C a III stavbe
0*52?' H . , !
P<> J vseh davkov. Davčna zavzete pri pobiranju premo- večjo
enkrat sc je zgodilo nekaj
so
jo
na
stalno
ne
žive
v
njihovi
S C T ? ; *?
, ? ^ n a , zadnji zakoni naj bi bili sprejeti ženjskih davkov, ki je seveda sta no ne žive v n ihov
Po študiji k i
podobnega in sicer po nes
finančnem
ministrstvu
naobčini.
Takšna
razmišljanja
mcftZ? *}* \ * . P
J - a k o naj bi sedanji odvisno od tega, kakšne
reči na Smledniški cesti.
iioJo!- '
J a I davek na dodano vrednost in evidence imajo oziroma če je slišati predvsem na Jese ravili s sodelovanjem stroPotrebovali pa so jih na
ovnjakov
O
E
C
D
,
naj
bi
z
nicah.
ie, po
Jenkovi 10, kjer je zaradi
i j-'vsarme,
P ° novem
novem pa
pa naj
naj bi
di bilo
ono obdavčeno
uuuhvcchu tudi
»um premoženjski
picmv^cnpivi davek
ua»«,iv res plaNekatere občine so še čisto novim davkom na premo
počene cevi prišlo do po
Premoženje. Prav pri slednjem je ugibanj največ, saj zakon čujejo vsi zavezanci.
na začetku, saj je bilo lani v ženje najprej obdavčili vsa
v stanovanju, na Trgu
°g ni pripravljen, vsekakor pa ga bo najtežje uvesti, saj so
Poleg tega občinam zakon Sloveniji kar 17 takšnih, ki zemljišča, tudi kmetijska, plave
Rivoli 3, kjer je zamakala
f °trebne tudi ustrezne evidence. Vendar pa poznavalci o financiranju občin daje niso pobrale niti tolarja dav hkrati pa odpravili katastrs
fasada bloka in sicer zaradi
i i j o , da je prenovljen davčni postopek, po katerem možnost povišanja davka na ka na premoženje. Žal nima ki dohodek. Takoj naj bi bile
topljenja ledenih sveč, ki so
j avkarji lahko ocenijo pridobljeno premoženje davčnega premoženje. Nekatere ob- mo podatka, če je med njimi na vrsti tudi stavbe, ne glede jih gasilci nato odstranili. Da
-li . * «ca, pravzaprav že uvod v nove davke na premoženje, čine so to možnost že izkor- katera z Gorenjskega. Sicer na status lastnika, kar pome zamaka, so jih obvestili tudi
i s t i l e i n druge hite z
^ajp j
j
povečal davek na nepremičnine.
stanovalci C. na.Brdo 59 in
urejanjem evidenc, da bi pa so lani v 51 slovenskih ni, da bi bile obdavčene tudi
kranjski gasilci so morali
cil| v
pravne
osebe,
ki
zdaj
premo
občinah
pobrali
več
kot
mili
tako lahko pobrale več dav
odpreti vrata v stanovanje,
pAl ? i parlament naj bi že v zaenkrat najbolj skrivnostne ka.
ženjskega davka ne plačuje
jon
tolarjev
premoženjskih
kjer ni bilo nikogar doma, da
arih'' mesecih letošnjega leta in osnutka zakona nam še ni
so lahko zaprli vodo. Vodo
Po uradnih statističnih po davkov, v osmih pa več kot jo.
jeilp Jel zakon o davku na uspelo videti. Zato seveda še
Kasneje pa naj bi obdavčili
10 milijonov tolarjev, med
a so zapirali tudi v trgovini
itrf°dano vrednost in zakon v ne moremo natančno napo datkih je bilo leta 1995 v njimi so tudi Kranj, Kranjs še premičnine kot so avto
evis na Skali 1. Na pomoč
ek( °šarinah, k i sta ž e na vedati, kako bo na tem Sloveniji pobranih slabih 287 ka Gora in Jesenice.
mobili, jahte, letala, helikop
so jih poklicali tudi v zvezi s
paNlanskih klopeh in pri področju privit davčni vijak. milijonov tolarjev premo
terji itd. Težko je napovedati,
"plezalcema" v Zarici, kajti
#aterih so stvari več ali manj Z zanesljivostjo lahko reče ženjskega davka, kar je pre
če bo obdavčen tudi nakit in
eden izmed njiju se je med
dstavljalo
le
0,1
odstotka
Spuščanje
meje
pri
mo
le,
da
bo
privit
in
bo
ml ne. P r i č a k u j e m o prekrno, sedanji finančni minis plezanjem v steni poš
pr»vs
vročo razpravo o moralo več ljudi kot doslej vseh obveznih dajatev v tem obdavčitvi stanovanj in hiš ter Mitja Gaspari je dejal, da
kodoval in ni mogel sestopi
vzj včni stopnji, saj slutimo, p l a č e v a t i p r e m o ž e n j s k e letu. Ta denar je pripadal
Glede na dosedaj pobrane nad brskanjem po stanovan ti. To so mu pomagali
občinam, lahko pa rečemo,
' J j je enotna, 20-odstotna davke.
kranjski gasilci, ki so ga
premoženske davke bi lahko jih davkoplačevalcev ni nav
zb«top j javka a dodano
Premoženjske davke nam da ta davčni vir res ni bil
morali nato še s čolnom
dušen.
rekli,
da
pri
nas
skoraj
ni
^dnost namenoma postavl reč pri nas že poznamo, izdaten.
prepeljati čez Savo. Jeseniš
Strokovnjaki O E C D sve
j a visoko. Finančne oblasti plačuje pa ga sorazmerno
Podatkov za lansko leto pravih bogatašev. Seveda to
ki gasilci so imeli gasilsko
i o pač postavile visoko, da malo ljudi. Obdavčeno je seveda še nimamo, finančno ni res, saj so zlasti v zadnjih tujejo, da naj bi bilo davčni
stražo med hokejsko tekmo,
zavezanci
praviloma
lastniki
letih
nekateri
precej
zlahka
črpali so vodo iz Tragovine
^ bilo dovolj prostora za namreč le premoženje fizič ministrstvo pa je sredi lans
zemljišč
oziroma
stavb,
saj
bi
Planika na Titovi cesti ter v
plansko zbiranje, do kod nih oseb, medtem ko premo kega leta ocenilo, da bo dobili precejšnje premo
°do popustele, seveda ženja pravnih oseb (podjetij, pobranih za 314 milijonov ženje, mnogi to kažejo tudi bilo tako delo za davkarijo Jeklarni 2, iz blokov in hiš pa
navzven, kakor se za novo lažje, država pa bi premo so odstranjevali nevarne le
*olc
ustanov itd.) ni obdavčeno. tolarjev premoženjskih dav
dene sveče na Hrušici. Opra
ženje v primeru neplačevan
pečene bogataše spodobi.
v
kov.
Prav
na
vrhu
lestvice
je
Davek na premoženje plaču
vili so tudi 1 prevoz z
ja
davkov
lahko
zaplenila.
Pri
premoženjskih
davkih
jejo le najbolj bogati, k i v tej oceni mestna občina
njihovim rešilnim avtomobi
]P^k
dodano
se
seveda
zastavlja
predvsem
imajo prostorne hiše, raz Kranj, ki naj bi lani pobrala
lom.
Škofjeloški gasilci pa so
Rednost in trošarina
odstranili podrto drevo s
košne počitniške hišice in kar 46 milijonov tolarjev vprašanje meje, do katere Davčne stopnje
premoženje
ni
obdavčeno,
J*i poslanci
premoženjskih davkov, kar
ceste v Sv. Duhu. „
jahte.
naj bi bile nizke
kakor seveda tudi izjem in
hko hitro sprejeli
Osnova premoženjskega je skoraj 15 odstotkov vseh oprostitev. Pri stanovanjih
Davčna osnova naj bi bila N O V O R O J E N Č K I
I Vsekakor pa si želijo, da bi davka je vrednost stano v državi. Ker ima kranjska oziroma hišah je danes meja vrednost nepremičnine; pri
V Kranju se je od torka
Pavek na dodano vrednost že vanjske hiše oziroma viken- občina približno 2,5 odstotka postavljena pri 160 kvadrat kmetijskih zemljiščih oziro
do danes rodilo kar 21 otrok.
slovenskega gospodarstva,
£ začetkom prihodnjega letai da, jahte pa so obdavčene lahko rečemo, da so v Kran nih metrih površine, kar je ma gozdovih bi bila to njiho
11 ie bilo dečkov, 10 pa
omenjal prometni davek, saj P ?
m sicer samo tiste, ju pri pobiranju davka na seveda sorazmerno veliko in va uporabna vrednost, pri deklic. Najlažja deklica je
tehtala 2.640 gramov, najtež
stavbah pa uporabna vred
) f e x ^Postavljena enotna Davek i od
^ stanovanjske
™ ™hiše
hiše, vikende, jahte itd. res v prihodnje bo meja verjetno
javčna služba, ki je predpo r>av*»lf nri stanrivaniske hiše prizadevni, saj je težko ver postavljena bistveno nižje. nost stanovanjskih površin, ji deček pa 4.450 gramov. Na
plača se ne plača, če stano
£°J
pobiranje novega vanjska površina, v kateri jeti, da bi bili Kranjčani Pri nas se namreč vse bolj tudi pomožnih stanovanjskih Jesenicah se je rodilo 7
otrok, me.d njimi 3 deklice
sučemo proti prepričanju: prostorov, ter počitniških hiš
tel J?vka. Prepletenost poslov- zavezanec stanuje, ne pre toliko premožnejši.
in
4 dečki. Najlažji deček je
in
poslovnih
prostorov.
Ob
hišo imaš, torej si bogat!
i l J * stikov med različnimi seže 160 površinskih metrov,
davčena naj bi bila tudi tehtal 3.820 gramov, najlažji
Zato
plačaj
davek,
dodajo
fS? oseba- določene so tudi nekatere V Kranjski G o r i so
pa 3.130 gramov/
rn
financarji, k i skrbijo, da nezazidana i n zazidana
URGENCA
oi|y Uahko sicer pripelje so druge oprostitve.
stavbna
zemljišča,
davek
bi
obdavčili vikende
država oziroma občine niso
idoH
^igravanj davka na
Na kirurškem oddelku
Neke vrste premoženjski
se plačeval od stanovanjske
V Kranju sorazmerno vi lačne.
Splošne bolnišnice Jesenice
pl aano vrednost. Navse- davek je seveda tudi nado
ali
poslovne
površine
stavbe.
enotna davčna
sok znesek pobranega davka
so imeli v minulih dneh kar
Slišati je moč, da naj bi
Davčne stopnje naj bi bile
i W a Te v prvih šestih mestilo za uporabo stavbne na premoženje pripisujejo bila po novem meja postavl
125 urgentnih primerov, na
ga zemljišča, ki ga plačujejo
internem oddelku 65, na
iif " c i h odkrila precej utaj neposredni uporabniki zeml novim evidencam, zaradi ka jena pri 80 kvadratnih metrih različne, najvišja pa naj ne bi
from
pediatriji 18 in na ginekolopresegla 1 odstotek. Z a
petnega davka.
jišča oziroma stavbe ali dela terih ga plačujejo vsi, ki jih površine stanovanja oziroma
$ J^avek na dodano vrednost stavbe (lastniki, najemniki, zakon k temu zavezuje, če stanovanjske hiše, seveda pa zemljišča naj bi bila davčna
stopnja 0,1- do 0,15-odstotna
^ j8otavlja dvojni i
imetniki stanovanjske pra- mur v preteklosti ni bilo to še ni odločeno. Štiričlans vrednosti zemljišč, kar po I n E Ž N E R A Z M E R E
-javanja v vseh fazah
Smučarje tekače obvešča
tako.
ka
družina
bi
se
torej
davku
izd ? ' i J
zadnje, ko vice).
Kako pomembne so ure- izognila, če bi na člana meni, da b i bili denarni jo iz Bohinja, da imajo
Davki
od
premoženja
po
zneski davkov od 5 do 15 urejene tekaške proge, tisti,
i.tt^_v ali storitev pripada
Č r n e m'mu
u potrošniku.
potrošniku Po
P o sedanjih predpisih pripadajo jene evidence o premoženju, odpadlo manj kot 20 kva tolarjev na kvadratni meter.
ki raje drsajo, pa na svoj
dratnih
metrov
stanovanjske
t * 8 i strani
na je z izvedbezvedbe občinam, davkarji jih pober- se je pokazalo v Kranjski
račun lahko pridejo na drsaFinancarji ocenjujejo, da
strani pa
površine. Pri počitniških hi
ejo
in
nakažejo
na
račune
Gori,
kjer
so
leta
1995
poliču pod Skalco. Alpske
bi se novimi premoženjski
?ij f vidika zahtevna davčna
brali dobrih osem milijonov šicah in stanovanjih pa naj bi mi davki pobrali 4 do 6 smučanje pa bodo verjetno
ni. "ka. saj zahteva od vseh občin. Koliko teh davkov so tolarjev
p
r
e
m
o
ž
e
n
j
s
k
e
g
a
bile obdavčene vse površine.
lani pobrali na Gorenjskem,
milijard tolarjev davka let zanimali naslednji podatki o
3 iavčnih zavezancev večjo nam na Davčnem uradu v davka, lani pa so to vsoto
no, kar je seveda bistveno smučiščih: na Voglu je snega
CjP vh>nost. s pobiranjem Kranju ni uspelo izvedeti, podvojili. Zaradi urejene
To seveda ni tako malo, več kot doslej. Naj spomni 95 cm, na Kobil 50 do 100
ga davka so namreč pove- direktor Marko Bezjak je evidence pa so seveda po problem je skrit drugje. Pri
cm, na Soriški planini je do
i «m zahtevnejši administrabrali tudi precsj več nado nas so ljudje v preteklih mo, lani je bilo pobranih za
80 cm snega, urejene so tudi
dejal,
da
so
ti
podatki
davč
314
milijonov
tolarjev
pre
frnn ,P°. pki, ki jih bodo
mestila za uporabo stavbnih desetletjih postavili velike
tekaške proge. Te so uredili
na
skrivnost,
in
da
jih
lahko
i ^ r a h -obvladati davčni zatudi na Pokljuki, kjer je
zemljišč, saj se je leta 1995 iz stanovanjske hiše, veliko so moženjskih davkov.
dobijo
le
na
občinah.
M . Volčjak
anci. Drugod po svetu so
snega 80 cm in obratuje
tega naslova v občinski pro delali sami, na voljo so bila
Tudi na občinah nad našim račun nateklo 25 milijonov
vlečnica Šport hotel. Na
1?
Javitev davka na~do~
ugodna
posojila.
Marsikdo
je
Zatrniku imajo snega 70
^ ^ o vrednost porabili devet vprašanjem niso bili navdu tolarjev, lani pa že 45 mili računal, da bodo "ta mladi"
cm, cesta je prevozna z
i - dvanajst mesecev, torej šeni, odgovarjali so, da po jonov tolarjev.
tako
lahko
ostali
doma.
i o d morali naši poslanci datkov ne morejo stresti iz
zimsko opremo, vozita pa
LJJjJo
Prav v Kranjski Gori so Marsikje pa temu ni tako in
Hotunjski vrh in otroški
jHOriiteti in '/atnti sprejeti v rokava. Celovite gorenjske
Op
tihi
MonpfgC
malo jih danes živi v velikih
"krožnički". Na Krvavcu je
J F ^ i h mesecih letošnjega slike tako na hitro nismo izkoristili možnost povečanja stanovanjskih hišah, ki jih
snega
do 75 cm, smuka je
davka
na
premoženje,
seve
mogli
sestaviti,
potrebnega
06<
prihod
212-^5
^letL
&
Prihodnjim
težko vzdržujejo, ker so
ugodna, cesta in parkirišče
da
so
se
odločili
za
večjo
bo
nekaj
več
časa,
predvsem
ne
i
ne bo~moč
bo moč uvesti.
uvesti.
—
j
—,
sta prevozna.
obdavčitev vikendov, ki jih je nemara že v pokoju, so
idorP
i a l k e davka na pa seveda pozornosti, ko tam zelo veliko. Lastniki izgubili službo... Pri nas še 9{a fMofwrjevem ({tancu
ni v navadi, da bi del stano
H ne ° vrednost so trošar- bodo
v Uradnem listu obtako imenovane javljeni letošnji občinski pro počitniških hišic tako poslej vanjske hiše dali v najem,
plačujejo petkrat večji da
i ^ P o l n e izdelke, pri ka računi.
vek, v občinsko blagajno pa navsezadnje tudi zgrajene
niso tako, da bi imele sobe
idilern
večjih
N a j v e č p r e m o ž e n j s k e g a se bo tako namesto dosedan lastni vhod, kopalnice itd., da
V
/POHIŠTVO, BELA TEHNIKA,
jih slabih dveh milijonov
davka poberejo v Kranju tolarjev nateklo približno stanovalci ne bi motili drug
<
^ORTOPEDSKE
VZMETNICE
i
| P v e k na premoženje
Vsekakor pa je že nekaj osem milijonov tolarjev. Po drugega. Skratka, spuščanje
j p Poznamo
podatkov pokazalo dokaj kranjskogorskem zgledu tudi meje pri obdavčevanju sta
T E L : 064/403-871
= 3 c c a
v nekaterih drugih gorenjs novanj in hiš bodo brez
'iDr^
vsekakor pri velike razlike med občina kih občinah razmišljajo o dvoma spremljali socialni
mi, ki jih je težko razumeti
TRGOVINA S POHIŠTVOM, S P O D N J A B E 8 N I C A 81
^ S h» n so, finančne oblasti
' P
kot premoženjske razlike povečanju premoženjskih problemi.
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Obrtniki za otroke
Kar nekaj let je, odkar je
po krajevnih skupnostih
zmanjkalo denarja za no
voletno obdaritev otrok,
nam je povedal predsed
nik KS Davča, Lojze Je
lene in ko so p r e d
letošnjim novim letom raz
pravljali o tem problemu,
so trije obrtniki, ki so v
svetu K S , obljubili, da
bodo obrtniki priskočili
na pomoč. Obljubo so
držali in za nekoč tradicio
nalno obdaritev vseh 46
otrok med enim in dese
tim letom je vseh 14
obrtnikov v tem kraju
zbralo 110 tisoč tolarjev.
V šoli so pripravili prire
ditev s kulturnim progra
mom, na kateri je prav
vsem otrokom - zanimivo:
vsi so se tudi udeležili,
dedek Mraz razdelil enot
na darila: trenirko, kapo,
svinčnik in zvezek ter
pomarančo. Na prireditvi
je bilo skupaj več kot sto
ljudi in . izraženo veliko
zadovoljstvo nad potezo
obrtnikov, ki bi se jim na
tak način tudi javno radi
zahvalili. Š. Ž.
Ansambel
Obzorje v Besnici
Bcsnica, 9. januarja Ansambel Obzorje, kater
ega mentorje Jože Burnik,
je pod vodstvom Vaneta
Trilerja lani s tradicional
nim božično-novoletnim
koncertom v Železnikih
proslavil tudi 15-letnico
obstoja in izid C D plošče.
Že takrat je ansambel
napovedal nastope tudi
po različnih krajin v Slo
veniji. Prvi takšen koncert
bo v soboto, 18. januarja,
ob 19.30 v gasilskem domu
v Besnici. vstopnice so v
predprodaji v trgovini Ži
vila v Besnici in v Agenciji
Aligator Music shop v
Cankarjevi ulici v Kranju.
V e s e l o v n o v o leto
Kranj, 9. januarja - Iz
Turističnega društva Kranj
so sporočili, da so Kranj
čani veselo silvestrovali na
prostem pod pokroviteljst
vom Mestne občine Kranj.
Začelo se je z drugim
silvestrskim tekom po uli
cah Kranja in nadaljevalo
z rajanjem v novo leto
teognjemetom in novolet
nimi pozdravi ob polnoči.
Tudi medice in kuhanega
vina ni manjkalo na pros
tem.
Najstarejši
Kranj, 9. januarja • Naj
starejša gasilska društva na
Gorenjskem so stara okrog
120 let, v Sloveniji pa kar
127 let. Stoletnico obstoja
bodo letos proslovili gasilci
v prostovolnih gasilskih
društvih Koroška in Bohinjs
ka Bela in v Selcih. Sedem
deset letnico bo praznovalo
društvo planina pod Golico,
šestdeset let uspešnega dela
in aktivnosti pa bodo prosla
vili gasilci v P G D Žeje
Bistrica in v industriskem
gasilskem društvu Veriga
Lesce. Člani prostovolnega
gasilskega društva Golnik
bodo letos slavili 50 letnico
obstoja in delovanja. Že
deset let pa uspešno deluje
ta tudi prostovolni gasilski
društvi Podnart in Davča.
Umrl Miro Kočevar
Kranj, 9. januarja - V 78.
letu je v Kranju umrl
Nosilec partizanske spo
menice 1941 Miro Koče
var. B i l ie borec druge
grupe odredov, zaščitne
enote glavnega š t a b a
N O V Slovenije in Gub
čeve brigade. A.Žalar
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K a k š n a j e nastala š k o d a v gozdovih, bo m o g o č e ugotoviti šele čez čas. Povsod se
zahvaljujejo elektrikarjem za velike napore, k i so j i h vložili za popravila.
Škofja Loka, 9. januarja Vse kaže, da smo se pravili
zim v skoraj' desetletju že v
dobršni men odvadili, pa tudi
proračuni, ki jih vzdrževanje,
popravila in pluženje neus
miljeno praznijo, so ze pone
kod prazni. Ob poplavah v
preteklih dveh letih pa, kot
da zima želi nadoknaditi: že
drugo leto zapored je udarila
z žledom. Ob tem se šele
zavemo, kako hudo smo post
ali odvisni od elektrike.
Na območju nekdanje ob
čine Škofja Loka je bil ledeni
oklep po doslej zbranih po
datkih več ali manj na celem
območju v pasu med 500 in
800 metri nadmorske višini,
kjer vse kaže, da so gozdovi,
zlasti tam, kjer so listavci,
izredno hudo poškodovani.
Po prvih ocenah je uničeno
od tretjino do polovico
dreves, zato bo še ogromno
dela, preden bodo lastniki
gozdov vse to uspeli pospra
viti, mnogo pa bo zaradi
nedostopnosti zagotovo tudi
strohnelo. Največ težav je
žled po doslej znanih podat
kih povzročil v obeh zgornjih
delih Selške in Poljanske do
line, saj so polomljena dreve

sa zaprla nekatere poti ni
ceste in povzročila ogromno
škodo na električni m tele
fonski napeljavi. Posebno
hudo je bilo na Selškem v
Davči, Sorici pa vse do Dražgoš, na Poljanskem pa zlasti v
okoliških hribih nad Žirmi. V
Davči so ostali tri dni brez
oskrbe z elektriko in dva dni
tudi brez telefona, še huje pa
je bilo poškodovano električ
no omrežje v okolici Žirov,
kjer naj bi šele danes dobili
ponovno elektriko.
Ko smo povprašali župana
občine Železniki Alojza Čufarja, kje je bilo po njihovih
informacijah najhuje, nam je
odgovoril, da je vse kaže
poškodb v pasu med 600 in
800 metri kar povsod enako,
in iz občine so že v vse
prizadete kraje poslali po
sebne obrazce in sezname za
to, da bodo škodo sistematič
no popisali. Ceste so ljudje
hitro odprli, poškodovana
omrežja pa so tudi hitro in
učinkovito popravili. Gorenjevaško-poljanski župan Jože
Bogataj pravi, da je bilo v
njihovi občini najhuje z en
ergetskimi in telefonskimi
vodi na Zapreval in Kovski

vrh, saj so morali prekinitev
reševati celo z agregati.
Še najmanj so o tem, kaj se
na terenu dogaja, vedeli na
občini v Žireh, zato smo
poklicali na Elektro Ljublja
na - okolica v Žireh, kjer smo
od vodje Lukančiča izvedeli,
da je bilo najhuje tam, kjer se
v prizadetem pasu večje vasi na Malenskem in Bukovem
vrhu. Ljudje so morali biti,
kljub naporom, da čimprej
popravijo, tudi po štiri in
celo pet dni brez elektrike,
do danes je ostalo še 15 hiš, ki
naj bi dobile energijo do
večera.
Za konec povejmo resnično
enotno oceno in priznanje
vseh, s katerimi smo se pogo
varjali na terenu in z odgo
vornimi: delavcem Elektra in
Telekoma je potrebno za delo
dan in noč ter v nemogočih
vremenskih razmerah izreči
vse priznanje. Vsi so ocenili,
da je bilo napravljeno resnič
no učinkovito vse najnuj
nejše, da bi bil električni in
telefonski mrk .čim krajši, da
bodo odpravljene vse posle
dice, pa bo potrebno počakati
na razmere, ki bodo to omo
gočale. • S. Žargi
Ivanka Benedik z Lavtarskega Vrha:
0

" K r a v e niso več vajene r o č n e m o l ž e * '
Lavtarski Vrh, 10. januarja - Drevje, ki je padalo zarMias
žleda, je poškodovalo tudi električne vode v kranj**zar
krajevni skupnosti Jošt oziroma njenih vaseh, ki ' ° d
napajajo iz selške strani.
Doc
Ivanka Benedik z Lavtarskega Vrha je v sredMlj
povedala, da elektriko imajo, niso pa je imeli prejšjl^
dan, saj jo je v noči s ponedeljka na torek spet vzeM
Brez elektrike so bili namreč že konec minulega tednj
V soboto so vzdrževalci okvaro popravili, v nedeljo jI
elektrike zmanjkalo, v ponedeljek je spet prišlf
skratka, zdaj j a, zdaj ne.
V domačijah so zaradi tega seveda imeli kup teža
" V hlevu imamo sedem krav, ki so navajene stroj*
molže. Molsti sem morala z rokami, sama še zna)
mladi ne več. V zamrzovalni skrinji škode ni, saj se
slutila, da jo bo vreme zagodlo in sem pravočas
vklopila globoko zrrarzovanje," je povedala Ivai
Benedik.
Žled je povzročil Škodo predvsem v BenedikoV
gozdovih. Desetletni macesni so vsi na tleh, tudi mlaj
smreke, ki jih je Ivanka z možem sadila pred petnajst«
Prav na dan našega obiska je bilo pri Mrovljovih v hlevu veselo. Dobili so telička.
leti, so večinoma polegle. Večja, starejša drevesa!
obstala, polomljene so predvsem veje. Pred dvanajstih
Sproti pogokal, da je prišel v dolino
leti je bito še huje, takrat je padalo tudi odraslo drev
Sin Miloš, ki je bil minule dni sicer zaposlen predvsj
Da bi vedeli, kako so te zimske telave zmotile ljudi, smo se oglasili na edini Icmetiji v
pri vzdrževanju cest - pot je splužena, posuta, pa<|
Davči, kjer se še v celoti ukvarjajo s kmetijstvom, bolj natančno s prirejo mleka. Obiskali
drevje sproti odstranjeno - bo skušal čimprej pospravi
smo Drulino Bevk, po domaČe Pr' Mrovlju, kjer imajo 12 glav iivine in edini še oddajajo
mleko. Gospodar Marjan nam je povedal, da je moral v času podiranja dreves s seboj vzeti polomljeno drevje iz gozda.
Da so poti v dolino lepo vzdrževane in prevozn«
motorko, da jo "pogokal", da je lahko sploh prišel v dolino, le molsti so morali na roko. K
zimskimi gumami, je potrdil tudi Karel Dolinaf]
sreči je pri hiši dovolj pridnih rok, da so to lahko opravili v dobri uri. S hlajenjem mleka
Planice. Ljudje, doma s pobočij sv. Jošta, tako
seveda ni bilo teiav - mleko so postavili v sneg in mešali, ko pa je padel še sneg ,je bilo pri
oranju poti potrebno prebiti tudi nekaj plazov. Kljub vsem težavam ni z dovozom mleka na zamujajo na delo, otroci ne v šole. " P r i nas nimflrtf).,
kmetije," pravi Karel Dolinar, tako da zaradi žleda
oddajo noben dan zamudil. Koliko škode je nastalo v gozdu, ki ga imajo 44 hektarjev, je
težko reči. Prvi žled je po oceni podrl 300 do 400 kubičnih metrov lesa, koliko je tega sedaj, pomanjkanja elektrike niti nismo bili tako prizadepko je padel še sneg, pa je težko oceniti. Ker je precejšen del nedostopen, bo verjetno del Edino zeblo bi nas, če razen centralne kurjave ne »>.
imeli še krušne peči." • H . J.
podrtega moral zgniti.
1

u

sposobni, imajo delo, so K r a n j #
in bi morda celo kandidirali, hodi! v»
zavodovi hiši in bere takšne "ti",
objave.

Kranjski ž u p a n oblikuje o b č i n s k o upravo
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O d s t a r i h " v e d e j e v " sta se n a č e l u o d d e l k o v k r a n j s k e o b č i n s k e u p r a v e o b d r ž a l a l e
J a v o r n i k ( f i n a n c e ) i n Č i r i č e v a ( g o s p o d a r s t v o ) , m e d t e m k o naj b i z a v o d e n j e d r u g i h
oddelkov ž u p a n izbral nove sodelavce.

Zanje so bržčas vedeli predvs
tisti, za katere je kranjski
želel, da vedo. Seveda tudi
formalno ni nič spornega, saj žM«*/
lahko izbira uslužbence, ki po *i
i izpolnjujejo strokovne, »f '*
brazbene kriterije (med doseda ! ^
mi šefi jih vsi ne), po drugi stran';
tudi kriterije sposobnosti m lojalno
ti županu kot vodji občinske upr^ vkj
Januarja in februarja naj bi jJjPo
postopno objavljena vsa del^jrii
mesta v kranjski občinski up *j
Doslej je v njej (po nam doslopjRi'
podatkih) redno delalo 69 ljudi' |£f
bo kdo od njih končal na borzi d^|*'
Bolj verjetno je, da se bo obči* * [jc
uprava povečala za nove ljudi..
JelovČan
8

Kranj, 10. januarja - Svet mestne
občine je predlani sprejel osnutek
odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave, ki naj bi
bil županu podlaga za izdelavo akta
o sistemizaciji delovnih mest v
občinski upravi. Kranjski župan se
je oblikovanja uprave konkretneje
polotil na polovici svojega mandata,
ko sta Jože Javornik in Franc
Golorej (dotlej pomočnik župana)
prva zasedla krmili dveh oddelkov;
Javornik oddelka za Finance, Golor

ej oddelka za gospodarske javne župana. Vitomir Gros se je za
Lesarja navduševal že predlansko
službe.
poletje, ko je bil med kandidati za
Razen Javornika in Goloreja, ki direktorja javnega podjetja Komu
sta se v minulih dveh letih očitno nala Kranj.
dokazala kot strokovno dorasla in
Razpisi za nekatera mesta načel
županu korektna sodelavca, naj bi
od starih "vedejev" ostala samo še nikov v kranjski občinski upravi so
Čiričeva, načelnica oddelka za gos bili objavljeni v zavodu za zaposlo
podarstvo. Drugi načelniki naj bi bili vanje v Kranju. S tem je bilo javnosti
novinci v kranjski občinski hiši, sicer formalno zadoščeno, seveda pa
vključno z Janezom Lesarjem, ki že je vprašanje, koliko ljudi, ki bi
sedi na stolu načelnika oddelka izpolnjevali razpisne kriterije, so
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fako p r a v i j o n a d v e h n a j v i š j i h k m e t i j a h v K o k r i , p r i P e s t o t n i k u i n R o b l e k u . T r d i h r a z m e r so
[ajeni, p a j i h n e v i s o k s n e g n e n e k a j d n i i z p a d a e l e k t r i k e n e m o r e v r e č i i z t i r a .
°kra, 7. januarja - K o
uno, da sta kmetiji Pes>»k in Roblek najvišji v
®*ri, delamo krivico še eni
litiji nad devetsto metrov
•jnorske višine. Suhadolninamreč, ki je prav tako
* kilometrov oddaljena od
ste in ki je po gozdni cesti
j | ozimi težko dostopna. Tok' do nje nismo skušali priti,
g£ * pa smo zmagali tri kilo* gozdne ceste do Pestnika, kjer 750 metrov nad
jem gospodari kmet A n J Krč. Še slaba dva kilo'^Jfa stran najdemo njihove
g *jbliije sosede. Na Roble2 °yi kmetiji, ki je z 925 metri
4 'Jrišja v Kokri, pa prebiva
$ °spodar Franc Povšnar z
|* o in bratom, zraven pa v
i hiši sinova štiričlanska
^zina. Gospodar je domala
* novoletni dan preživel pri
"Jženju, saj kot "ta zgornji"
Janko ve, da se mora sam
•orati do ceste, če hoče v
°hno.
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V Prazničnih dneh je rado
sno nasulo snega, tako da
'rneli na obeh kmetijah
opraviti s pluženjem. A
»i J kaže, so tega vajeni.
P t
i j i m neurja odnašajo
Wna
morajo neprestano
i#*kan ' pozimi jim sneg
Vod
u
J P
bnw " samih odvisno, ali
JSi !!•
*i
ali ne.
skladi so namreč večinoma v
šfljužbah, otroci morajo priti
šole, zato mora biti za
e t
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Povšnar, Roblek

cesto pravi čas poskrbljeno.
Neprestano zimsko pluženje
in posipanje teh od ceste
najbolj oddaljenih kmetov je
nekaj samoumevnega. Bolj
kot visok sneg jih skrbi žled,
ki je vklenil drevje v gozdu in
sadovnjaku.
"Če smo hoteli z avtom od
hiše, smo morali najprej požagati veje na drevju ob cesti,
sicer bi se zlomile," pravi
gospodar Andrej Krč. Iz
gozda je slišati pokanje, ko
se pod težo žleda lomi drevje,
vendar je ta čas še prenevar
no, da bi odšli pogledat in
odpravit škodo. V visokem
snegu se namreč ne moreš
prav hitro ogniti lomečemu se
drevju in lahko te pokoplje
pod seboj.
"Gozda imamo veliko, tja
gor do Krvavca seže, kakih 55
hektarjev po denacionalizaci
ji dobimo še nazaj. 135 hek
tarjev vsega skupaj se sliši
silno veliko, vendar je gozd
na nedostopnem terenu, les,
ki ga s težavo spravimo v
dolino, pa ima nizko ceno.
Zdaj gozd ogroža še žled.
Eno takšno izkušnjo že pom
nimo, pred enajstimi, dvanaj
stimi leti, ko je zaradi žledu
še huje pokalo kot letos."
Na hribovski kmetiji je
življenje videti idilično, zlasti
kadar se ob lepem vremenu
odpre lep razgled v dolino.
Toda resničnost je malo dru
gačna. Ne le pozimi, ko cesta
že ob nekaj centimetrih snega
zaledeni in ko ni mogoče
zdoma brez snežnih verig na
avtomobilu.
"Vsa
zemlja je v bregu,
zato je veliko dela še ročne
ga," pravi gospodar, zaskrbl
jen, ali bo kateri od mladih
hotel ostati na kmetiji. "Že v
sedemdesetih letih, ko sta
našo kmetijo obiskala novi
nar Košnjek in fotoreporter
Perdan, sem dejal, da smo
menda zadnji rod, ki gospo
dari tu gori. Živimo v glav
nem od lesa, živino redimo za
dom, saditi in sejati pa se nam
v teh skalnatih bregeh ne
splača. Še tisto, kar zraste,
nam ogroža divjad. Ko sem
bil še otrok, nas je bilo devet
pri hiši, pa je kmetija vse
preživela, danes nas je z
mladimi vred sedem, pa mor
ajo vsi za kruhom v dolino.
Naš oče je imel svojo jago in
jo je dajal v najem. Tisti
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obunskega gasilskega
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IhidJ \ , r
° g gasilcev je namreč
i^slea^JP^vJianje nevarnosti na cestah,
,f dneh P J " " ° minulih prazničnih
jji ,<£ Veliko.
1 P°lomf.
g&silci odstranjevali
a'jvklen
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k a l i veje, ki so
tfpovedi
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ponedeljek, opraviti na cestah,
G o L ? f J ° Grad z vasmi Šenturška
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Andrej Krč, Pestotnik po domače, s preddvorskim lupanom
Miranom Zadnikarjem.
Kmetje, do katerih vodi več kilometrov gozdnih cesta,
morajo sami poskrbeti za zimsko pluženje.
Župan
občine Preddvor Miran Zadnikar pravi, da država za
te ceste namenja nekaj denarja, za vzdrževanje dobijo
denar krajevne skupnosti, te pa vsaj zadnje čase skrbijo,
da kmetje dobijo vsaj bone za porabljeno gorivo.
dohodek je bil dovolj, da je
pokril davke. Danes pa nala
gajo vse večje davke. Še
dobro, da nama z ženo opros
tijo vsaj socialne prispevke."
Ročnega dela so vajeni,
tudi molzejo še ročno, tako
da jim dvodnevni izpad elek
trike med prazniki ni naredil
večjih skrbi. Svetili so si s
svečami, se greli z drvmi (v
drvarnici jih je že za hujše
zime), le za decembrske ko
line v zamrzovalni skrinji jih
je malce skrbelo. Seveda pa
ne bi imeli nič proti, če bi se
še kakšna zima skazila, kakor
pravi Pestotnikova gospodin
ja tistim zimam brez snega.
Kdor je prvi na traktorju,
zorje vso cesto do doline,
pravi Franc Povšnar, gospo
dar na najvišji, RobTekovi
kmetiji. S sosedom Pestotnikom si to delo delita, domala
dva kilometra do najbližjega
soseda pa mora Roblek kaj
pada splužiti sam. A takega
opravila je vajen.

"Včasih je bilo še huje, ko
smo morah to delo opraviti s
konji. Tedaj sem vstajal ob
pol štirih, da je bila cesta do
časa zorana," se spomni
Franc Povšnar. "Letos nas ie
največ dela s snegom doletelo
ravno na praznične dni. Prvi
dan novega leta sem bil
domala ves čas na traktorju,
potem pa spet v nedeljo...
Toda cesto smo uredili, tako
da nam ni bilo treba ves
praznični čas tičati doma.
Peljali smo se v Šenčur k
hčeri, pa z vnuki na Brezje
gledat jaslice."
Tudi brez elektrike so ne
kako strpeli, bolj jih je skrbelo, da se bo p r e t r g a l
telefonski kabel, kot se je
pred časom že zgodilo. In
seveda, kaj je v gozdu, ki ga
imajo Roblekovi 74 hektarjev
in jim prav tako kot sosedom
predstavlja glavni vir. Šele
spomladi bo jasno, koliko
škode je napravil žled.
• D.Z.ŽIebir
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Dne 26. decembra 1996 na povabilo PZ Vintgar* Blejska
Dobrava, kjer so organizirali proslavo za obletnico
lebiscita, je bil povabljen tudi Ženski pevski zbor M.
koberne z Jesenic, pod vodstvom oz. dirigentsko palico g.
Primoža Kerštajna.

>ostop v h r i b e s o k r č i l i g a s i l c i

G a s i l c i

pač

V Davči smo pri Lojzetu Jelencu videli tudi prisrčen
prizor, kako se mlad srnjaček brez strahu sladka iz roke
z rozinami. Maja lani ga je mati zapustila v neposredni
bližini hiše, in po celodnevnem jokanju so ga vzeli za
svojega. Bambi, kot so ga poimenovali, se je izredno
udomačil: ponoči se odpravi na spanje v hišo, vsako
jutro pa rabi nekoga, da se nekoliko "poruka" z njim.
Godi se mu torei precej drugače, kot celem tropu
srnjadi, ki smo jih srečali v gozdu na poti le nekaj
kilometrov od tod. Lovci bi sicer imeli drugačno
mnenje. • Š. Ž.

Gori in nekaj na cesti Cerkljanska
Dobrava - Viševca. Pri tej akciji je šlo
predvsem za to, da bi bile ceste v
hribovske kraje v ponedeljek prevozne
in da bi šel lahko šolski avtobus iskat
otroke, ki se od tam vozijo v cerkljansko
šolo. V nedeljo je bilo treba gasilcem
kar krepko poprijeti, v ponedeljek pa
nam je ostalo še nekaj vejevja. Dostop
so nam ves čas s pluženjem lajšali
delavci kranjskega cestnega podjetja.
Ocenjujemo, dada i je ob tej priložnosti
ucenjujemo,
vsak od gasilcev (samo uro smo potre
bovali, da smo zbrali trideset ljudi)
opravil aktivnih deset ur."
Po zaslugi gasilcev je bil cilj dosežen:
ljudje iz hribov so se lahko v ponedeljek
zjutraj pripeljali v dolino v službo, šolski
avtobus in kombi pa sta tudi uspela
zvoziti mladež v šolo. ravnatelj cerkl

janske šole Jernej Zaje nam je dejal, da
zaradi snega in polomljenega drevja prvi
dan ni bilo občutnejše odsotnosti iz šole.
S Štefanje Gore otroke prevaža v šolo
kombi, s šenturške strani pa jih je za
poln avtobus, zlasti še odkar na poti v
Cerklje pobira tudi otroke iz Grada in
Pšate. Sicer pa ravnatelj Zaic dodaja, da
so natanko pred letom dni podobne
vremenske razmere povzročale skrbi:
zaradi žleda avtobus en dan ni mogel
po otroke, v šoli pa jim jo je led talco
zagodel, da so morali na pomoč pokli
cati gasilce, sicer bi plavali. Letos so bili
na takšna in podobna presenečenja vsi
skupaj že pripravljeni.
Sicer pa šolarji najbrž ne bi imeli nič
proti, če bi jim slabo vreme za kak dan
podaljšalo novoletne počitnice. • D.Ž.

Zbor je dokazal veliko da je hotel zbor javno osra
kvaliteto, bodisi s solisti in motiti in če ne bi bilo
zborom samim, vendar z eno posrednikov, ki so vznemir
veliko napako, da so bile v jene duhove pomirili, bi zbor
celotnem nastopu pesmi za doživel, kljub zelo kvalitet
pete v angleščini.
nemu izvajanju, sramoto.
Zborovodja bi vprašalet,
Enako mnenje o New
ali se je praznovala obletni
ca angleškega plebiscita ali Swing kvartetu imamo brez
našega? Ali so res samo števila Slovencev, ki bi nas s
angleške pesmi posnemanja svojimi srebrnimi glasovi
vredne in ne damo prav nič mnogo bolj osrečili z lepo
na naš materni jezik. Veliko slovensko pesmijo kot z
sem poslušala ta zbor še pod angleško.
vodstvom g. Skoberneta, ki
S takimi repertoarji naj se
nikdar ni pel angelskih pes pojavijo v tujini, pri nas pa
mi, pač pa samo slovenske in naj Slovencem pojejo v pre
tudi zelo zahtevne in prelepe.lepi materinščini.
Priznam, da nisem bila na
Želim, da bi moja dobro
Blejski Dobravi med poslu namerna kritika našla odmev
šalci, vendar sem slišala in ne zamero.
toliko kritike na račun an
Istočasno pa
ženskemu
gleškega prepevanja, da sem zboru in kvartetu želim
sklenila, da to posredujem zdravo, srečno in uspešno
javnosti.
novo leto, da bi nas v letu
Iz pripovedovanja doma 1997 razveseljevali s slovens
činov sem zvedela, da je kimi pesmimi in tako poma
dvanajst zavednih fantov gali marsikomu k narodni
zapustilo dvorano iz protes zavesti in slovenski kulturi.
• Irena Gluhar
ta in marsikomu je zavrelo,

Zaključek

planinske

sezone z zahtevno turo
Kranj, 10. januarja - Pred koncem leta so kranjski
vodniki zaključili lansko planinsko sezono. Odpravili
so se na najvišji vrh Karavank, Stol. Del udeležencev se
je zadovoljil s sprehodi po planinah nad dolino
Završnice, preostali pa so se podali na vrh. Hud veter
in mraz sta botrovala težavam na poti in pokazala vso
resnost preventivnega postopka take zimske ture, zlasti
Še opozorilo udeležencem glede zaščitne in tehnične
opreme ter njene uporabe. Vsekakor pa lahko rečemo,
da so kranjski vodniki, kljub težavam, dokaj zadovolji
vo zaključili sezono.
Kot se za zaključno turo spodobi, so poleg varnosti,
dodali poudarek družabnosti. Tu so pokramljali in
izvedli tako imenovani lokovški srečelov, na osnovi
simboličnih daril Gorenjskega glasa, Radia Kranj in Še
drugih darovalcev. S to turo zaključujejo tudi obeležje
20-letnega vodniško-preventivnega delovanja, brez
nesreč s posledicami v tem obdobju.
"Kanček sreče" jih je spremljal vsa leta. Tudi na
zaključni turi. • Peter Leban
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N e k d a n j i o d l i č n i t e l o v a d e c J a n e z P r i s t o v p r a z n u j e 90 l e t
Pomagajmo Janezu do invalidskega p r i p o m o č k a
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d a r o v a l c i

Škofja Loka, 10. januarja - Pred prazniki smo pisali o
petosolcu Janezu Čarmanu iz Reteč, ki je kljub telesni
invalidnosti vključen v redno osnovno šolo. Na šoli Cvetko
Golar na Trati so v petem razredu še lahko prilagodili
pouk njegovi invalidnosti, prihodnje leto to ne bo več
mogoče.
Fant, ki se sedaj giblje po šoli na kolesu z dodanima
manjšima kolesoma in ga v šolo spremlja spremljevalec,
se bo znašel pred nepremagljivo oviro, ki jo predstavlja
množica stopnic v šolski stavbi. Šola je zato dala pobudo
za dobrodelno akcijo, s katero bi dečku pomagali do
dragega pripomočka, ki mu bo v prihodnjih šolskih letih
pomagal premagovati stopnice.

Janez v svoji malce drugačni šolski klopi.
Akciji se je ob Rdečem križu iz Škofje Loke pridružil
tudi naš časopis. Že po prvi objavi pred novoletnimi
prazniki so se odzvali prvi darovalci. Za Janezov
transportni pripomoček, vreden več kot dva milijona
tolarjev, so prispevali: E R M I S , d.o.o., z Zgornje Bele
(5000 tolarjev), Mojca Pirman, Škofja Loka (2000),
Rudolf Arh, Blejska Dobrava (10.000), Marica Ferlan,
Domžale (20.000), Rihard Cankar, Škofja Loka (1000) in
Maja Prosen, Škofja Loka (1000). Upamo, da se bo
"prvim lastovkam" kmalu pridružilo še več dobrih ljudi,
ki želijo invalidnemu dečku pomagati, da se bo lahko
šolal med zdravimi vrstniki. Imena vseh darovalcev
bomo sproti objavljali, kakor to počnemo ob vsaki
dobrodelni akciji.
Kdor ieli pomagati Janezu, lahko prispevek za
njegov voziček nakaže na račun Rdečega križa
Škofja Loka, številka 515100-678-80807 (sklic na
številko 00 1997 - 1). V imenu dečka in njegovih
staršev vsem iskrena hvala. • D.Ž.

Srečanje borcev iz D r a ž g o š
Poljane, 8. januarja - V sredo so se v gostilni Na Vidmu
sestali na tradicionalnem srečanju borci Cankarjevega
bataljona, ki je sodeloval v Dražgoški bitki. Od skupaj 16
še živečih borcev se jih je srečanja udeležilo 9, prisoten pa je
bil tudi celotni odbor prireditve "Po stezah partizanske
Jelovice". Ob že 40. prireditvi, so na srečanje povabili tudi tri
predstavnike odbora, ki pripravlja izredno zahteven planins
ki pohod s Pasje Ravni v Dražgoše, ki bo letos osemnajstič
zapored.
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" S o k o l s k i d o m n a J e s e n i c a h smo gradili t u d i d o 3. ure zjutraj, č e j e b i l o t r e b a . "
Ljubljana, 9. januarja • Da-nes, v petek,
10. januarja, praznuje častitljiv jubilej,
90-letnico življenja Jeseničan Janez
Pristov - poleg Leona Štuklja in drugih
olimpijcev eden naših najbolj uspešnih
telovadcev in vaditeljev.
Janez Pristov se je rodil 10. januarja
leta 1907 v Gorici. Njegova mama je
bila Jeseničanka, oče pa doma z Brega
pri Žirovnici. Oče je bil železničar in je
služboval v Gorici, kmalu po začetku
prve svetovne vojne se je družina
preselila na Jesenice. Leta 1919 je
prišel v telovadnico jeseniškega Sokola
- sedanji T V D Partizan - in postal
uspešen telovadec na orodju. Dvakrat
ni svetovni prvak Peter Šumi ga je
nagovoril, da se je pridružil vrhunskim
telovadcem Sokola v Narodnem domu
v Ljubljani in tako se je Janez Pristov
na svoje stroške dolga leta vozil z
Jesenic v Ljubljano na vaje.
Leta 1934 je bil prvi na izbirnih tekmah
za svetovno prvenstvo v Budimpešti, ki
pa se ga reprezentanca zaradi političnih
razlogov ni udeležila. Leta 1936 je
nastopil na olimpijskih igrah v Berlinu,
leta 1937 na slovanskem prvenstvu v
Novem Sadu ter leto kasneje na svetov
nem prvenstvu v Pragi.
Telovadec Janez Pristov, ki je bil zelo
eleganten na vseh orodjih, je nastopal
tudi na meddržavnih telovadnih srečanjih
in se pripravljal na nastop na olimpijskih
igrah v Tokiu, ki pa so zaradi druge
svetovne vojne odpadle.
V letih od 1936 do 1941 je bil načelnik
jeseniškega Sokola. Vojna leta je preživel
na Jesenicah, bil nekaj časa zaprt v
Begunjah, delal je kot član OF.
Po vojni se je vključil v delo jeseniške
ga telovadnega dru-štva, bil dolga leta
vsestranski vaditelj mladih, načelnik
društva in mednarodni telovadni sodnik.
90-letni Janez Pristov, eleganten in
inteligenten mož, ki svojih let nikakor
ne kaže, je 40 let delal v jeseniški
Železarni: najprej osemnajst let v pre
delovalnih obratih, nato pa je bil do
upokojitve vodja tehnološke priprave
dela.
Leta 1967 se je upokojil in se zaradi
ženinega zdravja preselil v svojo hišico v
Umagu. Pred leti mu je soproga, ki je bila
tudi telovadka in hčerka ustanovitelja
jeseniškega Sokola Žmitka, umrla. Janez
Pristov se je preselil v Ljubljano in zdaj
živi v Domu starejših občanov za Beži
gradom.

Z lastnimi rokami
Zgradili sokolski d o m
Kako se spominjate svojih prvih
telovadnih let?
"Že kot majhnemu dečku so mi bili v
Solkanu neznansko všeč javni sokolski
nastopi: tako krasno so bili oblečeni in
tako dobro so telovadili! Otroci smo jih
posnemali in se vrteli po vseh drogovih,
ki smo jih dosegli. Kakšno veselje! Ko
sem se, potem ko se je družina preselila
na Jesenice, vključil v društvo jeseniške
ga Sokola, je bilo to najprej v nekdanji
nemški šoli na Jesenicah, potem smo se
preselili v ljudsko šolo, nato se je pa začel
zidati sokolski dom."

Kdo je zidal sedanji T V D Partizan na
Jesenicah?
"Zidali smo ga člani, od naraščaja do
starejših, ženske in moški, čisto brez
vsake pomoči, tudi do 3. ure zjutraj, če
je bilo treba. Kjer zdaj stoji stavba, je bila
jama, poleg nje pa hrib, ki ga je bilo treba
razstreliti. Spominjam se, kako smo v
vrsti razkladali opeko. Postajenačelnik
Budan nam je šel "toliko na roko", da je
tri vagone opeke zapeljal na tir tedaj, ko
je z Jesenic odpeljal zadnji brzovlak in
"lumpar", kot smo pravili zadnjemu
vlaku. Tako so se zidali vsi sokolski
domovi in kar poglejte, koliko jih je!
Prav Gorenjska jih je imela največ."
Bili ste tudi dolgoletni načelnik društ
va, trener.« Jeseniški telovadci so po vaši

s

zaslugi postali vrhunski športniki
"Bil sem načelnik, vodnik moške Včlanov/predava'^
i <j
j { naraščajniki %
dosegli prva mesta in v lepem spolna
imam tedanje odlične in pridne ob
vadce: Jožeta Oblaka, Tina Š«l og
Antona Stražišarja, Milana Ulčai;
druge - kar pet jih je bilo v slow
reprezentanci."
e

m

v e s e

a s o

m o

V o z n i listek za
vlak drugega razreda
V sokolskem domu je bilo torej
živahno...
"Zelo. A treba je bilo plačevati stlj
kurjave in elektrike, zato smo prtf
tudi akademije, telovadne nastope, |
godbo, dramski odsek, igrale so sej
operete. Zraven smo se telovadcij
pravljali na tekme."
Kako je bilo na olimpiadi?
"Imel sem smolo in verjetno se<
preveč obremenjen z vzgojo. Padel
In to prav v tistem delu, ki sem ga nI
obvladal - z zavezanimi očmi seJ
opravil na treningu, na olimpiadi p*
imel smolo."
Kako danes ocenjujete vr-hunski %
tudi telovadbo?
"Neznanska škoda je, da je teloVf
zamrla. Vrhunski šport nasploh fj
profesionalizem, cirkus. Sam sem tr<!
na lastne stroške - za udeležb**
olimpiadi sem dobil le vozni listej
vlak drugega razreda in nič drUf
Nobenega "tašengelta", kje pa!" i
Na tekmovanjih ste se srečevali r
Leonom Štukljem.
"Leon Štukelj je bil odlični telovt
skupaj smo trenirali in tekmovali. >
suh, svojih 45 kilogramov je zlahKa 9
jaz pa... Bil sem seveda suh, ampak*
kilogramov je bilo veliko več..."
Vam je telovadba krepila zdrav
telo, da ste danes še tako sloki, *
zdravi?
Seveda. Poglejte - Štukelj bo K
star že sto let, jaz jih imam 90 - ostalH
še štirje iz tiste stare garde slovel*
telovadcev."
Janez Pristov, ta kleni in bistril
nam ob čestitki za njegov visoki]
jenjski jubilej ob slovesu pravi: v
dravite Jeseničane!" Rad se spoq
svojih Jesenic, kot se s ponosoi
odličnim spoštovanjem spominjajo ?j
za Pristova številni Jeseničani, I ^
cenijo in se zavedajo njegovih šp '
in vzgojnih uspehov. • D . Sedej
>
0

Ureditveni n a č r t za smučarski center G o r e n j a Sava
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V k r a j e v n i s k u p n o s t i m e d r a z g r n i t v i j o u r e d i t v e n e g a n a č r t a n i b i l o p r i p o m b , v p r a š a n j a so
pojavila šele pred sprejetjem odloka v o b č i n s k e m svetu.

Tema pogovora po skupnem kosilu je bila tokrat sode
lovanje z borčevskimi organizacijami v nekdanji Jugoslaviji
ter vključevanje Z Z B v mednarodne veteranske organiza
cije, uvodno razlago pa je podal Tone Poljšak. Prisotne je
pozdravil tudi predsednik Z Z B N O V Ivan Dolničar.
Pobudnikoma prireditev v Dražgošah Milošu Rutarju in
Janezu Lušinu, predsedniku odbora borcev Cankarjevega
bataljona Francetu Kavčiču - Veljku in domačinu iz Dražgoš
Ludviku Jelencu je predsednik prireditvenega odbora
Zdravko Krvina izročil slike Dražgoš slikarja Marjana
Zaletela - Janča, nadaljevali pa so tudi tradicijo priložnost
nih daril za okrogle obletnice borcev. • Š. Ž.

Kranj, 10. januarja - Po
dolgoročnem planu občine
in urbanistični zasnovi mes
ta Kranja so severna poboč
j a Š m a r j e t n e gore na
menjena za zimsko rekrea
cijo, to je za gradnjo nove
smučarske skakalnice. V
Domplanu so maja lani
izdelali osnutek odloka o
ureditvenem načrtu za smu
čarski center Gorenja Sava,
ki ga je julija sprejel ob
činski svet. Osnutek je bil
javno razgrnjen, o njem je
bila organizirana tudi javna
razprava, vendar konkret
nih pripomb na osnutek
takrat ni bilo.
Pripombe so se pojavile
šele pred sprejetjem predlo
ga odloka na zadnji lanski

seji občinskega sveta, ko je
krajane zaskrbelo predvsem
potencialno onesnaženje
okolja zaradi parkiranja vo
zil ter zajetje pitne vode.
Predlagali so, naj bi svet s
sprejemom odloka počakal,
da bi bili z načrtovano
gradnjo lahko natančno sez
nanjeni vsi krajani, ki v
novih športnih objektih že
lijo najti tudi svoj poslovni
interes: nova delovna mesta,
morda gostinski prostor,
morda tudi nove prostore
za delo krajevne skupnosti.
Svet mestne občine Kranj je
odlok sprejel s tolažbo kra
janom Gorenje Save, da
bodo svoje lončke še lahko
pristavljali ob dajanju sogla
sij za izdajo lokacijskih in

gradbenih dovoljenj. Os
rednja pridobitev smučars
kega skakalnega centra
Gorenja Sava bo 100-metrska skakalnica, katere os bo
speljana po grapi med obe
ma vrhovoma Šmarjetne
gore in se bo končala na
platoju z ledinskim imenom
Bavhenk. Tam bodo tudi
parkirišča, glavni objekt z
boksi za shrambo in pripra
vo smuči, rtv boksi, sodniški
stolp, rezervoarja voda in
enosedežna žičnica do vrha
zaletišča. Parkiranje ob des
ni strani ceste proti Besnici
ne bo dovoljeno, prav tako
odlok prepoveduje uporabo
sredstev, ki bi bodisi med
gradnjo ali kasneje med
obratovanjem centra lahko

onesnažila vodni vir Go:
ja Sava.
Nova 100-metrska skaP
niča bo namenjena
zimske in poletne treni
in tekmovanja. S tem,
gre os skakalnice po nara
grapi, bo krajina manj f
zadeta, platoji na izteku'
bodo zasnovani v več m
jih naravnih oblik, kar
t u d i z m a n j š a l o vidj
umetne tvorbe. Razen t*
bo pretežno vkopana v
kalnica varovala pred
trom in sploh psiholog
blagodejno vplivala na $
kalce, zaradi senčne leg*J
jo poleti ne bo treba tol^
vlažiti in pozimi zasneže*
ti, kot če bi bila izpostav'*
na soncu. • H . Jelovčafl i

OSNOVNA Š O L A
IHELENA PUHAR
|<RANJ, K i d r i č e v a 51
tya podlagi določil UL RS 28/93
|n 19/94 objavljamo

JAVNI RAZPIS
S izbiro izvajalca za obnovo
jnapeljave centralnega ogrevan
ja na osnovni šoli Helena Puhar,
jKranj, Kidričeva 51.
28

eV- INVESTITOR: O š Helena
diljPuhar Kranj, K i d r i č e v a 51

i Jj

PREDMET RAZPISA: izbira
^ ^ u g o d n e j š e g a ' ponudnika za
| ^ obnovo napeljave centralnega
"ogrevanj
B i

3. Razpisno gradivo in informa
cije prejmejo ponudniki pri in
vestitorju 5 dni po objavi razpisa,
vsak dan od 8. do 12. ure pri
ravnatelju g. Stanetu Koncu, tel.:
227 130.
4. Orientacijska vrednost del
550.000 SIT.
5. Predviden rok z a č e t k a in
d o k o n č a n j a del je: 15. feb. 22. feb.
6. Rok za oddajo ponudb je 15
dni po objavi razpisa.
7. Odpiranje ponudb bo javno
naslednji delovni dan po poteku
roka za oddajo ponudb z z a č e t 
kom ob 8. uri v prostorih inves
titorja.
8. Ponudniki bodo o b v e š č e n i o
izidu javnega razpisa v roku 5
dni od dneva odpiranja ponudb.
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DEPANDANSAH
B R I N J E in B U N G A L O V I H n a Rogli ter
VILAH T E R M E v Zrečah.

INFORMACIJE
IN REZERVACIJE
UNIOR
063/7681105
ali Predstavništvo
LJUBLJANA

d

k

a

TURIZEM
061/329
264

O B R A T U J E J O V S E N A P R A V E VKLJUČNO S FIS
P R O G R A M A J U R G O V O 1 IN 2
U R E J E N E TEKAŠKE P R O G E na 3 in 5 km,
50 % popusta na kopanje v Termah Z r e č e s celodnevno, sezonsko ali
prenosno s m u č a r s k o vozovnico.

r

z n a m
b r a t i ,
b e r e m

objavlja prosta dela in naloge

A

ODPRTO VSAK DAN
od 9. do 22. ure

O

ej

N

SLAŠČIČARSTVO PRVSS1Kd.o.o.
V januarju š e nekaj p r o s t o r a v hotelu P L A N J A ,
Brito/73. 4000Kranj, tel: 064/340350

i
Predelava termoplastov
In orodjarstvo, d.o.o.,
K i d r i č e v a c. 90, Š K O F J A L O K A

A

SAMOSTOJNEGA RAČUNOVODJE

el
n*

Pogoji:
* Vil. ali VI. izobrazbo ekonomske ali druge ustrezne smeri,
* najmanj 5 let delovnih i z k u š e n j na Istem ali podobnem
delovnem mestu,
* Poznavanje r a č u n a l n i š t v a (DOS In Windows),
* znanje n e m š k e g a in a n g l e š k e g a jezika
S kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za n e d o l o č e n č a s
Polnim delovnim č a s o m in 3 - m e s e č n i m poizkusnim delom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo 8
oni po objavi.
8

Komisija za mandatna v p r a š a n j a ,
Imenovanja
h ° B Č I N E JESENICE
podlagi 4. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na
itd
•ttf Poaročju kulture (Uradni list Republike Slovenije štev. 75/96) ter v
Kiadu s 26. členom Statuta občine Jesenice (Uradni list RS štev. 38/95)
razpisuje dela in naloge

rX&?

,

n

0 8

ZIMSKA

P0SEZ0NSKA

OD 1 1 . 1 .

RAZPRODAJA:

1.2.

DO

97

8

' J Ravnatelja

občinske

knjižnice

jesenice

j * " "fencfotno o*o6o petih M)
Pogoji;

i.
i * na ra?n^?' ' d o l o č e n i h z zakonom, mora kandidat, ki se javlja
J . .
' spolnjevati naslednje pogoje:
ev

p

,

s

" n?rvl l
Izobrazbo h u m a n i s t i č n e ali d r u ž b o s l o v n e
usmentve,
" opravljen strokovni Izpit Iz bibliotekarske stroke in
" najmanj eno leto delovnih izkušenj v knjižničarstvu ali na
sorodnih delih in opravilih.
jl^djdat, ki nima strokovnega izpita iz bibliotekarske stroke, ga
o o l ž a n opraviti v enem letu po imenovanju.
m

Nižnic*^

v i s o k o

0

8

r a Z P

'

8

m o r a

^°

k a n c l , c

'

a t l

BAZPBOSS^

P o d l o ž i t i n a č r t razvoja

z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati
W e o v roku 8 dni od dneva objave na naslov: O b č i n a
^ f n ' o e . Komisija za mandatna v p r a š a n j a , volitve in imenonja, C . m. Tita 78, 4270 Jesenice.
8
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.^.PRIPOVIDUJI

Ponudba velja do razprodaje zalog.

®

" M a l a kokeršpanjelka
lady
pripoveduje*
1* zgodbica o sedmih mladičkih. Preden male štručke odidejo v
svet, obujajo spomine na dni, ki so jih preživeli pri mamici in
"Jenih lastnikih. Glavna nagajivka med malimi junaki ie edina
deklica Ladv, ki skupaj s šestimi bratci zgodbico tudi
Pripoveduje.
N i g a je v trdi vezavi in obsega 38 strani, cena 1.500,00 SIT.
NaroČite jo lahko po telefonu: 064/223-111 ali s to n a r o č i l n i c o .

'MNAROČILNICA:
KI
N a r

°čam

izvod(ov) knjige

JJALA K O K E R Š P A N J E L K A LADY PRIPOVEDUJE
PO CENI 1.500,00 SIT
l n n 8

in priimek:

Naslov:
Pošta:
Pošljite na: GORENJSKI GLAS, Zoisova 1, Kranj
Tel.: 064/223-111, fax: 064/222-917
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U U B U A N A , C E N T E R INTERSPAR, ŠMARTINSKA 152/G. C E L J E , C E N T E R INTERSPAR MARIBOR«
CESTA 100. HOČE PRI M A R I B O R U , P C MODERNI INTERIERI MIKlAVŠKA^63 MARIBOR - t r > ? I ^
C 4 (PRI M C DONALDS-U). KRANJ, P C MODERNI INTERIERI M I R ^ v A D N O V A 7 K O P E R « ; MOnPRM
LJUBLJANSKA 5 A. BREZICE, CENTER I N T E R ^

el
K U L T U R A
UREJA: lea Mencinger

F
K U L T U R N I

K R A N J - V galeriji Prešernove hiše je odprta razstava
Stopetdesetletnica poezij dr. Franceta Prešerna. V Mali
galeriji Likovnega društva Kranj je odprta skupinska
novoletna razstava članov Likovnega društva. V Galeriji
Šenk, Britof 23, je na ogled razstava slik nastalih v
mednarodni likovni delavnici Slovenija odprta za umetnost.
V galeriji Pungert je odprta skupinska razstava Likovnega
društva Kranj.
JESENICE - V Kosovi graščini je odprta razstava Razvoj
Kemijskega laboratorija na Jesenicah (1875-1996).
R A D O V L J I C A - V Šivčevi hiši v Radovljici je na ogled
oblikovalska razstava Radovljiški stoli avtorja Klemena
Rodmana. V preddverju Linhartove dvorane razstavlja
slikarka Brigita Poiegar Mulej. V galerijskih prostorih
župnišča razstavlja zbirko slik Anica Zaletel.
B R E Z J E - V samostanski galeriji Sončna pesem so na
ogled slike in kipi nastali v likovni koloniji Brezje 1996.
B E G U N J E - V galeriji Avsenik je na ogled razstava
Križevega pota Iva Kisovca.
B L E D - V Hotelu Astoria je na ogled razstava fotografij
Tomaža Miheliča., še do konca meseca pa tudi slikarska
razstava Jožeta Smoleja.. V prostorih Občine Bled razstavlja
slike Andreja RopreU
ŠKOFJA L O K A - V galeriji Ivana Groharja ie na ogled
razstava slik akad slikarja Marija Vrenka. V Kašči na Sp.
trgu razstavlja likovna dela akad. slikar France Mihelič. V
galeriji Loškega muzeja je odprta razstava kiparja Toneta
Logondra. Zbirke Loškega muzeja so v zimskem času odprte
samo ob sobotah in nedeljah med 9. in 17. uro, med tednom pa
le po dogovoru z upravo muzeja. V okroglem stolpu muzejaje
na ogled razstava 90 telovadbe in športa v občini Škofja
Loka. Razstava je na ogled vsak dan razen ponedeljka od 9.
do 17. ure. V Knjižnici I. Tavčarja razstavlja mini grafike Josip
J. Bunič-Buna V kapeli Puštalskega gradu razstavlja risbe
Peter Jovanovi&V mini galeriji Občine Škofja Loka razstavlja
Janez Pipan iz Škofje Loke dokumentarne fotografije na
temo z naslovom Cvetje v zimi.
TRŽIČ - V Paviljonu NOB je na ogled razstava risb Mirka
Majerja o stavbni dediščini plavžarstva in fužinarstva ob Tržiški
Bistrici in Mošeniku. V Pnmožkovi kašči v Pristavi je odprta
stalna razstava domače obrti Jerneja in Mateja Kosmača.

6.

Sledi včerajšnje preteklosti

K O L E D A R

S L O V E N S K I

F I L M S K I
M A R A T O N
Prihodnji teden, od 15. do 18. januarja, se bo v
portoroškem Avditoriju odvijal šesti Slovenski filmski
maraton.
Na prireditvi bo predstavljena najnovejša filmska in video
art produkcija slovenskih producentov - vsega skupaj 34 novih
filmskih in video del, med njimi kar osem igranih celovečercev. Predvidena je okrogla miza o problematiki financiranja
A G R F T in razstava o Berti Meglic, letošnji Badjurovi
nagrajenki za življenjsko delo. Ob zaključku bodo najboljšim
filmskim ustvarjalcem podelili nagrade. • L . M .
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V zbirki Sledi založbe Mladinska knjiga je te dni izšla knjiga Tončke Stanonik Podobe iz čipkaste preje. Knjiga si p
ni literarni prvenec Stanonikove, slavistke in lektorice, saj so pred tem že izšle knjige njenih pravljic. N a platni'.
sicer preberemo, da gre za spominske utrinke na pisatelj ičino otroštvo v Žireh v petdesetih in šestdesetih leti)
Vendar pa je knjiga vsekakor
več kot pa le nostalgija za
izgubljenim otroštvom, odraš
čanjem in mladostjo. Avtorici
e uspelo med nizanjem zgodic o njeni družini vplesti
podobe ne tako davnega časa
nekaj desetletij nazaj, prav
tedaj, ko so tudi v odmakn
jene kraje prihajale novosti,
spremembe, skratka drugačni
časi, ki so krajem in vasem na
podeželju spremenile dušo, kot
je v spremni besedi v knjigi
zapisal Miha Naglic, avtoričin
sokrajan. Stanonikova s svojo
knjigo na neki način znova
odkriva dušo svojega kraja.
Kaže, da ste z dr. Marijo
Stanonikovo, svojo sestrično,
istega mnenja • da ljudje tudi
danes potrebujemo pravljice.
Mislim na vašo knjigo, ki ste
jo leta 1995 izdali v redni zbirki
Mohorjeve družbe.
"Pravljice za Ajčko Bajčko
in mamico sem napisala svoji
hčerki, pa tudi sebi. Sicer pa
sem res začela s pravljcami,
najprej radijskimi "Za lahko
noč", te so potenj izšle tudi v
knjigi. Še prej pa so moje
pravljice izšle pri založbi Pegaz International - Pravljica o
Sanjavki in Modrecu, Pravljica
o ribiču in beli barčici. Zakaj
pišem pravljice? Svojo osebno
izkušnjo bi lahko napisala tudi
kot pesem, vendar pa sem
izbrala drugačno obliko pravljico. Stvari, ki jih nosimo
v sebi, pa jim ne moremo in ne
upamo povedati, ker nas svet
ne razume, ne sliši, je treba
predstaviti pač drugače - neka
teri pišejo poezijo, sama pa

Tončka Stanonik
sem izbrala pravljico. Morda
so prav zato moje pravljice bolj
za odrasle kot za otroke."
Pričakovali bi, da se boste
prej kot drugje s svojimi
literarnimi prispevki pojavljali
v domačem Žirovskem obcasniku.
"Pri občasniku sodelujem le
kot lektorica, je pa seveda bolj
namenjen strokovnim član
kom, le občasno pa tudi litera
rnim objavam. Res pa je, da
sem svoje prve literarne pris
pevke, nekaj pesmi in pravljic,
objavila prav v Žirovskem
občasniku."
Dandanes avtorji dolgo ča
kajo na objavo svoje knjige.
Kakšno usodo je imel vaš
rokopis?
"Prvi zapisi za knjigo so
nastali že sredi osemdesetih
let, ko sem pripravljala nekaj

sestavkov za radijske šole za
srednjo in nižjo stopnjo na
ljubljanskem radiu. Spodbudi
lo me je pravzaprav moje
lektorsko delo na radiu: pre
brala sem toliko slabih besedil,
da sem si rekla, kako bi lahko
sama prav lahko napisala kaj
takega, če ne še bolje. Pa sem
začela pisati zgodbice, kako
sem hodila k stari mami na
počitnice. Odziv je bil, opogu
milo me je, pa sem pisala
naprej."
In potem ste izdali knjigo.
"O tem sem pravzaprav
razmišljala kasneje. Spodbudi
lo me je nekaj drugega. Nekoč
sem poslušala neko pisateljico,
ki se je pogovarjala z etnolo
gom o svoji bodoči slikanici o
klekljanju. Seveda o tej stvari
ni vedela dosti, mani kot nič.
Osupnila sem, da lahko o tako
strokovni stvari govorijo in
pišejo knjige ljudje, ki o tem
nimajo pojma. Pri nas doma pa

se ie klekljalo, odkar pornj J
tudi sama znam. Takrat '
prvikrat pomislila, da bol .
tem pisala. Klekljanje jej l j
delo, z njim je povezano l •
veliko lepega, toda predf
gre za garanje in še d j
lačano je. Prizadelo m«
o je moja mama po narc
naklekljala posebno velik
bil je razstavljen na idrijsl
festivalu čipke, njegova t.
pa je nekajkrat presegala j
maminega dela. Takrat !
sklenila, da bom o tem pis» J
V knjigi ste poskušali o|| J
niti tudi nekaj žirovske n? j
nosti.
j
"Predvsem v dialogih
nekaj žirovskih posebnosti
ranila. Bila sem seved
dilemi, ali naj pišem v
nem jeziku ali tako kot Čd
potem pa sem sklenila,
nekaj jezikovnih posebnoj
knjigi vsekakor mora c*
Posebnosti sem zbrala 1
varček, ki besede v dodl
razlaga. Žirovsko narečjf
zelo zanimivo, celo za di|
mo na slavistiki sem izbral
temo, vendar se kasneje s j
področjem nisem več ukvt
la. So pa seveda drugi i
kovnjaki, ki se natanft
ukvarjajo s proučevanjem^
ovskega narečja."
!
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Od čipke do čipa tedaj ni
tako daleč, kol se zdi na prvi
pogled. Sam bog ve, kakšne
misli so se pletle po glavah
mnoiice kljekljaric, ko so
predle to neskončno daljavo
iz belih niti. Mar ni tudi misel
iz niti? Še več: iz niti sklekljanih v podobe iz čipkaste
preje, v katerih se skriva in,
Imate v predalu že
komur je dano videti, po rokopis?
svoje razodeva duša kraja.
"Še ne. Me pa že nekaL
Če smo na začetku ugibali, vznemirja tema o nepufl
kam se je skrila, potem se zdi, družini, življenje otroka w
da smo ji naposled spet blizu. enem staršu. O tem še razj*
jam, stvar mora še malo d"
(Iz spremne besede Mihe Naglica)
reti." • Lea Mencinger

Prireditev v hotelu Astoria
Izšel je 10. z v e z e k E n c i k l o p e d i j e S l o v e n i j e
Č
V E Č K O T 800 N O V I H
G E S E L
Tik pred novim letom so pri Mladinski knjigi predstavili 10.
zvezek Enciklopedije Slovenije. V knjigi so zajeta gesla od
Pt do Savn in je bogatejša za 834 novih gesel, ki jih
ilustrativno dopolnjuje več kot 900 enot slikovnega
gradiva.
Značilnosti desetega zvezka Enciklopedije Slovenije so
deloma posledica zakonitosti in naključnosti abecede, deloma
pa plod prizadevanj širokega kroga urednikov, sodelavcev in
znanstvenih zavodov. Za nekatera področja vsebuje deseti
zvezek velika sintetična gesla o posameznih pojavih ali
dejavnostih - takšna so predvsem gesla radio, rastlinstvo,
redovništvo in rudarstvo. Ob njih so značilnost desetega
zvezka tudi velika stvarna gesla (na primer raziskovalna
dejavnost, reformacija, režija, rimska doba, ribištvo, samoo
dločba naroda, samoupravljanje).
Standardna in značilna sestavina so tudi v najnovejšem
zvezku Enciklopedije prikazi geografskih enot in naselij z
dodanimi fotografskimi posnetki in topografskimi kartami.
Gesla o podjetjih, gospodarskih dejavnostih, zdravstvenih,
demografskih in drugih pojavih spremljajo številni grafikoni z
razvojnimi in strukturnimi podatki. V ponazarjalnem gradivu
enciklopedije so pogoste tudi tematske karte, bodisi faksimilno prevzete bodisi prirejene po obstoječih predlogah ali pa
povsem na novo sestavljene. Takšni sta na primer tematski
karti ob geslih redovništvo in reformacija. V najobsežnejšem
geslu - rusko - slovenski odnosi - so prvič na Slovenskem
zbrani podatki o političnih, gospodarskih, predvsem pa
kulturnih stikih od začetka 12. stoletja, ko je Slovence
(Karantance) prvič omenjal ruski letopisec Nestor. • M.A.
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Lutkovno g l e d a l i š č e Maribor*

V E L I K I
K O N C E R T
sobota, 11. Januarja 1997, ob 10. uri, v Prešernovem gledališču
MESTNA OBČINA
KRANJ

Kranj
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T r e n t o tef
monografijo o
odbral najbolj
svoje obsežne^*
teke. Mojster,^
fotografiji od *
daj prisega
izključno 1*
črno belo fot<j
fiio, je na predj
vitivi dejal, d*
bo najbolj ves"
če bo knjiga V
zbudila veselja
obiskovati
Trente, ki jej
vedno "meg",
dolina, top
monografiji
Trenti in SoSj
doslej edina ttf,
grafija o tej do'
Besedilo k fotografijami
napisal Janez Bizjak,
knjigo označil za izjemeO,
kument o ljudeh v Tren"
pokrajini.
Boris Dolničar, diref
Kmečkega glasa, je na pre
vitvi razložil nastanek za'
da izdajo monografijo o
Založba se zadnje čase o^
za izdajo ene monogf*
letno, pred Čopovo sta to.
še monografija o UvoOT
Krki. Knjigo, ki je izšla t j |
pomoči sponzorjev, je J
likoval Stane Oblak, uf*
pa Vlasta Kunej. Monog "*
so izdali v nakladi 1500 ^
dov. • L . M .

Šesta knjiga Jake
Čopa s črnobelimi foto
grafijami Trente in Soče
je tik pred novim letom
izšla pri založbi Kmečki
glas v Ljubljani. Avtor
knjig Svet med vrhovi,
Raj pod Triglavom, V i harniki, Pravljica o Zlatorogu, Slovenski
kozolec je posnetke za
novo monografijo zbir
al desetletja dolgo, toli
ko časa, kolikor pač
zahaja v Trento. Foto
grafije so nastajale
vzporedno ob posnet
kih gorskega sveta, ka
terega delčke je mojster Bled- Monografijo o IVenti in Soči so poleg avtorja Jake Čopa predstavila še pisec
kasneje odbral za obja besedila Janez Bizjak in Boris Dolnicar, direktor Kmečkega glasa, kjer je knjiga
izšla. Foto: Tina Doki
vo v drugih knjigah.

I D R I J S K I
Zveza kulturnih organizaoJJ Kranj in P r e š e r n o v o gledališče Kranj

M

Bled - V okviru enajstega večera, ki j i h v hotelu Astoria prireja Foto klub Triglavski narodni park, so v sredo zv<
predstavili novo monografijo Jake Čopa z naslovom Trenta in Soča. Tomaž Mihelič je nato predstavil z diapozitiv
besedo živalski svet T N P in podobe sveta na Lofotih, fotografije pa so na ogled tudi na razstavi v galeriji hotf'
Prireditev je glasbeno obogatil nastop Mešanega pevskega zbora Koledva pod vodstvom Egija Gašperšiča.

M U Z E J

K A N D I D I R A Z A N A G R A D O
Idrija • Mestni muzej Idrija je prve dni po novem letu prejel
uradno obvestilo s sedeža Emya v Bristolu, da je nominiran
na listo izbranih kandidatov za Evropski muzej leta
', •'• ... v
za leto 1997.
Mestni muzej Idrija se je prijavil s stalno muzejsko razstavo
"500 let rudnika živega srebra in mesta Idrije", ki je bila odprta
6. aprila 1995. Vseh kandidatov, ki se potegujejo za ta laskavi
naslov je 68 muzejev iz različnih evropskih držav. V ožji izbor se
jih uvrsti približno četrtina, med temi pa žirija izbere najboljšega.
Letošnji zmagovalec bo razglašen na redni letni konferenci
Emya 19. apnla letos v Lausanni v Švici. Kot je znano, je naziv
Evropski muzej leta pred časom pripadel tudi Kobariškemu
muzeju v Kobaridu. • L.M.

Jaka Čop nikoli ni skrival, da
ima v gorskem svetu prav
Trenta, ta najbrž najlepša doli
na v alpskem svetu, zanj pose
ben pomen. Vsak prosti čas,
pozimi seveda ne, je porabil,
da je peš iz Kranjske Gore
preko Vršiča hodil v dolino
Soče, obiskoval tamkajšnje
planine in gore, srečeval pre
proste in skromne Trentarje in
s posnetki nosil delček teh
podob tudi domov. Še danes
mu je žal, kot je povedal na
predstavitvi, da prva leta po
vojni ni imel več fotografskih
filmov, zato je moral skrbno
izbirati motive. Leto za letom
desetletja dolgo je hodil v
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F r a n c k a in F r a n c Štular iz K o k r e

F r a n c P o t o č n i k b o 14. j a n u a r j a 1997 d o p o l n i l 98 let
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etil *
ga n e s k r b i v e č , k a j b o z o t r o k i .
.
V soboto, 14. decembra 1996, sem bil na prišli na našo stran njihovi parlamentarci
obisku pri Jernajevih v Krivem Brdu. Vas (pogajalci) in podpisali listino o prenehanju
leži v Selški dolini med Lubnikom in Starim bojevanja. To je bila za nas vojake velika
hom, dobrih 13 km oddaljena od Škofje sreča, kajti pred tem so nas pogosto napadali
~°ke in na nadmorski višini 690 m. Ima tri z artilerijo, metalci ognja pa tudi z vojnimi
P'se, ena od teh ni stalno naseljena (vikend) strupi. Iz Romunije smo šli v Srbijo, od
;d* *j prebivalcev. Pred drugo svetovno vojno koder smo se že po koncu vojne 1918. leta le
ti P je v vasi stalno živelo in delalo okrog 30 s težavo prebili na Madžarsko. Domov sem
me « .
prišel 6. novembra 1918. leta. Bil sem
aro
Obisk je bil namenjen gospodu Francu izčrpan, lačen in zaspan. Pri hrani sem bil
lik °točniku, ki bo 14. januarja 1997 praznoval previden in pojedel zelo malo, da se mi ne bi
ijsl svoj 98. rojsnti dan. Živi na manjši kmetiji kaj pripetilo, spal pa neprekinjeno 24 ur,
i i *upaj s hčerko Lojzko in vnukom Milanom, tako da so me domaČi prišli pogledat, če sem
a c osolventom računalništva na ljubljanski še živ.
Nisem še pozabil na vojaško suknjo, ko je
it i niverzi. Poznam ga že več kot 50 let, pa
ns* Je še vedno zelo zanimiv sogovornik z bil izdan R A Z G L A S , da se moramo letniki
i ol ^hano mero vedrine, svežega duha in za od 1895 do 1899 odpraviti na Koroško branit
g j * leta izredno hiter. Pričakal me je na svoje brate in našo zemljo. To smo bili borci
nišnem pragu, nasmejan in radoveden, kaj je za S E V E R N O MEJO.
novega v dolini. Nato me je povabil na šilce
Ko sem dokončno odložil puško, sem
domačega češnjevca in razgovor je stekel.
ugotovil, da sem bil vojak skoraj 5 let."
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T u d i 1 1 . j a n u a r j a 1 9 4 7 j e b i l a s o b o t a , k o sta se s k o n j i p e l j a l a k p o r o k i
tedaj 18-letna F r a n c k a i n n j e n s e d e m let s t a r e j š i ž e n i n F r a n c .
Kokra, 10. januarja • Pred pol
stoletja sta si obljubila zvesto*
bo v preddvorski cerkvi, jutri
pa bo poročna maša ob 15. uri
v vaški cerkvici v Kokri,
nadaljnje slavje za družino
pa bo v gostilni v Podbrezjah, sta nam ta teden zaupala
zlatoporočenca. Pred petdese
timi leti pa je biki ohcet pri
Belharju v Potočah, ki je bil
Francki n drugi dom. Mirno
starost danes Štularjeva uži
vata v domači (na pol leseni)
hiški v Kokri, ki sta jo pred
mnogimi leti postavila na
Celarjevem.
Za zlatoporočenca sta prav
zaprav še razmeroma mlada, otroka ni imela varstva, pa Pošta je bila nekaj časa še v
saj mama Francka (rojena leta tudi avtobusnih zvez v dolino Kokri, potem pa so jo preselili
1928) še ne šteje sedemdeset ni bilo. Pozneje se je zaposlila na Jezersko in del njihove vasi
let. Nevesta je bila komaj v Planiki in se leta 1980 tam še vedno sodi pod pristojnost
osemnajstletna, ob poroki pa invalidsko upokojila. Tudi oče jezerske pošte. Najdlje je imel
sta Štularjeva že imela triletno je invalidski upokojenec. Leta v Komatevro, kamor je pošto
hčerko Tončko. Svet kajpak 1958 je v kamnolomu doživel za troje hiš nosil vsak drugi
tedaj ni naklonjeno gledal na nesrečo. Med miniranjem ga je dan. Pokoj uživa od leta 1965,
nezakonske matere (tudi velikanski sveder zadel v gla še enkrat dlje kot žena. Da bi
Francka sama je bila neza vo, na kar še danes spominja bilo le zdravje pri hiši, pravita,
konski otrok), vendar danes vidna vdrtina v lobanji. Vendar potem upata dočakati tudi
zlatoporočencema ni prav nič je preživel in pozneje tudi ni biserno poroko. Zadnja leta
žal, da sta bila tako zgodaj maral, da bi mu s plastično sta imela z zdravjem oba
starša. Oktobra 1947 se jima je operacijo popravili "spomin" precej smole, Francka je im
rodil še sin Miro (natanko na miniranje, pri katerem je le ela pred dvema letoma oper
devet mesecev po poročni za las ušel smrti. Ker svojega acijo zaradi možganske krva
noči, se danes šalita jubilan dela ni več mogel opravljati, se vitve, Francu pa so že tretjič
ta) in tako je bila njuna je zaposlil na pošti in sedem let zamenjali kolk.
družinica zaokrožena. Danes je s poštno torbo ubiral pota
Zakoncema Štular je ob nju
jo dopolnjuje šest vnukov in po Kokri in Jezerskem. Danes nem zlatem jubileju prišel voščit
prav toliko pravnukov.
mu pošto (z Gorenjskim gla tudi preddvorski župan Miran
Po vojni je bilo življenje som vred, ki je pri hiši že, kar Zadnikar. Vsem čestitkam, ki
trdo: oče Franc je delal kot pomnijo) dostavijo z avtomo prihajajo te dni in ki še bodo, se
miner v kamnolomu, mama pa bilom, v njegovih časih pa je pridružujemo tudi v Gorenjskem
je bila spočetka doma, saj za šlo večinoma peš in s kolesom. glasu. • D. Z. Žlebir
Zlatoporočenca Tončka in Karel Smodila s Klanca
M o ž ,

Franc Potočnik s hčerko Lojzko, v sredini zdravnica dr. Štefka
Gospod Potočnik, povejte mi prosim, ali
se Se spomnite, kako ste preživeli otroška in
šolska leta?
"Rodil sem se v prejšnjem stoletju. Bil
sem nezakonski sin. Mati Polona si je zaradi
unančnih težav poiskala službo na Jesenicah. sam pa sem ostal pri stari mami in teti
Rezi v Luši nad Škofjo Loko. Brati sem se
naučil že pred vstopom v osnovno šolo. S
sedmim letom sem šel k mami na Jesenice in
m končal tri razrede osnovne šole, Četrte
ga pa opravil v Marjanišču v Ljubljani. Moj
Predstojnik je bil prelat gospod Andrej
^ lan, Omanov iz Pevna pri Škofji Loki.
" .je zelo razgleden in dober človek, mene
J|e imel še posebej rad."
se pravi, da imate na Marjanišče lepe
"popune. Kaj Vam je iz tistega časa ostalo
najbolj v spominu?
Kot otrok sem bil telesno šibak in
Podhranjen. Ker so se v domu bali, da bom
^olel za kakšno hudo boleznijo, so mi
odobrili kot priboljšek še pol litra mleka
onevno,
kar sem jim Še danes zelo
hvaležen.
Zelo pogosto in rad se spominjam tudi
gojitelja Izidorja Cankarja in njegovega
prodnika pisatelja Ivana Cankarja. Ivan
^ankar je večkrat prihajal v Marjanišče.
Gospodu Kalanu je tedensko prinašal
Prispevke za objavo v časopisih in revijah,
* Izidorju pa zaradi osebnih potreb. Se
oanes imam v ušesih tale njegov nasvet:
an, ko boš šel domov, ne ustavljaj se v
gostilni Činkole!"
ste potem šolanje nadaljevali?
Vpisal sem se na gimnazijo in naredil dva
razreda in pol. Po počitnicah 1915. leta pa
sem šel v službo k veletrgovcu Francu
"olencu v Škofjo Loko. Marca 1917. leta
P sem bil vpoklican v vojaško podoficirsko
sojo v Petrinje."
je bil čas prve svetovne vojne. Kako pa
.fpominjate tega obdobja?
Ze avgusta 1917. leta so me poslali v
Romunijo na fronto. Bil sem v Moldaviji ob
eki Siret. Tam je umrlo veliko vojakov, med
J"ni mnogo Slovencev. Na sredi te reke
(otok) sem dočakal tudi oktobrsko boljšeiŠko revolucijo, ki so jo ruski vojaki
j^znanili z belo zastavo in glasovi rogov.
o dveh dneh negotovosti in pričakovanj so
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Kaj pa potem?
"Leta 1925 sem se poročil na Jernajevo
kmetijo v Krivem Brdu, kjer živim še danes.
Z ženo sva imela 11 otrok. Na veliko žalost
pa mi je žena umrla že 1944. leta, tako da
sem ostal z 9 otroki v starosti od 4. do 17.
leta za vse sam. Ker smo se imeli radi, otroci
pa so bili pridni, je nekako šlo.
Pravijo, da sem bil pri vzgoji otrok precej
strog. Sam pa mislim, da sem bil le dosleden
v zahtevah, in da sem jih navadil delati. Ko
so bili večji, so šli tudi na ples, tako kot
drugi. Pustil sem jih in jim svetoval: Pojdite
skupaj in skupaj se vrnite!"
Gospod Potočnik, dosegli ste visoko
starost, kje so po Vaši presoji pravi razlogi,
da ste še vedno tako spreten in pri močeh?
"Občutek imam, da je tudi dolgo življenje
zapisano v človeku in da tako mora biti.
Zato da smo, pa je treba pošteno delati.
Čeprav sem na deželi, sem bil vedno rad v
naravi. Ko sem bil star 90 let, sem še kosil in
opravljal druga kmečka dela. B i l sem
redoljuben-in se vedno držal zdravnikovih
nasvetov. Rad sem popil šilce domačega
žganja in to tistega, ki sem ga skuhal sam.
Spim od 8 do 9 ur dnevno. Vstajam med 6. in
7. uro, spat pa hodim malo prepozno. Je pa
to moj urnik in se pri tem dobro počutim.
Zajtrkujem dvakrat. Takoj, ko vstanem
popijem skodelico čaja z medom, čez uro
pa še belo kavo s koščkom kruha. Zelo rad
imam preproste domače-jedi: kašo, medlo,
žgance, mlečne jedi in domačo govejo juho.
Ne kadim. Veste cigarete in zdrava hrana ne
gredo skupaj. Pa še to vam povem, da sem
imel vedno dosti obiskov. Še danes jih imam.
Ljudi imam rad in se jih ne naveličam.
Škoda je le, da nekaterih mojih letnikov, s
katerimi sem se srečeval, ni več. Redno
berem Nedeljski dnenvik, Ognjišče in Dru
žino, tu in tam pa tudi Mladino. Pogosto
pišem prijateljem in znancem."
Gospod Potočnik, sedaj imamo tudi svojo
državo. Kako gledate na to?
"Ja lepo se je vsa stvar iztekla. Le politiki
se mi zdijo tako otročji."
Ko sva se z gospodom Potočnikom
poslavljala, sem mu zaželel vse najbolše za
bližnje praznike, novo leto in 98. rojstni dan,
on pa me je opozoril še na slabo cesto in
previdno vožnjo v dolino. • Ivan Križnar
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Č e p r a v j e T o n č k i m a t i b r a n i l a , d a b i v z e l a Š t a j e r c a , se j e z v e z a l e p o o b n e s l a .
Petdeset let je ljubezen zorela kot vino - z vsakim letom je postajala zlahtnejša.
Kranj, 10. januarja - Ko smo slil v Tekstilindusu, kjer je To je bil najbolj nesrečen dan
73-letno Tončko in Štiri leta delal že pred mobilizacijo. Z tudi za starša,
starejSega Karla Smodila obis bratom sta bila sploh trdno
Ko je prišla v Kranj, se je
kali v njunem domu, sta bila še povezana. Že 1937. leta, po tudi Tončka zaposlila v Teksti
oba pod vtisom zlatoporočne tem ko je doma toča oklestila lindusu. Karel pa v tovarni ni
slovesnosti, ki sta jo skupaj s vse pridelke in ni bilo kaj jesti, zdržal dolgo. Brat Jože ga je
65 sorodniki in dobrimi prija sta šla služit, najprej na Go- septembra 1947. leta spravil k
telji okronala 28. decembra milsko. Leta 1940 je Karel pošti, ki ji je nato zvesto služil
popoldne najprej v cerkvi na odšel v Beograd, v jugoslo celih 44 let. Ob rojstvu hčerke
Prunskovem, nato pa začinila vansko vojsko, od tam pobeg sta se Tončka in Karel odločila,
Se z ohcetjo, kije trajala tja do nil in se leto kasneje pridružil da bosta zgradila lasten dom.
štirih zjutraj. Bila je sobota, Jožetu v Kranju. Pol leta je Na Klancu sta kupila zemljo in
tako kot 28. decembra pred delal pri Sircu, nato pa v sezidala hišo. Tončka je ostala
petdesetimi leti.
Tekstilindusu na Gašteju. Od doma in se polotila šivanja.
Karel pa je bil poštar s srcem.
Ponosen je, da je celih 44 let
ljudem prinašal tudi Gorenjski
glas. V 44 letih je raznosil za 50
vagonov pošte in sedemkrat
obhodil svet. "Niti enega dne
va nisem bil na bolniški. Tudi
zamudil nikoli nisem. Res, zelo
rad sem bil poštar. Hodil sem
peS ali se vozil s kolesom,
doživel tri pasje ugrize, spoz
nal veliko prijaznih ljudi. Priz
nam, bil sem nekako izgubljen,
ko sem moral odnehati," pri
poveduje Karel Smodila.
Zakonca sta oba še polna
življenjske moči. Zdrava, vese
la, rada potujeta z upokojenci
na izlete. Od pomladi do pozne
Tončka je Dolenjka, doma tam so ga mobilizirali v nemš jeseni so njuno veselje rože.
iz Cerkelj ob Krki, Karel pa ko vojsko. No, Tončka doma Košato rastejo in cveto, obču
Štajerec iz Buč pri Kozjem. ni dolgo zdržala. Karel ji je dujejo jih vsi, ki gredo mimo
Srečala sta se daleč od doma, poslal 80 dinarjev za vlak in že njune hiše. "Mož, ki ima rad
v nemškem taborišču, kamor 1. oktobra, niti dva polna rože, ima rad tudi ženo,"
so Tončko in njene preselili. meseca po slovesu, je bila pritrjuje stari modrosti Ton
čka, ki še vedno tudi po malem
Karel, ki je dezertiral iz spet pri njem v Kranju.
šiva,
najraje zvečer, ob poslu
nemške vojske, je prišel tja
Poročila sta se 28. decembra
na obisk k sosedu. Zagledala 1946. Morda bi se že prej, pa šanju radia, Karel pa rad poma
sta se, beseda je dala besedo... sta čakala, da je vino, ki ga je ga, kjer ga prosijo. Obreze
"Mama mi je branila, čeS oslal njen oče, dozorelo, drevje, pokosi travo.
Njuna prva poročna prstana
kaj boš s Štajercem," se med
•eset let sta prebivala v
smehom spominja Tončka. 4. kletnem stanovanju. Po sed sta bila izrezana iz bakrenega
avgusta 1945 sta oba prišla iz mih letih zakona se je rodila kovanca. Ob zlatem jubileju sta
Nemčije v Kranj, v zbirno hči Irena, tri leta kasneje še od priče dobila nova, zlata pr
bazo v gimnaziji. Tončka je sin Darko. Irena je poročena v stana. In ogromno drugih daril
od tam nadaljevala domov na Šenčurju in ima dva otroka, ter seveda voščil, da bi bila še
Dolenjsko, Karel pa je ostal v Darko je pred sedmimi leti dolgo skupaj. To jima iz srca
Kranju pri bratu Jožetu in umrl v prometni nesreči in v želimo tudi vsi pri Gorenjskem
njegovi ženi in se spet zapo- domači hiši pustil ženo in sina. glasu. • H.J., foto: T. Doki
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Glasovi

izleti

na pustno

soboto

P O N U D B A M E S E C A : Oddamo v najem dvanajst posteljni apartma v Bohinju v blii
smučišča, nov, CK, KTV, telefon in balkon. Apartma se nahaja v I. nadstropju stanovanj
hiše. Poleg navedenega je opremljen še z dvema kopalnicama in WC-ji ter popolnoma i
N a
p u s t n a
r a j a n j a
p o
S l o v e n i j i
kuhinjsko opremo. Apartma se oddaja za dobo enega leta z enoletnim predplačilom,
Za celodnevni Glasov izlet v termalno Zdravilišče
maske. Glasov avtobus v Dolenjske Toplice bo rajio začel
najema za celo leto je 12.000 DEM.
Radenci, ki ga bomo pripravili prihodnjo soboto,
na Jesenicah (Lesce-Radovljlca-Kranj-Skofja Lokaprijav ne sprejemamo več. Vse, ki boste na našem
Medvode); avtobus za Laško bo voinjo začel na Bledu, Ogled apartmaja je možen v nedeljo, dne 12.1.1997, med 16.00 in 18.00 uro.
izletu izvedeli še več o Radencih - poleg tistega,
karRadovljico, Kranj, Škofjo Loko, Komendo in Informacije lahko dobite po telefonu: 064/736-325 ali 064/715-009, fax: 064715-009.
skozi
smo v Gorenjskem glasu napisali prejšnji mesec
- za izletnike v Terme Zreče pa bomo rajio začeli
Mengeš;

bomo o podrobnostih še obvestili.
v Tržiču, z ovinkom do Radovljice, postankom v Kranju,
SkoJJl Loki, Komendi In Mengšu. Nekaj kilometrov bodo
Resda je danes šele 10. januar, povsod po Gorenjskem
leii vsaj 30 cm debela snelna odeja in še kakšno avtobusi
drevo ali opravili po Gorenjskem zato, da ne bo treba
in ko se bodo avtobusi pozno ponoči vračali s
električni drog zraven. Vendar: kljub temu dapredalečše nimamo
nove vlade, je ie določeno, da bo tudi letošnje zime ustovani,
konec,
bodo vozili v obratni smeri kot dopoldan, da
najkasneje maja, če ne prej. Pustni dnevi so po
prastari
o do
doma bllije. Za kateregakoli od naštetih treh
tva
tradiciji čas, ko se mora zima umakniti in letosizletov
bo pustJeie prispevek k stroškom enak ( ...da ne bo
'od
11. februarja. Po običaju bodo najbolj veseli dnevi
ie pred
fovšije..."):
3.400 tolarjev (kar je usodnost izključno za
/ 5 K R A T E L
pustnim torkom - pustovanja bodo večinoma vnaročnike
soboto,Gorenjskega
8.
glasa in druilnske člane); za
toz
februarja, pustni karnevali in maškarade pa dan kasneje,
v 600 tolarjev več.
nenaročnlke
Jtai
Isratel, Telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj
nedeljo. Na predlog bralk in bralcev, ki bi ieleli spoznati,
Vse dodame informacije in prijave za katerikoli
*š<
kako pustovanja pripravijo drugje po Sloveniji,
smo
tudi
za
Glasov izlet tudi v letu 1997: po telefonu 064/ 223 kar
letošnje pustne dni pripravili tri Glasove izlete,
vsi
trije
444 /Gorenjski glas, malt oglasi/ ali 0641223 - lil I
Jan
bodo na pustno soboto, 8. februarja. Vabimo
vas Gorenjskega
v
tajništvo
glasa/.
Dolenjske Toplice, v Terme Zreče ali v Zdravilišče
5ev
Pokrovitelja Glasovih Izletov sta tudi v letu 1997:
Laško. Vsi trije izleti bodo z začetkom pozno dopoldan,
V a b i l o
k
s o d e l o v a n j u
Nr
s popoldanskim prostim terminom za rekreacijo v bazenih
iiai
s termalno vodo, po večerji pa pustovanje. Verjamemo, da
se bodo (skoraj) vsi udeleiencl Izletov pripravili za pustno
V ISKRATEL načrtujemo za naše in Siemensove kupce razširitev servisnih storitev j o ,
rajanje v maskah, saj smo Gorenjke in Gorenjci še vsakič
najsodobnejših telekomunikacijskih in računalniških sistemih (ISDN, ATM, inteligentna
z Glasovih pustnih Izletov prinesli nagrade A
za izvirne
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K sodelovanju vabimo mlajše sodelavce
e l e k t r o i n r a č u n a l n i š k e usmeritve za naslednja dela:
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Od kandidatov pričakujemo znanje angleškega ali ruskega jezika ter višjo ali viso^'
izobrazbo elektro ali računalniške stroke. Pričakujemo tudi samostojnost
komunikativnost v odnosih s kupcem.
J t
Za vodenje in izvajanje montažnih in preizkusnih del na terenu se lahko prijavili
kandidati s srednjo izobrazbo elektro smeri. Od njih pričakujemo predvsfl^iš
pripravljenost za stalno delo na terenu.
^
od
Vse zainteresirane kandidate vabimo, da pošljejo pisno ponudbo v roku 8 dni ^
naslov: ISKRATEL, d.o.o., Ljubljanska 24 a, 4000 Kranj, kadrovski sektor.
na
Dodatne informacije lahko dobite pri g. Vitjanu Kovačiču. tel. 064/273-185.
kc
1

.ti**«*

DELOVNI

e

nedelja.

sobota.
NAPITKI

Db,

0
ni]
Za izvajanje del omogočamo šolanje od 3 do 12 mesecev v podjetju ISKRATEL ifl^a
tujini. Nudimo dinamično delo in stimulativno nagrajevanje v skladu z rezultati.
B r d u

ENERGIJSKI

tehnično asistenco kupcem
predavanja kupcem
vodenje servisnih dejavnosti pri tujih licenčnih partnerjih
vodenje in izvajanje montažnih in preizkusnih del na terenu
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G O S P O D A R S T V O
UREJA: Marija Volčjak
R a d i b i d e l a l i , t o d a zdaj res n i m a s m i s l a
J K r a n j s k a P l a n i k a je b i l a l a n i v v e č j i h t e ž a v a h , k o t je zdaj t r ž i š k i P e k o
T u d i
I V

k r a n j s k i

P l a n i k i

s e

s t v a r i

o b r a č a j o

n a

b o l je

- 4 u i d a s u j e m o r a l a P l a n i k a plačati 2 milijona m a r k penalov, v skladišču A F P D o b o v a pa je
u

H

z a m r z n j e n i h " š e 39 t i s o č p a r o v

kanj, 7. jan. - V kranjski Planiki so se
" • n obrnile na bolje, odkar je njeno
bdenje lansko pomlad prevzel dober
joznavalec čevljarske industrije Bojan
fjnrnian. Težko je reči, da je tovarna
* na, vsekakor pa so gibanja pozitivna,
l najbolj jasno pove podatek, da so
pnjiarja |
zdelali 175 tisoč parov
r % v , januarja letos jih bodo 220 tisoč
N'ov, zaposlenih pa "je približno 500
«anj. Odkar Planiko vodi Starman, niso
»v (| fpuščali, plače so boljše, dela imajo
mtli J *
' korektno sodelujejo,
"arsikaj nas še čaka, pravi Starman, saj
fj°fanio doseči večjo kakovost poslovanr celotne tovarne, prav pri vseh stroških
W nioč še kaj napraviti.
Se

a n i

0<

V o
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D a n k a m

i "Kakšna je ocena poslovanja v lans
kem letu?"
, 'Računam, da bo 13 milijonov mark
^gube, v kar niso vštete subvencije
* »mujonov mark, v drugi polovici pa o
l^ijone mark, leta 1995 pa 15 milijonov
in mark. Pomemben je trend, izgubo smo
[ U zmanjševati v drugi polovici
' nskega leta, tako kot sem predvidel v
joP acijskem programu."
I "V kolikšni meri je sanacijski program
esničen?"
"Rezultati nekoliko odstopajo od
T. J > ki sem jih zastavil, ker vselej
se<nisrno uspeli sfinancirati proizvodnje
pasti junija in julija smo se dnevne
Odločali, zato je bilo precej izpada,
i l^prav je bilo naročil dovolj.
o sem prišel v Planiko, nisem govoril
"APamet, nekaj številk sem že napisal
•£ °liŽno, ker še nisem imel vseh podat£ki£^
P sem, kako se stvari morajo
^ » b a t i in trend je pravi."
a č e
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polovica starih dolgov, nekaterim smo
dolžni tudi leto dni in moram reči, da so
nekateri zelo potrpežljivi, drugi pa
seveda skušajo priti do denarja na vse
mogoče načine. Pričakujem, da se bodo
stvari obrnile na bolje, precej starih
obveznosti smo že plačali."
"Mar ne bi bilo pametno, če bi
Planika, Peko in Alpina skupaj kupo
vale surovine?"
"Vsekakor bi bilo pametno, že pred
dvajsetimi leti smo o tem govorili,
vendar je zelo težko definirati poslovne
odnose."
"Ker so si tovarne preveč podobne?"
" V poslovno tehničnem smislu prak
tično nismo konkurenti, pomagamo drug
drugemu, če le lahko, največ sodelujemo
pri razvojno tehnološkem proizvodnem
delu. Dobro bi bilo seveda, če bi
sodelovali tudi pri prodaji."
" V težavah je zdaj Peko, kako jih
ocenjujete?"
Bojan Starman, direktor kranjske Planike.
"Težko govorim, ker nimam podatkov,
mislim pa, da je bila Planika lani v večjih
mesece. Uspeli smo obdržati kupce in težavah, kot je zdaj Peko, ki je že prej v
pridobiti nove, zato so letošnje zmoglji celoti financiral lastni program, Planika
vosti praktično prodane, konkretna nar bo morala v to še veliko vložiti, saj nas
očila pridejo običajno dva, tri mesece 60-odstotno financirajo drugi. V Planiki
pred proizvodnjo."
je tudi več ljudi. Alpina je že šla skozi
"Bo s tem letošnje poslovanje pozi podobno prestrukturiranje, v kvaliteti
dela se moramo pač čimprej izenačiti s
tivno?"
tovarnami na zahodu."
"Ne še, temu pa bi morali biti blizu,
"Kolikšna je še razlika v produktiv
izguba naj bi znašala 2,5 do 3 milijone
nosti?"
mark."
"Še enkrat več bi morali narediti, če bi
" B i morala biti proizvodnja še večja?"
" Z vsakim parom večje proizvodnje se jih namesto 10.400 parov čevljev dnevno
stroški na enoto znižajo, kar je bistvo izdelali 15 tisoč, bi bilo kar dobro."
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Pohodu odpuščanja ni bilo

J "Ne. Predvidenih je bilo 675, to smo
» ^stavili in nikogar nismo več odpustili. V
4 laniki je zdaj 2.285 zaposlenih, delajo
obrati, razmišljamo celo, da bi
Ponovno pognali Tolmin, čeprav je tako
^daljen. Koncept sanacije temelji prav
j^tem, da smo ohranili zaposlenost in
Pognali stroje, saj se produktivnost ne
^ PIPoveča
o
avtomatično, če ljudi odpustiš,
yL
° r a š organizirati proizvodnjo,
^postaviti red. Ko sem lani prišel, jih je
,°»o 450 na čakanju, šest mesecev so
0 Qj
arne, še vedno jim izplačujemo
J?P avnine, po sto mark mesečno.
°
n a je nova vrednost, stroški na
x„x ?. Proizvoda, če proizvodnjo zmanj> nksni stroški ostanejo."
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V petek b o d o n a seji delavskega sveta
ljubljanskega R o g a predlagali u v e d b o pos topka o prisilni poravnavi.
Tržič, 10. jan. • V ljubljans torej uspeli izplačati no
kem Rogu so s stavko vembrske, bodo zelo kmalu
nadaljevali že minuli pone vprašljive decembrske.
Na petkovi seji delavske
deljek, torej takoj po novo
letnih praznikih, v tržiškem ga sveta bo stavkovni odbor
obratu Cevarna pa so po predlagal uvedbo postopka
novno začeli stavkati v sre prisilne poravnave, s kater
do, 8. januarja. Radi bi im naj bi poskusili poplačati
delali, toda plač za novem dolgove. Za sejo bodo pri
ber še vedno nismo dobili, pravili tudi izračun, koliko
stavkajo tudi v matični to podjetje poleg plač še dol
varni v Ljubljani, zato nam guje delavcev, ki že nekaj
res ne preostane drugega, časa ne dobivajo nadomestil
pravi vodja stavkovnega za prevoz na delo in pre
odbora Andrej Štrukelj.
hrano med delom, v celoti
V tržiški Cevarni torej kot pa niso dobili regresa.
v matični tovarni Rog v
V Cevarni so lani plače
Ljubljani nadaljujejo de padle približno za tretjino,
cembra prekinjeno stavko, saj so se od pomladi naprej
saj vodstvo delavcem še stalno poslabševale in zdaj
vedno ni izplačalo no so približno takšne kot v
vembrskih plač. Ker Čas Peku, zelo slabe torej. Zdaj
neusmiljeno teče, bo seve še skromne plače nič več,
da že prihodnji teden vprašl
poleg tega ne dobijo povrn
jiva tudi decembrska.
jenih stroškov prevoza in
Delavci bodo odgovor na prehrane, zategadelj delav
vprašanje, kdaj bodo dobili cem res ne preostane dru
novembrsko plačo, nemara gega kot stavka. Radi bi
dobili danes, v petek, 10. delali, zato smo z nadalje
januarja, ko se bo v Rogu
vanjem stavke odlašali do
sestal delavski svet. Že dan
prej pa naj bi vodstvo srede, vendar nam ne pre
dogovorilo z bankami glede ostane drugega, če stavkajo
odkupa terjatev, kar naj bi v matični tovarni v Ljublja
Rogu najbolj pomagalo, ni, pravi predsednik stav
sestalo se bo n a m r e č s kovnega odbora Andrej
predstavniki Nove L B . Štrukelj.
V tržiški Cevarni je 50
SKB banke in ministrstva
za gospodarske dejavnosti. zaposlenih, izdelujejo ko
Vodstvo v Ljubljani namreč vinske cevi in sestavne dele
zagotavlja, da morajo za za matično tovarno Rog.
novembrske plače zbrati Prepričani so, da bi lahko
približno 43 milijonov tolar poslovali uspešno, če bi
jev, manjka pa jim še 28 imeli prave posle, saj bi
milijonov tolarjev. Če bodo ljudje radi delali. • M.V.
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INFORMACIJE OBMOČNE ZBORNICE ZA GORENJSKO ZDRUŽENJA PODJETNIKOV GORENJSKE
MEDNARODNI S E J E M GASTRONOMIJE,
T U R I Z M A IN G O S T I N S K E O P R E M E G A S T '97,
C e l o v e c , 2. - 5. m a r e c 1997
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Vpi
i j Jani m e t znašal 68,5 milijona
kolikšne
zdaj .-vw.
plače?"
kol U " ^
J
.S
^
mark prometa.
f « V ? ^
mojega sanacijskega programa. Stroški
f a m smo v dogovoru s sindikatom so še malenkostno višji od novoustvar^Plačali tudi obveznost do regresa. Neto jene vrednosti, razliko bomo morali še
Plača zdai v n«,,.^*;., ,«o«* nrihi;»nn 51 poiskati, 30 do 40 milijonov tolarjev
mesečno, z večjo produktivnostjo, pri
tolarjev. Masa plač pa se ni bistveno materialih, saj je kakšna stvar dražja, če
f IPovečala, saj jih je bilo v lanskem
lai
prvem nisi likviden."
IJPolletju precej na čakanju."
"Kako sodelujete z bankami, ste se
uspeli dogovoriti o odlogu starih posojil?"
"Je vodilna ekipa zdaj popolna?"
"Bankam smo dali konkretne pre
"Po konca januarja bo dokončno
°bhkovana osnovna zasedba, predvi dloge, zdaj smo v končni fazi dogovor
dene so še nekatere spremembe, saj ov. Z S K B banko smo dogovor že
kateri odhajajo, drugi prihajajo, zno podpisali, z Gorenjsko banko se še
traj prihaja od premeščanj. Tako v dogovarjamo. Mislim, da poslovno kor
Planiko prihaja Tone Klemenčič, ki bo ektno sodelujemo, razumeti je pač treba
^odil Modni program, včasih je delal v interese obeh poslovnih partnerjev."
sipini, zdaj prihaja iz Toka. Organiza
"Koliko posojil ima zdaj Planika?"
c i j o shemo sern zastavil tako, da sem
"Vseh bančnih posojil je zdaj 27
J di zadolžil po programih, da so se milijonov mark, konec novembra jih je
a r i začele obračati na bolje."
bilo za 1,8 milijona mark manj kot na
" e bivši direktor Meglic še v Planiki?" začetku leta. Več pa je bilo drugih
Meglic odhaja z marcem. Moram pa posojil, ki so znašala 2,46 milijona
-j >, da sva dobro sodelovala."
mark."
L "Kolikšen je obseg proizvodnje, imate
"Kolikšna je bila lani državna po
j dovolj naročil?"
moč?"
1 j, "Lani smo izdelali 2,1 milijona parov
"Državna pomoč je lani znašala 200
• l j e v , skupaj z zgornjimi deli,
deli k<
ki milijonov tolarjev, subvencije obresti pa
Predstavljajo 70 odstotkov čevlja, Letošnji plan predvideva 2,5 milijona pparov 147 milijonov tolarjev."
"Koliko ste dolžni dobaviteljem?"
Čevljev oziroma 10.400 parov dnevno,
"Približno 9 milijonov mark, od tega je
(kolikor smo že delali lanske zadnje tri
o v
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mark, letos pa računajo na 84,4 milijona

1. Gospodarska zbornica Slovenije in Območna zbornica
za Gorenjsko organizirata nastop slovenskega dela
gospodarstva na 29. strokovnem mednarodnem sejmu
gastronomije, turizma in gostinske opreme GAST '97, ki
bo od 2. - 5. 3. 97 v Celovcu.
Sejem je namenjen vsem organizacijam, katerih dejavnost je
neposredno ali posredno povezana z gastronomijo, turiz
mom, gostinsko opremo.

n

" š e obstaja cenovna^razlika med
domačim in tujim trgonr.
"Najbolj popolna je maloprodaja, kjer
izdelek obvladuješ v vseh elementih, če v
proizvodnji ustvarimo 15 mark nove
vrednosti, jo v maloprodaji lahko 20
mark. Če si hkrati grosist in distributer
je razmejje lahko ena proti tri, kar mi
prodamo za 100, je v trgovini 299 mark.
Saj sem že razmišljal, da bi v tujini odprli
trideset prodajnih centrov z obutvijo in z
drugimi izdelki, najti bi seveda moral
ljudi, da bi posle peljali."
"Kakšni so zdaj odnosi z Adidasom?"
"Adidasu smo plačali 2 milijona mark
penalov, obnašamo se korektno. Pogaja
mo se še o 39 tisoč parih obutve, ki so
ukladiščene pri distributerju Polovicu
oziroma pri firmi A P F Dobova, vredne
so približno 80 milijonov tolarjev. Tudi
vnaprej bomo korektni, morda nas bodo
posli še pripeljali skupaj."
"Koliko obutve Planika uvozi?"
" V naši mreži prodamo približno 480
tisoč parov čevljev, dokupimo 180 tisoč
parov. Po Sloveniji imamo 45 prodajaln,
preuredili smo tovarniško prodajalno, ki
ima zdaj 150 do 200 tisoč mark prometa
mesečno. V prihodnje nameravamo
prodajno odpreti tudi skladišča."
• M . Volčjak

Poudarek je predvsem na naslednjih področjih:
- prehrambena industrija,
- proizvodnja alkoholnih in brezalkoholnih pijač,
- gostinska oprema (pohištvo, tekstil...),
- ogrevanje, zračenje, klima,
- hotelirska dejavnost,
- informacijski sistemi - sistem rezervacij...,
- etno hrana...
Podjetja naj javijo svoj interes za nastop na tem sejmu
najkasneje do 15.1. 97 na
OBMOČNO ZBORNICO KRANJ
Bleiweisova 16
Tel.: 064/222-584, fax: 064/222-583
Kontaktna oseba: Edita Granatir
ali na:
GZS
Oddelek za mednarodno sodelovanje
tel.: 061/12 50 122, fax: 061 219 536
Kontaktna oseba: Metka Prešeren
2. RAZPIS ZA DODELITEV KONTINGENTOV
Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje za trgovino,
objavlja razpis za vlaganje zahtevkov za dodelitev kontin
gentov za uvoz končnih tekstilnih izdelkov za široko porabo v
prvem polletju 1997.
Rok za vlaganje zahtevkov je 21 dni od dneva objave razpisa
v Gospodarskem vestniku. Komisija bo obravnavala le
popolne in pravočasno prispele vloge.
Razpis, obrazce in podrobnejše informacije lahko dobite tudi
na Območni gospodarski zbornici, tel. 222-583.
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Nemški koncem
Volkswagen, k i
združuje poleg
Volkswagna še
Audi, Seat in Ško
do je tudi pri programu l a h k i h
dostavnih vozil
znamke Volksvvagen dokazal svojo
notranjo poveza
nost. Kot eno od
različic novega
modela caddy so
namreč uporabili
škodo pick up in tako dopolnili paleto modelov še z vozilo z
odprtim tovornim prostorni ali z dodano plastično nadgradnjo.
Vozilo je tako na zunanjosti kot tudi v potniški kabini z dvema
sedežema popolnoma enako, edina opazna razlika pa je na maski
hladilnika, ki je tipično volkswagnovska, seveda z velikim hišnim
logotipom. Volkswagna caddvja pick up, kot so poimenovali pri
Škodi sposojeno vozilo, opremljajo z 1,6-litrškim bencinskim
motorjem (75 KM) in 1,9-htrskim dizelskim motorjem (64 KM)
Volksvvagnovega porekla, ki ju sicer namenjajo tudi škodi felicii. Na
dva kvadratna metra nakladalne površine je mogoče naložiti 530
kilogramov tovora, z dodano nadgradnjo pa je uporabnega prostora
2,4 kubična metra. Pri Volkswagnu zagotavljajo, da je vozilo
narejeno po vseh njihovih kakovostnih standardih. O tem ali bo
caddy pick up naprodaj tudi v Sloveniji, pri zastopniku Porsche
Slovenija za zdaj previdno molčijo. • M.G.

Najuspešnejša Michelin in Goodyear
Po podatkih, ki izkazujejo rezultate največjih proizvajalcev gum,
sta največjo prodajo in tudi največji zaslužek v prvi polovici lanskega
leta ustvarila Goodvear in Michelin. Največ je od prodaje iztržil
Goodvear, ki je zaslužil 339,7 milijona dolarjev, kar je za dobro
desetino več kot predlani, Michelinov dohodek pa je znašal 262,3
milijona dolarjev in se je s primerljivim obdobjem zmanjšal za 12
odstotkov. Kljub dobremu zaslužku obeh gumarskih gigantov, pa je
po svetovnem tržnem deležu na prvem mestu korporacija Bndgestone, ki ima 19 odstotkov tržne pogače, z 18 odstotki je na drugem
mestu Michelin, 15,5 odstotka deleža pa pripada Goodvearu.
V Sloveniji po prodaji še vedno prednjači domača tovarna Sava,
ki ima več kot polovični tržni delež, sledita Michelin in Goodvear,
ki imata poleg save edina opaznejši delež,-vse ostale znamke pa
prodajo manj jot 10.000 kosov pnevmatik. • M.G.

Č a k a n j e i n t a k t i z i r a n j e
Potem, ko je lanskega novembra postalo jasno, da bodo
carinske stopnje za avtomobile iz Evropske skupnosti nižje
od 30 do 45 odstotkov, se je prodaja novih avtomobilov na
slovenskem avtomobilskem trgu opazno zmanjšala, po grobih
ocenah pa imajo zastopniku še okoli 7.000 avtomobilov z
letnikom izdelave 1996.
Po neuradnih podatkih se je prodaja avtomobilov v lanskem
letu približala številki iz leta 1995, kar pomeni, da smo v
Sloveniji pokupili približno 60.000 avtomobilov, na točne
podatke pa bo potrebno počakati še nekaj dni. Tisti, ki so z
nakupom novega avtomobila, kljub številnim znižanjem cen in
popustom čakali do novega leta, so pretežno računali, da bodo
maloprodajne cene posledično občutno nižje, kar pa se v prvih
dneh novega leta ni in se po vsej verjetnosti tudi ne bo zgodilo.
Na končno ceno avtomobila namreč poleg carinske stopnje
vpliva še vrsta drugih dejavnikov, zato je potrebno upoštevati
tudi morebitna povečanja tovarniških cen in trgovskih marž, ter
druge stroške, ki jih imajo prodajalci.
To pomeni, da se bodo cene avtomobilov v povprečju znižale
samo za kakšnih 5 ali morda kakšen odstotek več, večina
zastopnikov pa z novimi cenami še odlaša, ker morajo najprej
razprodati še po starih stopnjah ocarinjene avtomobile, delno pa
tudi čakajo, kaj bo storila konkurenca. Prav zato avtomobilov še
ne ponujajo po prilagojenih cenah, z izjemo avtomobilov z
bencinskimi motorji do litra in dizelskimi do poldrugega litra
gibne prostornine. Slednji so namreč po novem oproščeni carine,
večina zastopnikov, pa cene zanje že ima. Sicer so ti avtomobili
do zdaj imeli le manjše tržne deleže, kaj bodo prinesle
sorazmerno ugodne cene pa bo potrebno še počakati. • M.G.
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C e n e sadja in zelenjave
Hladni in mokri zimski dnevi ne prispevajo kot kaŽ
prispevajo h gibanju cen sadja in zelenjave na tržnicah, v
gibanju navzdol ne. Kljub temu je ponudba sorazmerno d
zanimivo pa je, da so cene sadja in zelenjave na kranjski trži
povprečju nižje kot na ljubljanski, kjer je ponudbe bistven«
PRIDELEK
KRANJ
LJUBLJANA
solata
200-250
400-800
krompir
40-50
50-60
čebula
150
200-250
česen
400-500
500-600
jabolka
130-140
50-140
pomaranče
200
150-160
limone
190-200
160-200
C e n e n a kmetijah
Na kmetijah v okolici Kranja ponujajo mleko po 50 4
tolarjev, krompir po 40 tolarjev, kislo zelje in kislo zelje v g|
ter kislo repo po 100 tolarjev za kilogram, domače pečeni'
krvavice pa po 900 tolarjev za kilogram.
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Kranj, jan - Lovsko leto se koledarsko ne ujema s turističnim J
lovsko traja od 31. marca do 1. aprila naslednje leto. 'U
podatki se torej nanašajo na lovsko leto 1995/96, ko je v Slov
gostovalo 5.066 lovcev, kar je približno toliko kot leto popf"
S v e č a n a p o d e l i t e v ž e desete evropske kreativne
Med njimi je bilo največ Italijanov in sicer 1.823, vend* j
približno petino manj kot leto poprej. Več pa je bilo Nemcjj^
nagrade E P I C A b o v L j u b l j a n i
so na drugem mestu, na tretjem so Avstrijci. V vseh slovenj
loviščih so lovci pustili dobra 2,8 milijona ameriških dolfjj
C e n t e r i n m e r i l o e v r o p s k e k r e a t i v n o s t i vsak lovec je zapravil 561 dolarjev. Od tega so gojitL:
Ljubljana, 10. januarja • EPICA je prva evropska oglaševalska lovišča zaslužila 1,8 milijona dolarjev, lovišča v upravlj!*'
kreativna nagrada, ki letos praznuje svojo desetletnico. Po lovskih družin pa 1 milijon dolarjev. Lovcu so uplenili I**
rimerkov velike divjadi in 26.805 primerkov male din
večletnih prizadevanjih urednika revije M M marketing Jureta
rispevek lovskega turizma k slovenskemu turističn'
Apiha bo omenjena marketinška revija podelitev letošnjih
nagrad pripravila prihodnji petek v Ljubljani. Na to, da bo izkupičku ni zanemarljiv, saj gostje porabijo precej de«p
n
letošnje srečanje ob podelitvi nagrad v Ljubljani, ie precej tudi za bivanje, prevoz, nakupe itd.
prispevala uspešna priprava portoroškega zlatega bobna, z
h
deseto EPICO pa se bo po mnenju organizatorjev Ljubljana
spremenila v evropsko prestolnico oglaševanja.
E P I C A velja danes za eno najprestižnejših evropskih K a m s o s e i z g u b i l e t u r i s t i č n e p o s t e ! c
oglaševalskih kreativnih nagrad, tudi letos pa med dobitniki Kranj, jan. - Statistika vsako leto koncec avgusta pre*
najdemo nekaj slovenskih kreativcev. Organizatorji bodo ob turistične postelje, lani jih je naštela 29.738 turističnih $ £
podelitvi nagrad pripravili tudi nekaj predavanj in debat z 77.803 posteljami. V primerjavi z letom poprej je to skot
vodilnimi evropskimi in svetovnimi kreativci, udeležba največ odstotkov vec, v primerjavi z letom 1990 pa kar 15 odstotkov
jih kreativnih imen pa je porok za odgovore na prava
Primerjava z letom 1990 pokaže, da se je število turisK
oglaševalska vprašanja. • U.S.
postelj v hotelih, motelih, penzionih, gostinskih obratih p°<@
za 770. V dopolnilnih prenočitvenih zmogljivosti pa t
zmanjšalo za več kot 14 tisoč, od tega v zasebnih turist*
sobah za 8.473 in v delavskih počitniških domovih za 2.743 pd|
Sklepamo torej lahko, da oddajanje turističnih sob ekonjj
< 0 > H Y u n D n i
ko ni več zanimivo, še posebej, ker so gostje vse bolj zahtevi
bi morali lastniki v preureditev sob v apartmaje vložiti vff
TOVARNIŠKO ZNIŽANJE
denarja. Mnoga podjetja pa so se počitniških dom
lastninjenjem preprosto znebila.
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Po meganu še gorsko kolo
V sredo smo v okviru našega izbora za Gorenjski avto
leta 1996 opravili še zadnje dejanje, torej žrebanje nagrad za
tiste, ki ste z glasovnicami Gorenjskega glasa izbirali
avtomobil, ki je pridobil naš naslov. Kot je znano, si ga je
priboril renault megane, ki ima hkrati tudi evropski,
slovenski in še vrsto drugih naslovov po posameznih
državah. Ko smo v uredništvu prešteli vseh 1425 glasovnic
in odkrili zmagovalca, smo v sredo opravili še zaključno
žrebanje, ki je potekalo v prostorih avtosalona Renault
podjetja Alpetour Remont. Žreb je nagrade razdelil takole:
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ZA DOLOČENO KOLIČINO VOZIL
TARA MP'C
NOVA MPC
17.600 Di
16.000 DEM
ACCENT
24.900/DEM
23.400 DEM
LANTRA sedan
25.9Q0VDEM
24.400 DEM
LANTRA VVAGON
28.290 DEM
SONATA
29. JO BlEM
33.400 DEM
COUPE
3<K900 Dl
21.500 DEM
KOMBI H-100
23.000 D
ZA VSE VREMENSKE RAZMERE
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R5
R5
R5
R5
R5
R5
R5
R5
R19
R19
R19
R19
R4
R4
AX
AX

95
94
93
92
92
91
88
85
90
94
94
95
89
91
89
92

10800 DEM
10500 DEM
9000 DEM
8400 DEM
8100 DEM
7700 DEM
5200 DEM
5100 DEM
10500 DEM
17000 DEM
17500 DEM
16800 DEM
3900 DEM
4000 DEM
7500 DEM
9500 DEM

CUO
92
CLIO
93
CLIO
95
R21
88
TVVINGO 95
FIESTA 93
ASTRA 95
KADET 91
HYUNDAI 91
MICRA 90
BMW 316 85
BMW 315 83
PANDA 87
YUG0 55 88
126 P
90
AX
92

11200 D§
11800 Dg
13500 Dft
8000 m
13500 Dg
12100 oy
16700 DV
11000 DK
9200 D?
7900 DV
7200 oy
4500 DC
3500 m
2500 DČ
800 DE
9900 D0j
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JAVORNIK
M E S E C A

-

T O V A R N I Š K O Z N I Ž A N J E C E N
HYUNDAI MOTOR COMPANY JE DOLOČENI KOLIČjJ
VSEH MODELOV AVTOMOBILOV HYUNDAI ACCENl
LANTRA SEDAN IN VVAGON, COUPE, SONATA, j
TER DOSTAVNO VOZILO H-100
|!

•UGODNO! letnik 9 6 popusti do 5 6 0 0 D E M

Z N I Ž A L C E N E
N O V O :

(

N

ASP, d.o.o.
Finžgarjeva 2
4270 Jesenice

Rabljena vozila v ASP, d.o.o., Jesenice

i S & S K & S A V T O
K A D I V E C
RABLJENA VOZILA Pipanova 46, ŠENČUR, 064/411-573

1. nagrada - gorsko kolo, ki ga podarja Alpetour
Remont: M A T E J A BIZJAK, Ručigajeva 8A, Kranj
2. - 6. nagrada - priložnostne nagrade, ki jih podarja
Alpetour Remont:
A N J A KAVČIČ, Frankovo nas. 68, Škofja Loka,
Z I N K A SUŠNIK, Tenetiše 4, Golnik, H E L E N A J U V A N . Hafnerjevo naselje 99, Škofja Loka, A N I C A
KRIŽNAR, Sv. Duh 137, Škofja Loka, I V A N H A B J A NIC, Finžgarjeva 16, Lesce.
7. - 12. nagrada - dodatek za motorni bencin, ki ga
podarjata QMI Vertigo in Gorenjski glas: D A M J A N A
CELJER, Mlakarjeva 6, Šenčur, SLAVICA MLINARIC,
Kovorska c. 55, Tržič, L U D V I K AVGUŠTIN, Selo 18,
Žirovnica, M A T E J A J E R A L A , Breg ob Savi 90, Mavčiče,
D A R J A ŠTELE, Mlaka 34, Komenda, M A J A DOLŠAK,
Kutinova 13, Kranj.
13. -15. nagrada - majica in knjiga iz založbe Gorenjski
glas: M A R J A N SEMEN, C. 1. maja 63, Kranj, I V A N K A
KOROŠEC, Kokrškega odreda 12, Lesce, M O J C A
B R E Z A R , Milje 46, Visoko pri Kranju.
Vsem nagrajencem čestitamo, o prevzemu nagrad pa jih
bomo obvestili po pošti. Hkrati se ob tej priložnosti
zahvaljujemo vsem, ki ste sodelovali pri izboru in vas že
zdaj vabimo k sodelovanju ob koncu leta, ko bomo
Gorenjski avto leta izbirali že tretjič.

T»l. : 064/B6 1-570
Fmx. : 064/B6 1-S70

HONpf r

m

B R I T O F 173, 4 0 0 0 K r a n j

m z,oini , n vrte
Tel./fax:064 2 4 2 167

Z A 1 . 5 0 0 D E M

Janeza Finžgarja 5, (Javornik) SI - 4270 Jesenice
tel./fax: 064/83-389
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Vrerrvenoshovci nam za danes napovedujejo oblačno
vreme z občasnim sneženjem. Prav takšno vreme
kaž| haj bi bilo tudi jutri, za nedelo pa nam
D, napovedujejo razjasnitve.
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Aligator Muslc shop Je bil T O P 3
1. Saj te prime pa te mine
31. 12, torej zadnji dan v
L
U
N
I
N
E
- Adi Smolar
preteklem letu odprt do 13.
2. Mentol bombon ure. Saj veste, kako Je,
Zoran Predin & Šukar
Aligator ni mogel, da ne bi
S
P
R
E
M
E
M
B
E
3. Vse živo od Kelly Familv
imel odprto in če kar povza
mem tisto, kar Je napisala
Včeraj Je mlaj nastopil ob 5.26, to pa po
Mojca - češ da ne verjame, NOVOSTI
Novo leto, nove cedejke,
Herschlovem vremenskem ključu za prihodnje dni
da bo zaprto, ker Aligator pa
zapoveduje sneg in vihar. Prvi krajec bo nastopil
res ne bi zamudil zadnjega kasete... Pa kar k stvari.
»sredo ob 21.02.
dni in vseh čestitk... itd... Veselo po domače so zasta
Mogoče pa res. Saj veste, vili Primorski fantje s ploščo
Mirko Je precej družaben "Decembrski dan", Pop de
možakar in taki prazniki so sign "Instrumental" (name
mu še kako na roko pisani. sto Mika in Vilija si zraven
Hmmm... to Je bilo pravza lahko pojete kar sami),
prav zadnje presenečenje v Gamsi "Življenje Je en velik
lanskem letu, to da sta me hečl" (včasih pa res, kaj
Primož in Mirko nasankala pravite). Janez Bončina (če se nisem kar sam...), Benč "Staro vino" (v stilu
sicer pa to mi je tako ali bolj Je staro boljše Je), me
iPRVA VIOLINA
V
POLETIH tako
pisalo v horoskopu, talci Requiem so naredili
proti tako zanesljivim po novo zadevico z naslovom
datkom pa res nimamo kaj. "Ogenj", Chateau pa pravijo
g - PRIMOŽ
PETERKA
Glede na to, da bi zadnji dan "Brez tebe". Še Babilon! so
nd ^
lepših novoletnih daril nam je nedvomno priskrbel pri Aligatorju res lahko po tu in sicer "Foolsexes live",
vaR* l°di skakalec iz Moravč, Primož Peterka. Svoji zbirki čivali, "saj si celo leto garal" pa znameniti Hrvati Vatro
oWy
medalj je dodal še peto.
Je za Aligatorja napisal Bo gasci z "The best oP. Kar pa
esela, da bo Primož prvi gost oddaje Glasba je jan, bomo naredili en mali se tiče Kelly Family - kon
Mrvljenje v letu 97. Pravi sicer, da se nikoli ni poskusil na kompromis in pravtako iz cert bo baje aprila enkrat,
njihove plošče in kasete,
(i i Kakšnem inštrumentu,
ker ga to ni posebej zanimalo, vedli žrebanje... Ampak take in drugačne pa dobite
malo
pozneje.
Najprej
vam
M
P
P i,
da nima rad glasbe,
moram povedati, kako sem seveda pri Aligatorju in to v
ieli žensko himno rad sliši po tekmi predvsem zato, ker to
izvedel, da Je izšla nova sto variantah (malo pretira
neni, da stoji na stopnički. Pred tekmo in med njo plošča mega koprske sku vam, ampak...). Aha, o
^večkrat bere ali posluša glasbo, ki ga sprošča in mu daje pine Zmelkoov/. Oni dan (to Zmelkoow sem vam pisal
^'gijo.
se mi zgodi dvakrat trikrat zgoraj.
na leto) sem nekaj hitel po
Kopru, pa naletim na Primi IN Š E N A G R A D N O
Glasbena
anekdota
irer pijanski dirigent Bernardino Molinari je srečal učitelja tivca, ki sicer izdaja njihove VPRAŠANJE ŠT. 2 4 5 :
A veste, kva vas bom
si Slasbe, ki mu je bil posebno zoprn, vendar ga je vseenoplošče (mimogrede, vedno
kadar sem v Kopru po ne tokrat vprašal. Sem ravno
iot Judno nagovoril:
kem naključju srečam prav dobil idejo. Napišite mi glas
v* ,Kako gre? Že dolgo se nisva videla. Ste zdravi?"
njega) in jasno, da me je beno skupino, ki ima v
le stežka se še držim na robu groba."
takoj pograbil in mi predsta svojem imenu skrito tudi
i ,®h,
Strašno mi je žali" je zamrmral Molinari.
vil najnovejšo ploščo sku kakšno žival. Da bo vpra
i
pine Zmelkoow "Čiko, Pajo šanje težje "Čuki" ne velja,
Poslušalci oddaje Glasba je življenje
ker sem se že Jaz prvi
istf
ustvarjajo slogan za naravno mineralno in Pako". Zadeva je razuml spomnil. Rešitve čakam do
jivo perla, Sergio tržaški
?
vodo EDINA.
James Bond pa že veliki srede, 15. Januarja, na Gor
>n
hit. Upam, da bodo omen enjski glas seveda. Pripis
e
Naj v Sloveniji ne bo družine,
"Jodlgator". Še to. Še en
v
ki ne bi pila naravne mineralne vode- EDINEjene 'vrstice še posebej krat hvala za vse čestitke,
brane
na
Bledu.
Pa
še
žreb.
Majda Štern, Žirovnica
Tadadammm, nagrado pre še posebno tiste iz Stuttgarjme Špela Šimnic, Podhom ta (gotovo Je bilo tudi le
5a, 4247 Zg. Gorje. Česti tošnje novoletno praznova
tam. Počakati dopis potem nje prav fletno, kajne).
L E S T V I C A R A D I A
K R A N J
Čav...
pa le k Aligatorju v Kranj.
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Petek, 10.1.1997

rc]a: Igor Štefančič

Domača: 1. GiMME 5: DOBRO JUTRO
2. DOMINIK KOZARIČ: UUBI JO NEŽNO
3. 4 FUN: KAMADERO
4. NAPOLEON: BODI MOJA
5. VLADO KRESLIN: ZVEZDICE BELE
6. MZ HEKTOR: MIGAM. DA TO NI RES
7. PATROL: CECILIA
8. ADI SMOLAR: SAJ TE PRIME - PATE MINE
k 1. MADONNA: YOU MUST LOVE ME
2. BRYAN ADAMS: STAR
3. NO DOUBT: DONT SPEAK
4- THE BRIDS: BOHEMIAN RHAPSODY
5. ROBERT MILES: ONE AND ONE
5- CAUGHT IN THE ACT: SYLENTLY
7. DONNA LEVVIS: VVITHOOT LOVE
- SHERYL CROW: IF IT MAKES YOU HAPPY
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V nagradni igri Sinta iz Škofje Loke sta
se prikradli dve napaki:
Pomotoma smo objavili kupon št. 6, vendar pa smo pri žrebu
upoštevali samo 5 kuponov.
- Na dan žrebanja 7. januarja nam jo je zagodel tiskarski škrat in
je pisalo 17. januarja.
Ker pa vemo, da naši bralci dogajanje v našem časopisu redno
spremljajo, upam, da so te napake zaznali in jih upoštevali.
Žrebanje je potekalo javno v torek, 7. januarja, ob 17. uri v
prostorih Sinta v Škofji Loki.

DOBRE

OD 13. 1. 1997 - 18. 1. 1997
LESTVICA N A J P O P A S T I H

15

1. 2 BROTHERS - CAUFORNIA
2. DAZ - SREČEN
3. TONY BRAXTON - UN BREAK MY HEART
4. NO MERCY - VVHEN I DIE
5. KELLY FAMILY - EVERY BABY
6. PELE - POZABIL BI NA VSE
7. KINGSTON - DAJ POVEJ, DAJ POVEJ
8. SPICE GIRLS - 2 BECOME 1
9. SUN SET - OSTAVLJAŠ ME LJUBAVI
10. DOMINIK KOZARIČ - UUBI JO NEŽNO
11. CELINE DION - TO LOVE YOU MORE
12. MADONNA - DONT CRY FOR ME
13. MAGIC BEAT- PTICA V KLETI
14. MC LYTE - COLD ROČK A PARTY
15. MARK OWEN - CHILD

LESTVICA

NAJGIBLJIVEJŠIH

30

1. SLO ACTIVE - ODPELJI ME
2. ALEXIA - NUMBER ONE
3. FUTURE BREEZE - WAY DONT YOU DANCE WITH ME
4. MUTE - SLAP ON TOP OF ME
5. MZ HEKTOR - MIGAM, DA TO NI RES
6. PORN KINGS - UP TO NO GOOD
7. ROBERT MILES FEAT, MARIA NAYLER - ONE AND ONE
8. GINA G. -1 BELONG TO YOU
9. VALENTINO KOCIJANČIČ FEAT, SLAVKO IVAČIČ - TINA '96
10. SASH! - ENCORE UNE FOIS
11. POVVER DANCERS - BOMBA
12. BIT MAX - HAPPY CHILDREN
13. NEVV/MISSING HEART - CHARLENE
14. DR. DOC - DA DA UMPA
15. GIMME 5-DOBRO JUTRO
16. IMPERIO - REUTRN TO PARADISE
*
17. SNAKE BITE - THE BEAT GOES ON
18. TUNNEL GROOVE - AT MIDNIGHT
19. WHIGFIELD - GIMME GIMME
20. NEW/CANDY GIRLS -1 WANT CANDY
21. NEVV/MOKA DJ - CLOSE YOUR EYE (LIVE)
22. SCATMAN JOHN - EVERYBODY JAM
23. THE GROOVEMAN - INSOMNIAK
24. DJ SUPREME - THE WILDSTYLE
25. NEVV/COMMANDER TOM - EYE ČRED
26. STAB - FUCK ME
27. STRECH'NVERN - l'M ALIVE
28. 2 ALIVE - OBOŽUJEM TE
29. THE ALTERNATIVE CREATORS - SOUND CREATION
30. CARRIE JACKSON - GROOVE ME

T R Ž I Š K I
H I T
vsak ponedeljek ob 17.25 na 88,9 in 95,0 MHz
Lepo pozdravljeni! Prva oddaja Tržiški hit v letu 1997 je za nami. V njej smo
poslušali dobro glasbo, na novo Izoblikovali lestvico In dodali še štiri nove
predloge. Skratka, imeli smo se super in če nas slučajno niste poslušali, vam
je lahko žal. Tudi nagrado smo podelili in sicer Anici Traven iz Spodnje
Besnlce, ki jo poklanja FRIZERSTVO KUNSTEL Iz Kranja. ČESTITAVA!
RS.: Že nekaj časa sva razmišljala o novosti. Zdaj pe, ko so nam to predlagali
tudi nekateri poslušalci, je bila odločitev lažja. V lestvico bomo uvrstili tudi
starejše komade. Zato se zna zgoditi, da jo bova malo spremenila in
upoštevala predlog, seveda s pravo mero. Kaj več o tem pa drugič.
Lepo se imejte, pišite, glasujte in na snidenje v ponedeljek, 13. januarja letos.
ČAO!
Vesna In Dušan
Lestvica: 1. Every baby - THE KELLY FAMILY (1)
2. Du und ich - BLUMCHEN (novo)
3.1 was bom to love vou - WORDS A PART (novo)
4. Glmme gimme - VVHIGHFIELD (5)
5. Quit playin games - BACKSTREET BOYS (4)
6. Dobro jutro - GIMME 5 (6)
7. Ne pozabi me - ANJA RUPEL (2)
8. Zatreskan sem vate - POP DESIGN (3)
9. Who wants to lie forever - E-ROTIC (9)
10. Bodi moja - NAPOLEON (7)
11. Got 2 have ya - SOUD HARMONIE (14)
12. No woman, no crv - FUGEES (8)
13. VVords - BOYZONE (12)
14. Rdeči sal - AVIA BAND (novo)
15. Bevond the invisible - ENIGMA (novo)
Izpolnite kupon In ga pošljite na Radio Tržič, Balos 4, Tržič, do 13. januarja.

K U P O N

TRŽIŠKI H I T
in št.

Glasujem za skladbi: št.
Moj predlog:
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RADIO KRANJ, 97,3

LOŠKI V R I S K LOŠKI V R I S K LOŠKI V R I S K
LOKA TV LOKA TV LOKA TV LOKA TV LOKA TV LOKA TV
Juhu - hu hu, ponovno je bil z vami LOŠKI VRISK narodnozabavna

sreda, 15. januarja, ob 17. uri

ODDAJO PRIPRAVLJA IN VODI
NATAŠA BEŠTER

oddaja z znanimi in zanimivimi gosti, harmonikarjem JOZfciUM
BURNIKOM in družino KOKAU iz Predoselj. V četrtek, 9.1.1997 od
20.10 smo zastavili vprašanje!

Rl KATEREM ZNANEM NARODNOZABAVNEM ANSAMBLU JE
dolga leta igral j o ž e burnik?
»i ansambel roberta zupana
alpski KVINTET
PTUJSKIH 5

p

b

Dopisnice pošljite na naslov LOKA TV pp. 114 4220 StojaAoka
najkasneje do 13 februarja 1997. Nagra)enca decembrske odda]e
homo objavili v Gorenjskegm glasu.

LOŠKI V R I S K LOŠKI V R I S K LOŠKI V R I S K
LOKATV LOKATV LOKATV LOKATV LOKATV LOKATV

Srečo pri žrebanju so imeli:
1. nagrada: SAŠA POGAČAR, Bohinjska Bela 47, 4263
Bohinjska Bela
2. nagrada: V E S N A BAJT, Bavdkova 5, 4000 Kranj
3. nagrada: K ATI OŠTREK, Valjavčeva 14, 4000 Kranj
Tri nagrade, ki jih prispeva Gorenjski glas, pa prejmejoV E R O N I K A K O B E N T A R , Hrušica 12, 4276 Hrušica;
URŠKA N A G L I C , Justinova 2, 1210 Ljubljana in TATJA
N A G O R J A N C , U l . Rudija Papeža 1, 4000 Kranj.

Ste si zaželeli kakšnega posebnega gosta Iz sveta glasbe? Poslušajte našo
oddajo GREMO V LIFt v sredo, 15. januarja, ob 17. uri. Slave vam bo razkril
program, ki ga pripravlja za LIFE.
Seveda vas čaka veliko dobre glasbe, pa lepe nagrade. Vse tiste, ki boste
izpolnili naš kuponček, pa z malo sreče čakajo kavbojke BLUE MOON v
Jeans dubu PETRIČ v Kranju, pa dve veliki pizzi v PIZZERIJI KLEMENTINA v
Pungertu v škofji Loki in nagrade Gorenjskega glasa In DISCOTEKE LIFE.

KUPON
V Lifu bi rad videl gosta:
Moj naslov:
Kupon pošljite na naslov Radio Kranj, 4000 Kranj.

S O B O T A ,

11.J A N U A R J A 1997

N E D E L J A ,

12. J A N U A R J A 1997

23.50 Polnočna premiera

RA KRANJ

TVS 1
8.00 Vremenska panorama
8.30 Včeraj, danes, jutri
8,35 Otroški program
10.25 Folkart: Ljudska glasbila
10.50 Italijanska restavracija, italijans
ka nadaljevanka
11.40 Hugo, TV igrica
12.05 Tednik
13.00 Poročila
13.05 Karaoke, razvedrilna oddaja TV
Koper • Capodistria
14.05 Policisti s srcem, avstralska
nanizanka
15.40 Poredna Frida, norveški film
16.50 Videostrani
17.00 Obzornik
17.10 V divjini, angleška poljudnozanstvena serija
18.05 Na vrtu
18.30 Ozare
18.35 Prodaja
18.40 Hugo, TV igrica
19.15 Risanka
19.30 TV dnevnik 2*, Vreme, Šport
19.53 Utrip
20.10 Reka poje ml, ameriški film
22.15 Za TV kamero
22.30 Odmevi, vreme, šport
23.00 Razmejitev, TV drama Aleksan
dra Mardiča

HTV 2
16.10 Zakon v Los Angelesu, ponovi
tev ameriške nanizanke 16.55 Alpe Donava - Jadran 17.30 Mladi Indiana
Jones, ameriška nanizanka 18.20 Do
kumentarni film 19.15 Risanka 19.30
Dnevnik 20.15 Triler 21.15 Neskončno
potovanje, poljudnoznanstvrna serija
22.20 Dosjeji X, ameriška nanizanka
23.10 Zlati gong

AVSTRIJA 1

5.30 Začetek programa, uvodna na
poved 5.50 EPP 6.50 EPP 7.00 Radio
Slovenija - Druga jutranja kronika 7.40
Pregled dnevnega tiska 7.50 EPP 8.20
Oziramo se 8.30 Hov, ne znam domov
8.30 čestitka presenečenja 8.50 EPP
9.00 Gorenjska včeraj, danes 9.20
Mladi, nadarjeni, obetavni 9.50 EPP
10.20 Novinarski prispevek 10.50 EPP
11.20 Novinarski prispevek 11.50 EPP
12.00 Brezplačni- mali oglasi 12.30
Osmrtnice, zahvale 12.50 EPP 13.00
Pesem tedna 13.20 Novinarski prispe
vek 13.50 EPP 14.00 Gorenjska danes
14.30 Novinarski prispevek 14.50 EPP
15.00 Aktualno 15.25 EPP 15.30
Dogodki in odmevi RS 16.00 EPP
16.20 Izbor pesmi tedna 16.50 EPP
17.20 Novinarski prispevek 17.50 EPP
18.00 Gorenjska danes, jutri 18.20
Novinarski prispevek 18.50 EPP 19.30
Večerni program: Glasba po izboru
{gorja Rozmana 19.50 EPP 24.00
Zaključek programa Radia Kranj

6.10 Otroški program 10.45 Smuk (ž),
iz Bad Kleinkirheima 11.50 Smuk (m), iz
Chamonixa 12.50 Nordijska kombina
cija, skoki iz Saalfeldna 13.40 Smu
čarski skoki iz Engelberga 15.30
Beverty Hills, 90210 16.15 Melrose
Place 17,05 Savannah, ameriška ser
ija 18.30 šport 19.00 Ponovno srečanje
v magičnem krožku 19.30 čas v sliki/
Kultura 20.00 Šport 20.15 Pleše z
volkovi, ameriški film; Kevin Costner
R TRŽIČ
0.00 načelo zadovoljstva, komedija
1.35 Zardoz, zf film; Sean Conner/ Oddajamo od 13:30 do 19:00 na UKV
.15 Enterprise 4.00 Beverly Hills, 90210 stereo na 88,9 in 95.0 Mhz.
Sobotni program iz našega studia
4.40 Dvojni vložek: Majhne ribe
bomo zaceli ob 13:30. Za danes smo
povabili v studio Magdaleno. Nadalje
vali
bomo z glasbo. Ob 14:30 se bo
TVS 2 |
AVSTRIJA 2
namreč začela oddaja Ta dobr'h deset
9.00 Euronevvs 9.20 Prijateljčka, pono 9.30 Srce sveta, nemški čb film 11,-25 radia Tržič. V oddaji Spremljamo In
vitev ameriškega filma 10.55 Bad Oblak nad zombi, komedija 13.00 Čas komentiramo, ob 15:30, bomo govorili
Kleinkircheim: Svetovni pokal v alps v sliki 13.10 Luč ljubezni, avstrijski film o dnevnih zanimivostih. Ob 16:10 bodo
kem smučanju, smuk (ž), prenos 11.55 14.45 O sole mio, nemška komedija sledila Obvestila, nadaljevali pa bomo
Chamonix: Svetovni pokal v alpskem 16.30 Dežela in ljudje 17.00 č a s v sliki z oddajo Deutsche Welie poroča ob
smučanju, smuk (m), prenos 12.50 17.05 Ozri se po deželi 17.35 Kdo me 16:30. Tudi glasbene želje poslušal
Dogodivščine iz Zoo, 1. del 13.25 hoče?, živali iščejo dom 17.53 Sve cev bomo izpolnjevali. Svoj brezplačni
Svetovni pokal v smučarskih skokih, tovne religije 18.00 Milijonsko kolo mali oglas boste oddali od 17.30 do
prenos iz Engelberga 15.25 Roka ročka 18.25 Konflikti 19.00 Avstrija danes 18:00, končali pa bomo s prijetno
16.15 V slogi je m o č , avstralska 19.30 Čas v sliki/Kultura 19.53 Vreme Pravljico Izpod peresa Zlate Volarič
nanizanka 16.40 Življenje v računalniš 20.00 Pogledi od strani 20.15 Hinter- ob 18:40.
ki dobi, ameriška dokumentarna serija seer, Klostertalerji in prijatelji 22.05 Čas
17.05 Podarim dobim, ponovitev 17.25 v sliki 22.10 Nepravi Jacobson, kome
Košarka NBA Action 17.55 Ljubljana: dija, gledališka igra 23.50 Čas v sliki
R TRIGLAV
PEP v rokometu (ž), Krim Electa - 23.55 Flirt s smrtjo, triler 1.30 Pogledi
Ferencvaroš, prenos 19.30 V slogi je od strani 3.30 Lepa Lili, francoski film
6.00 Dobro jutro 7.00 Druga jutranja
moč, avstralska nanizanka 20.00 80 let
kronika 7.30 Halo, porodnišnica 8.00
Franka Sinatre 21.25 Cousteau ponov
Nočna kronika (OKĆ) 10.00 Pogled v
no odkriva svet, francoska dokumen
T
E
L
E
T
V
K
R
A
N
J
prihodnost 11.15 Duhovni razgledi
tarna serija 22.15 Zlata šestdeseta
slovenske popevke; Nostalgija z avtor ... Videostrani 18.45 Test slika 18.55 TV 12.00 BBC, osmrtnice 13.00 Glasba
ji: 5 oddaja: Jure Robežnik 23.10 V napovednlk TELE-TV 19.00 TV kažipot je življenje 14.30 Popoldanski telegraf
vrtincu 23.40 Sobotna noč; vVhite 19.02 EPP blok - 1 19.07 Top spot 15.30 Dogodki in odmevi 16.30 Osmrt
nice, Deutsche VVelle 17.00 Moja je
Room; Elvis Preslev
19.10 Mini pet (otroška glasbena lepša kot tvoja 18.30 Domače novice,
lestvica) 19.50 Glasbeni spot 19.55 pogled v jutrišnji dan 19.15 Voščila
TV Slovenija si pridržuje pravico do Danes na videostraneh 20.00 TV kaži
snremembe programa.
pot 20.02 EPP blok - 2 20.07 Top spot
20.10 Poročila Gorenjske 390 (pono
R SORA
vitev) 20.25 Duhovna misel - 31.
KANALA
oddaja 20.30 Bombastičnih 7 21.50 5.30 Prva jutranja kronika RA Slovenija
EPP blok - 3 22.05 Odprti ekran 22.20 5.40 Napoved programa - servisne
8.00 Video strani 8.30 Risanke 9.00 Kamera presenečenja: Godba Vodice informacije 6.20 Noč ima svojo moč
Kaličopko, otroška oddaja 10.00 Kapi za župana Antona Kokalja 22.40 No 7.00 Druga jutranja kronika 8.30 Pono
tan planet, risana serija 10.30 Glasbe voletni videoboom 40 (slovenska video vitev jutranjega pozdrava 9.30 Glasbo
na oddaja 11.30 R d e č e morje, lestvica zabavne glasbe) -124. oddaja izbirate poslušalci 10.00 GIM 9 •
dokumentarna oddaja 12.00 Sobotna 00.25 Z vami smo bili... nasvidenje mladinski program 11.00 Evropa v
matineja: Hulkova smrt 13.35 Kako je 00.26 Odpovedni spot programa enem tednu 12.00 BBC - novice
bil osvojen divji zahod, 1. del nadalje TELE-TV Kranj 00.27 Vključujemo: 12.30 Igra besed 13.45 Osmrtnice
vanke 15.10 CooperjjBva druščina, Nočni zabavni erotični program; Ero 14.30 Brezplačni mali oglasi 15.00
ponovitev 15.35 Princ z Bel Aira, tični film: Vroča skozi noč (Distribucija: Dogodki danes - jutri 15.30 RA Slove
ponovitev 16.00 Alf, 15. del 16.30 ALTEKA, d.o.o.) 01.57 Videostrani
nija 16.50 športni utrinki 17.00 Sobot
Mupet show: Leslev Ann Warren SODELUJTE V KONTAKTNIH ODDA no razvedrilno popoldne 19.30
17.00 Disney predstavlja: Mala mors JAH TELEVIZIJE TELE-TV KRANJ - Odpoved programa
ka deklica, risana serija; Račje zgodbe, POKLIČITE PO TELEFONU: 33 11 56!
risana serija 17.55 Disnews 18.15 Ta P R I D R Ž U J E M O SI PRAVICO DO
čudna znanost, 7. del nanizanke 18.40 SPREMEMBE PROGRAMA.
3 RGL
Kung fu, 9. del nanizanke 19.35
Življenje v mestu, 7. del nanizanke
KRIM: 100,2 MHz - ŠANCE: 99,5 MHz
LOKATV
20.30 Sobotni večerni film: Jezdec na
- LJUBLJANA: 105,1 MHz
valovih, avstralska drama; Nicole Kid7.00 Dobro jutro Slovenija, turistično
Videostrani
man, Tom Burlison 22.05 Vročica noči,
rekreativna oddaja 11.00 Dober tek,
8. del nanizanke 23.00 Vroči pogovori,
Slovenija, oglašanje s terena 12.00
8. del erotične nanizanke 23.30
Stampedo, oddaja o country glasbi TV ŽELEZNIKI
Sanjske dogodivščine, erotični film
Boris Perme 15.30 Dogodki in odmevi
1.00 Video strani
VIDEOSTRANI TV Železniki preko RaS 16.00 Popoldanski program 16.15
COMPUTER od 17. do 19. ure ob Notranjsko kraški magazin - pripravlja
glasbeni podlagi Radia Žirl; VIDEOS Radio 94 Postojna 16.50 Š totega
TRANI TV Železniki preko VCR ob konca, Magazin Maše Šega in Jagode
Djordjevič 17.00 Slovenske vinske
18., -19.15 in 21. url
8.00 Dogodivščine medvedka Ruxpi- 19.00 Novice izpod Ratitovca 20.00 ceste - terenska oddaja 19.15 Novice
19.25 Vreme 19.30 Rick Dees, amer
na, risana serija 8.30 Junak akcije, Antonov obzornik 20.20 Serijski film
iška glasbena oddaja, sledi satelitski
mladinska serija 9.00 Zvezdne steze,
radio
risana serija 9.30 Maska, risana serija
10.00 Max Glick, mladinska serija
ATM TV KR. G O R A
10.30 Flipper, mladinska serija 11.00
Vesoljski bojevniki, nanizanka 12.00 ... Videostrani 18.08 Test 18.15 NapoR OGNJIŠČE
Lois in Clark: Nove Supermanove vednik 18.16 EPP blok 18.20 Poka
Vitranc
'97
18.45
Večer
v
domu
dogodivščine, ameriška nanizanka
5.30 - 8.30 Jutranji program 6.45
13.00 Levoroki revolveraš, film 15.00 Franceta Bergla 19.40 Risanke 19.45 Duhovna misel, svetnik dneva 8.30
Svet športa 16.00 Kako zabaven je bil Videostrani 21.00 Satelitski program Dop. Inf oddaja 10.15 Mali oglasi
divji zahod, film 17.30 Hokej, reportaža Deutsche VVelle 22.00 Videostrani
11.10 Svetovanje 12.05 Pop. inf.
18.00 Prijatelji, ameriška nanizanka
oddaja 16.05 Čestitke in pozdravi
18.30 Varuška, ameriška nanizanka
poslušalcev 17.15 Pogovor o... 18.30
TV ŠIŠKA
19.00 športni krog 19.30 24 ur 20.00
Večerna inf. oddaja 19.00 Glas Amer
Filmski hiti: Rt strahu, ameriški film
ike 19.40 Za najmlajše poslušalce
22.00 Teksaški mož postave, ameriška ... Videostrani 19.50 Napoved sporeda 20.35 Klic dobrote oz. Luč v temi oz.
nanizanka 23.00 Oxfordski blues, film 20.00 Telemarket 20.50 Popolno Prijateljstvo bolnih... 21.35 Radijski
zdravje, zdravljenje z alternativno med roman 22.00-5.30 Nočni glasbeni pro
0.30 24 ur, ponovitev
icino - ponovitev 22.00 OSHO - otrok gram
nove dobe - ponovitev 22.30 Telemar
TV 3 |
ket 22.40 Napoved sporeda za nedeljo
22.45 Videostrani
R A D I O
9.30 Dnevnik, ponovitev 9.45 Klicaj
dneva 11.00 Trik trak, ponovitev 12.00
Izginili brez sledu, ponovitev filma
IMPULZ KAMNIK
13.35 TV noč - Vdihni globoko 14.35
104.5 » f l / l
105.9
10.00
Video strani 18.00 TV prodaja
Kino TV 3: Svoboda, ponovitev filma
16.10 OrfejČek, 1. del 17.00 ŠKL 18.00 18.05 Otroški program: Zajček Jaka,
Slo 15, ponovitev 19.00 TV dnevnik ponovitev 18.25 Jasnovidka Karin 19.15 Klicaj dneva 19.30 TV prodaja/ ponovitev 19.40 Top spot 19.45 TV
Videostrani 20.00 Kino TV3: Križišče na prodaja 19.50 Spored 20.10 Glasbeni
Kubi 21.30 TV noč: Obrazi 22.30 TV mix 20.30 Odprt ekran 20.50 Video
107.3 l/lflft/
107.5
dnevnik 22.55 Kino TV 3: Poštena igra boom 40 21,50 Film 23.20 Top spot
0.25 TV prodaja/Videostrani 0.55 Video 23.25 TV prodaja 23.30 Video strani
j N J I Š Č E
00.01 Erotični film
kolaž

tli. 152-11-26 fix. 152-13-62

HTV1|
8.20 TV koledar 8.30 Poročila 6.35
Srečni Luka, risana serija 9.00 Dobro
jutro, Hrvaška 11.00 Prizma 12.00
Poročila 12.20 Dokumentarna oddaja,
ponovitev 13.00 Cain, španski film
14.45 Filipovi otroci 15.20 Briljantina
16.05 Kažipot 16.35 Televizija o tele
viziji 17.05 Poročila 17.10 Zakaj bi bilo
So neobičajno? 17.30 Parlaonica 18.15
Potujemo po Hrvaški 19.10 Hrvaška
toominska knjiga 19.30 Dnevnik 20.15
Ptifi na žici, ameriški film; Mel Gibson,
Goldi« Hawn 22.20 In to sem jaz,
i T*fena oadaja 23.20 Opazovalnice

KINO
CENTER amer. vojna drama PRAVI POGUM ob 16.30, 18.45 in 21. uri
TORŽIC amer. kom. melodr. JACK ob 16., 18. in 20. uri, amer. omnibus
TIRI SOBE ob 22. uri ŽELEZAR amer. druž. Igrani film OSTRŽEK ob 16. uri,
amer. akcij, film BLISK SMRTI ob 18. in 20. uri TRŽIČ amer. znan. fant. film
KOSEC 2 ob 18. in 20. uri RADOVLJICA - LINHARTOVA DVORANA amer.
akcij, film POBEG IZ LOS ANGELESA ob 18. uri, fant. spekt. DAN
NEODVISNOSTI ob 20. uri BLED erot. trill. UJETNIKA ob 18. uri, amer.
akcij, film POBEG IZ LOS ANGELESA ob 20. uri ŠKOFJA LOKA amer. film
NA VSE ALI NIČ ob 18. In 20.30 uri ŽIRI amer. kom. TRČENI PROFESOR ob
20. uri DOVJE amer. hum. drama FENOMEN ob 19. uri MENGEŠ amer. kom.
KRETENČKOVI ob 17. uri. amer. trill. V OBJEMU S TUJCEM ob 20. uri

t

TVS 1
7.30 Vremenska panorama
8.00 Včeraj, danes, jutri
8.05 Otroški program
8.05 Skrivnost sedme poti, ponovitev
nizozemske nadaljevanke
8.30 Živ žav
9.20 Na vrtu, ponovitev
9.55 Nedeljska maša, prenos
11.00 Podoba narave, kanadska pol
judnoznanstvena serija
11.30 Obzorja duha
12.00 Pomagajmo si, oddaja TV Koper
- Capodistria
12.30 Nedeljska reportaža TV Koper Capodistria
13.00 Poročila
13.05 Ljudje in zemlja
13.40 Videostrani
14.05 Planet In, ponovitev
15.25 Alina, kanadsko-belgijski film
17.00 Obzornik
17.10 Popolna tujca, ameriška nani
zanka
17.40 Po domače
18.35 Naravni parki Slovenije: Krajinski
park Lahinja
19.05 EPP - včeraj, danes, jutri
19.10 Risanka
19.20 Žrebanje lota
19.30 TV dnevnik 2, Vreme
19.45 Šport
19.55 Zrcalo tedna
20.15 Novoletni 3x3, prenos
21.40 Rondo kviz
22.05 Intervju
23.00 Odmevi, vreme
23.20 Kraj zločina: Dvakratna smrt,
nemški barvni film

TVS 2
8.05 Aleksander Marodič; Razmejitev,
ponovitev 9.00 Zlata šestdeseta slo
venske popevke, ponovitev dokumen
tarne serije 9.55 Chamonix: Svetovni
pokal v alpskem smučanju, slalom (m),
prenos 1. teka 10.55 Bad Kleinkircheim:
Svetovni pokal v alpskem smučanju,
superveieslalom (ž), prenos 12.55 Chamonix: Svetovni pokal v alpskem smu
čanju, slalom (m), prenos 2. teka 13.45
Svetovni pokal v smučarskih skokih,
prenos iz Engelberga 15.40 V slogi je
moč, avstralska nanizanka 16.05 Navihanka, balet 17.45 Smučarski skoki za
Interkontinentalni pokal, posnetek iz
Ljubljane 18.16 Ljubljana: Dnevnikov
turnir v malem nogometu, prenos 19.30
V slogi je moč, avstralska nanizanka
20.00 Sodnikova žena, 6., zadnji del
španske nadaljevanke 21.00 Alpe Ja
dran 21.30 Žive legende iz daljnih dežel,
francoska dokumentarna serija 21.55
šport v nedeljo 22.40 Koncert simfoni
kov RTV Slovenija, koncert filmske
glasbe s Carlom Daviesom 23.50 Alpe
Jadran TV Slovenija si pridržuje pravico
do spremembe programa.

KANALA
8.00 Video strani 8.30 Risanke 9.00
Kaličopko, otroška oddaja 10.00 Kapi
tan Planet, risana serija 10.30 Glasbe
na oddaja 11.30 Nora hiša 12.00
Nedeljska matineja: Jezdec na valo
vih, ponovitev filma 13.35 Daktari, 19.
del nanizanke 14.25 Video strani 15.10
Najstniki proti vesoljcem, 8. del serije
15.30 Super samuraj, 8. del serije
16.00 Alf, 16. del 16.30 Mupet show
17.00 Disney predstavlja: Hacksavv. 1.
del mladinskega filma 17.50 Mala
morska deklica, 6. del sinhronizirane
risane serije 18.15 Korak za korakom,
8. del nanizanke 18.40 Miza za pet, 8.
del nanizanke 19.35 Lovec na kroko
dile, 8. del dokumentarne serije 20.30
Nedeljski večerni film: Nevarni proces,
ameriška drama; John Hurt 22.25 Vitez
za volanom, 15. del nanizanke 23.15
Nenavadna doživetja, ponovitev 7. dela
nanizanke 0.00 Video strani

POPTV
8.00 Pink panter, risanka 8.30 Peter
Pan, risanka 9.00 Kapitan Zed, risanka
9.30 Kimba beli levček, risanka 10.00
Reboot, risana serija 10.30 Detektiva in
pol, nanizanka 11.00 Radovedna
Nancy, nanizanka 11.30 Kuharske
mojstrovine, kulinarična oddaja 12.00
Argument 12.30 Razprtije, nanizanka
13.30 Klic divjine, film 15.00 Športni
krog, ponovitev 15.30 Teksaški mož
postave, ponovitev 16.30 Dragulji,
ameriška nanizanka 17.30 Mesec nad
paradorjem, film 19.30 24 ur 20.00
Nedeljski film: Božič v Connecticutu,
ameriški barvni film 21.30 Veleslalom
zvezd 22.00 Hokej 0.00 24 ur, ponovi
tev

TV 3
8.30 Dnevnik, ponovitev 8.45 Klicaj
dneva 10.00 Abcčih, kolaž 11.00
šolska košarkarska liga, ponovitev
12.00 Angelus 12.15 Iz življenja cerkve
13.00 Kino TV 3: Napačna identiteta
14.30 Splošna papeževa avdienca
16.00 Orfejček II 17.30 Mogy - salon
zdravja 18.30 Izviri 19.00 TV dnevnik
19.15 Klicaj dneva 19.30 TV prodaja/
Video strani 20.00 Kino TV 3: Nož v
hrbet 21.30 TV dnevnik 21.45 TV
prodaja/Video strani 22.15 Video kolaž

HTV 1
13.10 Dokumentarna folklorna oddaja
13.40 Mir in dobrota 14.10 Duhovni klic
14.15 Opera Box 14.45 Skrita kamera
15.15 Oprah show 16.00 Portret striptizete, ameriški film 17.35 Poročila
17.45 Družinski glasbeni kviz 19.05 TV
fortuna 19.10 Hrvapka spominska
knjiga 19.30 Dnevnik 20.10 Smogovci,

2. del nadaljevanke 20.50 V zadnji fazi,
ameriški film 22.55 Opazovalnica 23.25
Vodnik za dober seks v tujini, angleška
IMPULZ KAMNU
dokumentarna serija 23.55 Poštar
zvoni samo dvakrat, ameriški film 1.55 10.00 Video strani 18.00 TV
Poročila
18.05 Otroški program: Ura
18.25 Video boom 40 19.40 Top.
19.45 TV prodaja 19.50 Spored '>
HTV 2
Glasbeni mix 20.30 šolska košari«
liga 21.10 Potovanja: Tunizija 1 '
11.20 Čudežni svet živali 12.00 Dosjeji FHm 23.00 Top spot 23.05 TV p*
X, ameriška nanizanka 12.35 Polnočna 23.10 Video strani 22.25 Video s«
premiera, ponovitev 15.05 Zlati gong,
ponovitev 16.05 Neskončno potovanje,
ponovitev 17.05 Koncert klasične
RA KRANJ
glasbe 18.10 National geographic,
ameriška dokumentarna serija 19.05 5.30 Začetek programa, uvodn«
Legende o otoku z zakladom, animir poved 5.50 EPP 6.50 EPP 7.00 |
ana nanizanka 19.30 Dnevnik 20.15 Slovenija • Druga jutranja kroniki
Ploskajte, prosim 21.20 TOP šport Pregled dnevnega tiska 7.50 EPP
22.35 Zakonske vode, humoristična Oziramo se 8.30 Hov, ne znam <*
serija 23.00 Vidikon
8.50 EPP 9.50 EPP 10.00 P«
Gorenjska 10.50 EPP 11.00 P
mače na kranjskem radiu v i
AVSTRIJA 1
posnetek s prireditve 11.50 EPPL
Brezplačni mali oglasi 12.30 O
12.00 Nordijska kombinacija iz Saalfel- niče, zahvale 12.40 Kmetijska 0
dana 12.50 Slalom za moške, 2. tek iz 12.50 EPP 13.00 Voščila 13.50
Chamonixa 13.40 Smučarski skoki iz 14.00 Voščila 14.50 EPP 15.25
Engelberga 14.15 Polly, ameriški film 15.30 Dogodki in odmevi RS '
16.00 VVinnetou lil, pustolovski film EPP 17.20 Hitro, daleč, visoko
17.30 Mr. Bean 18.00 Srček, oddaja, EPP 18.20 Nagradni kviz Kina l
ki pomaga osamljenim, da se zaljubijo 18.50 EPP 19.30 Večerni profll!
18.25 Kuharski mojster 18.30 šport v Glasba po izboru Mateje Zveršen *
nedeljo 19.30 Čas v sliki/Kultura 19.45 Zaključek programa Radia Kranj
Vreme 19.54 Šport 20.15 Princ iz
Zamude, komedija; Eddie Murphy
22.00 Šport 20.10 Kraj zločina: Smrt v
vesolju 23.35 Čas v sliki 23.40 Mrs.
R TRŽIČ
Soffel, drama; Mel Gibson, Diane
Keaton 1.25 Moje ime je Gator, akcijs Oddajamo od 10.00 do 15.30 n>
ki film 3.10 Tetovirana ropža, drama stereo 88,9 in 95.0 Mhz.
5.10 Komisarki v akciji, serija
Pozdravu iz studia ob 10:00 bo >
Klepetalnlca. Ob 11:20 bomo '
prisluhnili oddaji Minute za '
AVSTRIJA 2
zdravje. Točno opoldne, tor*
12:00, se bomo sprehodili po Te»
12.30 Orientacija 13.05 Tednik 13.30 kem mozaiku in pregledali vs«
Domovina, tuja domovina, večjezični membnejše dogodke, ki so se V
magazin 14.00 Pogledi od strani - revija okolici zgodili v preteklem tednCj
14.30 Simpatični monstrum Strigalica 12:10 vas vabimo, da prisluhnttj
15.00 Cesaričin kurir 15.20 Tam gori, doljski duhovni misli. Sledile
kjer Alpe žarijo, domovinski film 17.00 podrobnosti Iz našega vsakda'
Čas v sliki 17.05 Klub za seniorje 17.55 Obvestilom boste lahko prisluh«
Lipova ulica 18.30 Podoba Avstrije 18.55 12:50. Oddajo Potuj z menoj •
Kuharski mojstri 19.00 Avstrija danes uvrstili v program ob 12:55. 1$
19.17 Loto 19.30 č a s v sliki/Kultura
19.45 Vreme 19.54 Pogledi od strani čas za Osmrtnice In zahvale.'
20.15 Grajski hotel Orth, serija 21.00 13:30 se nam lahko zgodi k*
Sosedii 21.16 Naš učitelj dr. Specht zanimiva tema. Prijeten konec o
21.55 Cas v sliki 22.05 K stvari; Peter nega tedna na radiu Tržič pa P
Rabi 23.20 Vizije 23.25 Novoletni kon 14:30, ko bomo zavrteli Ko«
cert 1989 0.35 Kulturni teden 1.10 domačih.
pogledi s strani 1.20 Dober dan, Hrvati
1.50 Dober dan, Koroška 2.20 Tuja
domovina 250 K stvari 4.10 Šport v
R TRIGLAV
nedeljo 5.10 Klub seniorjev
7.00 Druga jutranja kronika 7.50
8.00 Mirin vrtiljak 11.00 Mali '
12.00 Osmrtnice, BBC, voščila
TELE-TV KRANJ
Nedeljska tema 14.00 Voščila.?
Dogodki in odmevi
Vi^Ajjjjir,
... Videostrani 8.45 Test slika 8.55 TV Nedeljska tema 18.00 Miriurtrza'
napovednlk TELE-TV 9.00 TV kažipot telje resne glasbe
9.02 EPP blok - 1 9.07 Top spot 19.10
Miha Pavliha - otroška oddaja (pono
vitev) 9.45 Mini pet - otroška glasbena
R SORA
lestvica 10.15 Krila na nebu: produkci
ja: Marko Malec 10.55 EPP blok - 2
11.00 Poročila Gorenjske 390 (ponovi 8.00 Napoved programa 8.40
tev) 11.15 Duhovna misel - 31. oddaja zgodovinski spomin 9.00 Akt'
11.25 Top spot 11.35 ŠKL - šolska tema - Zakon o graditvi obj'
košarkarska liga 12.25 EPP blok - 3 11.00 škofjeloški tednik 11.40
2.00 Nedeljska duhovna misel
12.30 Videoboom 40 (slovenska video
estitke 13.30 Nedeljsko pop«
lestvica zabavne glasbe) -125. oddaja
15.30
RA Slovenija 16.00 Igra &
13.03 Z vami smo bili... nasvidenje
13.04 Odpovedni spot programa 17.30 Nedeljsko srečanje 19,3"
poved programa
TELE-TV Kranj 13.05 Videostrani
SODELUJTE V KONTAKTNIH ODDA
JAH TELEVIZIJE TELE-TV KRANJR RGL
POKLIČITE PO TELEFONU: 33 11 561
P R I D R Ž U J E M O SI PRAVICO DO
KRIM: 100,2 M H z - Š A N C E : 99,5 i
SPREMEMBE PROGRAMA.
LJUBLJANA: 105,1 MHz
7.30 Kaličopkova druščina, oV
LOKATV
oddaja 8.30 Dopoldne z RGU
Naj, naj pesem tedna 9.30 Kam
20.00 Napovednlk 20.01 Spot tedna v Ljubljani 9.45 Spoznajmo '
verstva
10.00 Horoskop 10.30 0
20.05 EPP blok 20.10 Tedenski pregled
dogodkov, informativna oddaja 20.35 na misel - Rudi Koncilija 11.00 %
Nedeljski pogovor 12.30 Nefl
EPP blok 20.40 Film ... Videostrani
reportaža 13.15 Novice 13.54
radio 14.00 Popoldanski p'
RGL 14.30 Pregled dežurnih
TV ŽELEZNIKI
15.30 Dogodki in odmevi, v
Radia Slovenija 16.30 Ponovit«*
ldanskega pogovora 18.30 W*
VIDEOSTRANI TV Železniki od 17.
o 18.45 Šport 19.20 PrenO*
ure do 19. ure ob glasbeni podlagi
Radia Žirl. VIDEOSTRANI TV Želez banja Loto 20.00 Od San Rema *
niki na vldeokasetl ob 18., 19.20 in Rema, Sprehod skozi italijansko?
lamo glasbo, Tomo Pire 21.00 &
21. url.
19.00 Antonov obzornik 20.00 Osredn tev, oddaja z Ines Kokalj; sledi
ja slovesnost pri spomeniku Dražgoški satelita
bitki v Dražgošah
5

1

1

1

S

ATM TV KR. GORA
... Videostrani 18.08 Test 18.15 Napo
vednlk 18.16 EPP blok 18.22 Kronika
tedna 18.45 Risanke 19.15 Videostrani
21.00 Satelitski program Detusche
VVelle 22.00 Videostrani

R

OGNJIŠČE

5.30 - 8.30 Jutranji program
Duhovna misel, svetnik dneva
Dop. inf. oddaja 9.00 Prenos
maše 10.00 Reportaža 12.15 C*
in pozdravi naših poslušalcev
Slovencem po svetu in domovf
TV ŠIŠKA
misijonska oddaja 18.30 Ve&
oddaja 19.40 Za najmlajše posl"
... Videostrani 14.50 Napoved sporeda 19.50 Verska oddaja lokalnih f
15.00 Telemarket 15.05 3, 2, 1 GRE 20.15 Radio Vatikan 20.40 Naši
MO, zabavno glasbena oddaja - pono niški kandidati 21.20 Sakralna 9
vitev 16.30 Nora nedelja: zabavno 22.00 - 5.30 Nočni glasbeni prof
nedeljsko popoldne 18.40 Mini 5
19.00 Telemarket 19.10 Napoved spor
eda za ponedeljek 19.15 Videostrani
;

KINO
CENTER amer. vojna drama PRAVI POGUM ob 16.30, 18.45 in 2tv
STORŽIČ amer. kom. meiodr. JACK ob 16. in 18. uri, amer. omnibus S\
SOBE ob 20. url ŽELEZAR amer. druž. igrani film OSTRŽEK ob 16. uri, aj
akcij, film BLISK SMRTI ob 18. in 20. uri TRŽIČ amer. znan. fant. film KO'
2 ob 18. In 20. uri RADOVLJICA - LINHARTOVA DVORANA fant. 80
DAN NEODVISNOSTI ob 18. uri, amer. akcij, film POBEG IZ LOS ANGEL*,
ob 20. uri BLED amer. akcij, film POBEG IZ LOS ANGELESA ob 18. uri,'
trill. UJETNIKA ob 20. uri ŠKOFJA LOKA amer. film NOTREDAM
ZVONAR ob 18. in 20. uri ŽELEZNIKI amer. ljub. kom. NA VSE ALI N
19. uri ŽIRI amer. kom. TRČENI PROFESOR ob 17. in 20. uri MENGEŠ af
kom. KRETENČKOVI ob 17. uri, amer. trii. V OBJEMU S TUJCEM ob 20'
,c
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"Če bi dobili še enkrat toliko prostorov, kot jih imamo sedaj,
nam to še nič ne pomeni." - 630 tisočakov najemnine mesečno

ni

knjižničarja

R^ČUnaMk
nadomestiti

le

17

izposojevališče

se z računalnikom
W
mOK
OSebtiega

spremeni
odnosa

Kaj, če popokajo šiva
"Ko smo pred skoraj devetnaj
stimi leti vstopili v preurejene
prostore nekdanje
Ljubljanske
banke, smo bili vsi ene misli, da
je knjižnica
s to
preselitvijo
dobila eno najboljših
lokacij in
da bodo ti prostori zadoščali
za
potrebe knjižnice
vsaj za petnajst
let Dobro se spominjam, da je
bila med povabljenimi gosti tudi
tedanja svetovalka na
Republiš
ki matični
službi
pri NVK v
Ljubljani,
ki mi je med ogledom
knjižnice
rekla: "Ana, ta knjiž
nica je že danes polno nabita, le
kam se boste širili?" In res je že
leta 1986 Strokovni
svet za
knjižničarstvo
Slovenije
opozo
ril Občino
Škofja
Loka,
da
knjižnica
ne izpolnjuje
prostor
skih pogojev Za matičnost.
V
osemnajstih letih so v
knjižnici
do skrajnosti prenapolnjeni
vsi
obstoječi prostori," že nekaj let
opozarja
ravnateljica
knjižnice
Ivana Tavčarja
v Škofji
Loki
Ana
Florjančič,
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svoji vnemi je župnik zatrjeval, da bi morali
"Pri oknu je sedela in prav pazno čitala iz
neubogljive župljane gospoščinski name
knjige. To čitanje pa je takoj zbudilo veliko
ščenci
s silo tirati v njegov urad." Tako dr.
sumnjo mlademu kanoniku. Res, to je bilo
Pavle
Blaznik
v svojem glavnem delu (stran
umnjivof Kako pride knjiga v to pogorje in
253); navajamo v potrdilo domneve, da so
kje se je naučila ženska tega kraja čitati
bile na Škofjeloškem prve slovenske knjige
tiskano knjigo? Precej je bil Amandus v
prav dobro sprejete.
dobri svoji katoliški duši trdno prepričan,
H gornjemu dodajmo še eno imenitno
da ni vse, kakor bi moralo biti. Pravi
dejstvo:
da so se Brižinski spomeniki, prvo
katoličani tiste dni niso umeli čitati v
slovensko literarno besedilo, zapisano za
knjigah, kakor časih še dandanes ne
časa škofa Abrahama (957-994) v eni od
^ejo. Tukaj pa se je čitala knjiga, in brez
njegovih posesti (bavarski, tirolski, koroški
dvojbe je tlačil satan svojo pest vmes. In to
ali loški?), namenjeni utrjevanju vere nje
se se j našemu kanoniku uvidelo tako
govih
podanikov, potemtakem na sedanjem
sumnjivo, da je pozabil vse drugo in da niti
slovenskem ozemlju najprej pojavili prav na
čutil bolečin v ramenu! Kaj, če bi se
našem koncu. Po vseh teh starožitnostih (in
skrivala v tem pogorju kriva vera, katero je
še bi se našla katera) poglejmo v novejši čas.
sovraiu i
? Morda je ta knjiga ravno
Tudi knjige
Kdo je v njem največ naredil za dober
° Hja, sveta knjiga, katero smejo čitati
"plasma" knjige na Loškem. Odgovor je
samo poklicani verniki in še ti s pravim
v
stanovanjski
stiski
, nesporen: redki pisatelji, prizadevni knjiž
duhom, da vedo ločiti zrno od rese! In
ničarji in številni bibliofili (knjigoljubi).
Podlolniki njegovega premilostljivega strica
Zanimivo je pogledati v najnovejšo knjige Helge Glušič: Sto
aj bi se drznili počenjati kaj takega, ne da bi jih bil goreči kanonik
slovenskih pripovednikov (Prešernova družba, 1996). Je med
Amand ie prej zasačil, dasi je vsaj tolikanj ostro prelal na stotimi prvaki slovenskega peresa kaj "naših"? Seveda sta: Ivan
krivoverce kakor presvetli škof Hren, ki je tedaj dičil škofijsko Tavčar in Vladimir Kavčič! V nekem smislu bi lahko k njima prišteli
stolico ljubljansko!"
Lepolda Suhodolčana, ki se je rodil v Žireh, vendar je s svojim
Dekletu, kije sedelo pri oknu in "prav pazno" čitalo iz knjige, je življenjem in delom bolj zaznamoval druge kraje. Dva od sto res ni
bilo ime Katarina, pri branju, in flagranti, je mlado luteranko veliko, a ta dva sta res dobra. Biti dober pisatelj je predvsem božji
"zasačil" kanonik Amandus, katolik, nečak samega škofa v dar, postati dober knjižničar pa je mogoče šele z dobrim delom. In
Freisingu... Oba sta nam prav dobro znana, saj nastopata v tega je bilo tu veliko. Imen raje ne naštevam, saj so mnogi še med
Slavnih vlogah v Tavčarjevi povesti (V Zali, 1894). Sicer pa nam nami, njihovim naporom pa je bil postavljen tudi svojevrsten
gre to pot za knjižnico, ki nosi pisateljevo ime, za Knjižnico Ivana spomnik: zbornik Knjižnice na Škofjeloškem (1995), izšel ob 50Tavčarja v Škofji Loki, kije "matična" in s svojimi izposojevališči letnici Knjižnice Ivana Tavčarja. Pa vendar: dr. Branko Berčič,
Pokriva celotno ozemlje nekdanjega loškega gospostva freisinških Janko Krek, Ludvik Kaluža, Ana Florjančič - to so imena, ki
Škofov. Za njeno prostorsko stisko pravzaprav, ki je svojevrsten poosebljajo vodilne prispevke na tem področju.
Paradoks. Kako more biti v takšni stiski knjižnica v krajih, v katerih
Preden sklenem, še vprašanje' in želja v imenu ljubiteljev dobre
imele knjige prav posebno, nadvse bogato usodo?!
knjige. Sprašujem se, kako da v literarno tako močno obdarjenih
Lahko bi rekli, da so tu, na gorenjskem jugu, knjige zmsraj našle krajih ne premoremo prostorov, primernih za osrednjo knjižnico?
°lj ali manj primerno zatočišče. Kdor bi pomislil, da si je Tavčar Kakor bi se komu zahotelo, da ljudje ne bi več toliko brali. V
svojo zgodbo izmislil, naj pogleda v suhoparne zgodovinske vire. upanju, da temu ni tako, zaželimo našemu osrednjemu knjižnemu
"Duh časa odlično ponazarja poročilo starološkega župnika iz fondu in njegovim varuhom, da se kmalu preselijo v novo
Miha Naglic
*639. Po njegovih besedah je luteranstvo sicer izgnilo iz javnega stanovanje.
življenja, še vedno pa so imeli posamezniki luteranske knjige.
Župnik je tožil nad župljani, da so neubogljivi in se ne odzivajo,
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kadar jih kliče na zagovor zaradi njihovega verskega življenja. V
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Loški
knjižnici
je že pred
desetimi leti tedanja
občinska
kulturna skupnost obljubila,
da
ji bodo do leta 1990 zagotovljeni
minimalni
prostorski
pogoji
Prvi predlog,
da bi
knjižnico
Širili na sedanji lokaciji, je že
pred šestimi leti zavrnil
takratni
občinski svet Kot neprimerna sta
bila označena
tudi idejna pro
jekta za preselitev knjižnice
v
vojašnico
na Partizanski
cesti
ali v Sokolski dom na Mestnem
trgu. Nove tri lokacije, ki so v
igri od lanskega februarja,
so
območje
ob sedanji tržnici, na
Dolenčevem
vrtu v Stari Loki in
podaljšek
Kapucinskega
samo
stana. Zemljišča
so v denacionalizacijskem postopku, Občina se
dogovarja z lastniki, v
knjižnici
pa je vsak trenutek manj pro
stora. S knjigami
so zatrpani
prav vsi kotički,
knjižničarji
in
obiskovalci
se prerivajo
med
policami.
Knjižnica
je
polna,
zatrjujejo v Škofji
Loki.
Kdaj
bodo popokali šivi, kdaj se bo
razlila kaplja čez rob, ne ve nihče
napovedati.
Pravzaprav
so v
knjižnici
Ivana Tavčarja
prepri
čani, da se je to Že zgodilo.
M,

Ahačič

S o

b

Gorenjsko ureja uredniški odbor:
zgodovinar Jože Dežman, sociolog Emil
Milan Pintar,filozofMiha Naglic,
novinarka Marija Volčjak in
odgovorna urednica Leopoldina Bogataj.
Fotografija: Tina Doki
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Škofjeloška knjižnica Ivana Tavčarja se je v
prostore, v katerih je danes, preselila pred
skoraj devetnajstimi leti. Prizadevanja za to,
da bi pridobili nove prostore, ker so
dosedanji že skoraj desetletje prenatrpani,
zaenkrat še niso obrodila pravih sadov. O
prepotrebnih prostorih in o nujnosti gradnje
naj govorijo gola dejstva, pravi ravnateljica
Ana Florjančič, in navaja, da vsako leto v
knjižnici inventarizirajo od pet do sedem
tisoč knjižničnih enot, od katerih jih kar
polovica ostane v knjižnici. Tja prihaja tudi
sto petinpetdeset naslovov serijskih publika
cij (standard jih zahteva celo več, sto
devetdeset), ki se zdaj nahajajo na petih
različnih mestih. Poleg tega ima knjižnica
okoli tri tisoč enot prezenčnega gradiva, ki
bi prav tako zahtevalo svoj prostor in
posebno čitalnico, ker omenjeno gradivo ne
sme iz knjižnice. Zdaj se nahaja v treh
prostorih.
Prav tako Knjižnica Ivana Tavčarja
nima Čitalnice za periodiko, prireditve
nega postora za mlade bralce, mladinski
oddelek se stiska na komaj šestdesetih
kvadratnih metrih površine in nima
svoje čitalnice. Knjižnica prav tako
nima prostora za'hrambo avdiovizualnega gradiva nin »prostora za matično
dejavnost, garderobnih prostorov za
bralce ali prostora za popravilo in
pripravo gradiva za izposojo. In ne
nazadnje so nevzdržne tudi razmere v
prostorih za obdelavo gradiva, kjer, kot
pravi ravnateljica Ana Florjančič, nove
knjige ležijo dobesedno na tleh, raču
nalniki pa eden čez drugega.
Kdaj ste se v Knjižnici Ivana Tavčarja
prvič začeli resno spopadati s problemom
prenatrpanosti?
"Ko smo oktobra 78 vstopili v preurejene
prostore nekdanje Ljubljanske banke na Šolski
ulici v knjižnico, smo bili vsi ene misli, da je
knjižnica s to preselitvijo dobila eno najboljših
lokacij, in da bodo ti prostori zadoščali za
potrebe knjižnice vsaj petnajst let. Dobro pa se
spominjam, da je bila med povabljenimi gosti
tudi gospa Ančka Korže Strajnar, tedanja
svetovalka na Republiški matični službi pri
N U K v Ljubljani, ki mi je med ogledom
knjižnice rekla: "Ana, ta knjižnica je že danes
polna, nabita, le kam se boste širili?" Že tedaj
smo vedeli, da ta preselitev ni dokončna, da bo
prej ali slej Občina kot ustanoviteljica knjiž
nice morala poskrbeti za nove, namensko
zgrajene prostore, ki bodo ustrezali vsebini in
tipu knjižnice. In tako je že leta 1986 Strokovni
svet za knjižničarstvo Slovenije opozoril Obči
no Škofja Loka, da knjižnica ne izpolnjuje
prostorskih pogojev za matičnost. Tedaj je
Občinska kulturna skupnost podala pisno
izjavo, da bodo knjižnici do leta 1990 zago
tovljeni minimalni prostorski pogoji. Na osnovi
te izjave je Strokovni svet knjižnici dodelil
funkcijo matičnosti."
Kaj je to pomenilo za knjižnico?
"Po zakonu o knjižnicah je knjižnični sistem
v Sloveniji tako formiran, da je imela vsaka
nekdanja občina svojo občinsko matično
knjižnico in ta ima dolžnost skrbeti za
knjižnično mrežo na svojem območju. Tako
tudi naša, ki ima središče v Škofji Loki in
mrežo izposojevališč na Trati, v Gorenji vasi,
Železnikih in Žireh, skrbimo pa tudi za
knjižnico v Poljanah, ki je sicer last tamkajšn
jega kulturnega društva. Zdaj pa bomo
verjetno skrbeli tudi za majhno izposojeva
lišče v reteškem kulturnem domu. Poleg tega
skrbimo še za tako imenovana izposojevalna
mesta, na katera knjige prevažamo vsake tri
mesece, pol leta. Imamo jih v Centru slepih
oziroma v Domu oskrbovancev v Stari Loki, v
osnovni šoli Sorica, Sovodenj in po novem tudi
v Retečah. Matičnost je torej zaobsežena v
tem, da osrednja knjižnica ne izposoja samo na
enem mestu, ampak knjigo ponudi na najra
zličnejše načine praktično vsem bralcem, ki
živijo na njihovem območju. Po uveljavitvi
lokalne samouprave so na območju, ki ga
pokriva naša knjižnica, nastale štiri občine, s
katerimi smo se takoj sporazumeli glede
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devetdeset naslovov revij, toda če jih
nimamo kam dati, če je sto petdeset
naslovov na razpolago na petih, šestih
koncih v hiši, potem vse skupaj postane
nepregledno. Če bi imeli normalno
čitalnico, v kateri bi bile vse revije na
stojalih ob obeh stenah, bi veliko več
bralcev tam sedelo in si revije ogledova
lo. Tako pa prostora praktično ni in
veliko gradiva leži mrtvega, ker bralci
fizično težko pridejo do njega. In tudi ob
samem obisku knjižnice verjetno marsi
katerega obiskovalca neznosna gneča v
knjižnici že zelo moti."
Iskanja prostora za knjigo so se v
vseh teh letih nadaljevala.
"Tako je. V juniju 1991 je tedanji
ravnatelj prof. Ludvik Kaluža dokončal
Študijo z naslovom programske in pros
torske zasnove preureditve Knjižnice
Ivana Tavčarja v Škofji Loki, v kateri je
skrbno in natančno prikazal razloge za
pridobitev novih prostorov. Ta Študija je
bila strokovna podlaga za idejni projekt
rešitve prostorske stiske knjižnice. Leta
1990 je namreč tedanji izvršni svet
občine zavrnil idejni projekt, ki ga je za
širitev knjižnice na obstoječi lokaciji
pripravil v več variantah Projektni biro
v Škofji Loki. Izvršni svet je objavil javni
sofinanciranja. Stari zakon o knjižnicah - novi razpis, odziv nanj pa sta bila dva idejna
je že več let v pripravi - pa bo moral ta sistem projekta: Sokolski dom na Mestnem trgu in
tudi pravno zakoličiti, da bo dosedanja vojašnica na Partizanski cesti. Lokacija vojaš
občinska matična knjižnica formalno postala nica je bila kmalu opuščena, ker se tam
medobčinska matična knjižnica. Praktično smo nahajajo begunci, drugi razlog pa je vprašanje
se že sporazumeli z občinami o načrtovanju najemnine, saj je objekt last Ministrstva za
sredstev, s katerimi poravnavajo desetodstotni obrambo. V letu 1994 se je Občina škofja
delež celotnega plana. Najvažneje pri vsem Loka že skoraj odločila, da bo začela z
skupaj pa je, da občine skrbijo za reden dotok adaptacijo Sokolskega doma, ko pa smo se v
sredstev za nabavo knjig in drugega knjižnič oktobru odločali za konkretnejše naloge, je
nega gradiva. Če se tu ustavi, potem ta dejstvo, da idejnega projekta niso pregledali na
trenutek skorajda ni načina in sredstev, s Republiškem zavodu za varstvo naravne in
katerimi bi občino prisilil k plačevanju. In kulturne dediščine, začasno zaustavilo vse
dejansko se je dogajalo, da marsikatera občina dejavnosti. Na posvetu, kjer smo bili prisotni
ni prispevala za knjige. Pri nas se k sreči s tem predstavniki tedanjega Izvršnega sveta, krajev
problemom nismo srečevali. Lani smo sicer nih skupnosti, predstavniki Odbora za prenovo
imeli nekaj težav z občino Žiri, ki je zatajila pri mestnega jedra, knjižnice in Zavoda, je vsak
pokrivanju neprogramskih stroškov, vendar so povedal svoje mnenje o adaptaciji Sokolskega
obljubili, da nam bodo to z rebalansom priznali doma. Sama sem opozorila na dejstva, da je
in tudi za naprej planirali tista sredstva, ki smo objekt težko dostopen za prometna sredstva,
jih predvideli za stroške. K sreči nam Minis da so prostori v leti neprimerni za mladinski
trstvo za kulturo vsako leto pripravi merila, po oddelek in prireditveni prostor, da ima pre
katerih naj bi zagotavljali minimum nakupa malo virov svetlobe, da v bližini knjižnice ne bi
knjižničnega gradiva. Za območje z več kot 39 bilo nobenih parkirišč. Ob spoznanju, da na
tisoč prebivalci to pomeni približno 7.300 Sokolskem domu niso možni določeni posegi,
knjig. Standardom se močno približujemo, zato pa ni mogoče pridobiti dovolj velikih
kar kaže na izboljšanje položaja knjige. Sicer prostornin za knjižnične prostore, je projekt
pa je naše delo matične službe tudi v tem, da padel. V letu 1995 je problematiko novo
nudimo strokovno pomoč in nasvete drugim gradnje knjižnice obravnaval občinski svet, ki
strokovnim knjižnicam. Na primer specialnim, se je sicer strinjal, da Škofja Loka potrebuje
ki delajo na tem področju. Tako smo pomagali novo knjižnico, o tem, kje bi jo postavili, pa so
urejati strokovno knjižnico v tovarni Jelovica, bila mnenja različna. Konec istega leta se je
še prej, pred leti, občinsko knjižnico, LTH- konstituiral nov gradbeni odbor za novogradn
jevo... Zdaj je tega sicer manj, še vedno pa jo knjižnice, ki je menil, da je Sokolski dom
sodelujemo s šolskimi knjižnicami in s samos zelo drag projekt, ki ne bi omogočil dovolj
prostora, zato bi bilo primerno razmišljati o
tansko knjižnico."
pridobitvi nove lokacije. Tako so že februarja
Verjetno potem tudi zato, ker ste matična lani obravnavali študijo petih možnih lokacij in
se osredotočili na tri najprimernejše: lokacijo
knjižnica na dokaj obsežnem
območju,
ob sedanji tržnici, na Dolenčevem vrtu v Stari
potrebujete še več delovnega prostora.
Loki ter podaljšek Kapucinskega samostana.
"Seveda. Tudi za matičnost bi potrebovali Seveda pa smo žal takoj ugotovili, da je večina
posebne prostore. Tako za fond potujoče omenjenih zemljišč žal v denacionalizacijskem
knjižnice, za matičnost samo - prostore, kjer postopku. Konec decembra se je gradbeni
bi se zbirale informacije, statistika... Pri nas pa odbor že tretjič sestal, pa seja žal ni bila
je vse popolnoma pomešano. Pa tudi referenta sklepčna. Prisotni smo od župana Igorja
bi morali imeti za to, da bi se ukvarjal le z Drakslerja uspeli zvedeti le to, da do konca
matičnostjo. Pa inštruktorja, ki bi obiskoval leta občini ni uspelo priti dlje od dogovarjanja
izposojevališča, avto, kombi, s katerim bi lahko z lastniki zemljišč. Tako je spet leto dni mimo
s knjigami zalagali oddaljene gorske kraje... in problem knjižnice se odmika v nedogled. Ob
Ampak to so vse stvari, oddaljene nekje v tem pa vsekakor ni nepomembno dejstvo, da
knjižnica ta čas za najemnino Gorenjski banki
daljni prihodnosti."
Kranj mesečno plačuje 630 tisoč tolarjev."
Se sorazmerno z večanjem nakupa knjig
Na katerem področju
vam
najbolj
v zadnjih letih veča tudi obisk -knjižnic?
primanjkuje
prostora?
"Verjetno je to zelo pogojeno. Vendar smo
pri nas že v letu 1993 doživeli nekakšno
"Povsod. Že izposojevalnica'sama je abso
kulminacijo v obisku. Zdaj opažamo, da sicer lutno stoodstotno premajhna. Nerodna za
rahlo pada, menimo pa, da je glavni vzrok za to bralce, nerodna za knjižničarje. Pa saj mi je
dejstvo, da bralcev praktično nimamo kam že oseminsedemdesetega leta rekla Ančka
dati. Saj imamo lahko po standardu sto Korže: Ana, mene že danes duši tukaj! Pa so
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bile še vse stene prazne... Zaloga se je
takrat podvojila. Samo čudim se, kako sploh]
lahko poslujemo, saj dobesedno knjig nima
več kam dati. Kljub temu da jih je priblii
osem tisoč stalno v obtoku. Odpisovati več 1
sedaj pa ne moremo."
Po koliko izvodov knjig naročate?
"Izdelan imamo ključ, po katerem načeli
kupimo vse, kar izide v slovenskem jezili
Posebej glede na leposlovje in mladinska dej
Pri stroki pa napravimo izbor glede na zbirlj
ki jih imamo formirane in na potrebe brale*
Pri nakupu strokovnih knjig se ponava
odločamo za enega do dva izvoda, leposlo*
šest do osem, enako tudi za mladinska dela
tem, da dva do trije izvodi ostanejo tuk'
ostalo pobere mreža, še posebej pa je formiH
fond potujoče knjižnice."
Kako velika bi bila torej knjižnica, ki
bi jo danes potrebovali v Škofji Loki?

"Za take vrste knjižnico, kot je naša, bi
po standardih potrebovali dva do tri tisol
metrov površine. Ta, v kateri smo seda},
jih ima 559. Ta podatek pove vse. Če bi
sedaj dobili Še enkrat toliko prostorov, M
jih imamo, nam to še nič ne pomeni. Ket\
nimamo niti čitalnice za odrasle, nimamc\
čitalnice- za mladinski oddelek, prireditve
nega prostora za mladinski oddelekl
pravljične sobe... skladišča sicer so, tod&
neprimerna. Poleg tega nimamo prostom
za prezenčno knjižnico. Ta čas imamo km
v treh prostorih knjige, ki so dragocene i
jih ne smemo sposojati. Omenjenih pn\
bližno dva tisoč knjig bi rabilo posebet
prostor, v katerem bi lahko tudi namesti
tudi Čitalniške stole."
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In katera je tista lokacija knjižnice, kij
bila najugodnejša po vašem prepričanju^
"Najprej smo mislili, da bi širili obstojej
knjižnico, predvsem zato, ker je tukajŠff
lokacija tako rekoč idealna. V okolici knjj
niče je oblikovan sodoben center, blizu je šoj
tržnica in še kaj. Pa je občina predlag*
sokolski dom, zato, da bi tam revitalizif*
mestno jedro in požlahtnili stari del mesta. 1
ni slaba ideja, a kaj, da je sam objekt na takt*
mestu, da je skoraj nedostopen: vzhodni dj
predstavlja terasa, do objekta je samo ozj
prehod. Do tja z vozilom sploh ne -more
Morda s kolesom... Poleg tega je obje'
postavljen povsem med zidove drugih sta^
No, na koncu se je proti preureditvi Sokolsl
ga doma v knjižnico izreklo tudi spomenic
varstvo. Poleg tega je za nas nesprejemhfj
dejstvo, da sta bila mladinski oddelek \
prireditveni prostor načrtovana v kleti, t
enostavno ne gre. Zadnji predlogi so lokacl
v bližini tržnice, Dolenčev vrt in podalj^
kapucinskega samostana. Najbolje je kaz^
pri Dolenčevem vrtu, vendar je lokacija, ta"
kot tista v bližini tržnice, še v defl'
cionalizacijskem postopku. Ta se lahko v $
še nekaj časa. V zadnjem času pa razmišljanj
o odkupu stavbe, v kateri smo sedaj, j
izgradnji prizidka. Tako smo se vrnili k n*
prvi ideji."
1

Glede na to, koliko časa se je ubadati,
reševanjem problema, se lahko zgodi, daJ
stvari še nekaj časa ne bodo premakniljl
mrtve točke. Kaj boste storili v tem primeri
"Septembra smo v svetu knjižnice sprejeli j
sklepe, ki govorijo o naših težavah, s katertf
smo seznanili župana. Dejal mi je, d a j
dogovarjajo, a da ne more nič obljubiti. r
zadnji seji gradbenega odbora 17. decemtf
smo bili žal nesklepčni, pa vendar nam I
župan takrat dejal, da se je občina ogrela
idejo, da se z Gorenjsko banko začne dog
varjati o odkupu stavbe, in da bi se potej
začelo razmišljati o adaptaciji. Svet zahteva, *
se, v primeru, da ne pride do premikov, skl$
inšpekcijska komisija, ki bi seveda ugotovi'
da mi v teh razmerah sploh ne moremo y
delati. In če ne bo šlo drugače, bi začeli tudi'
zapiranjem. Pa je to vse kaj drugega kot n**
želja. M i smo najbolj zadovoljni, ko lah)',
nemoteno delamo."
1
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"Za uporabo računalnika
se verjetno
največ odločajo mlajši bralci, dijaki in
Študentje?"
"Tako je. Zavedamo se, da je klasičen
način iskanja gradiva za današnje potrebe
bralcev prepočasen. Knjižničar ni več kos
Povpraševanju in iskanju informacij, čeprav
J v knjižnici na voljo pet vrst katalogov.
Računalniško iskanje je neprimerljivo hi
trejše in popolnejše. Bralci se tega vedno
bolj zavedajo in prihajajo v knjižnico z
edno zahtevnejšimi temami in iskanji.
e

v

m

a

o

knjižnici

r

izposojevališče

Škofjeločani najraje prihajajo na Umarne večere, na katerih se predstavljajo
pesmi in prozna dela domačih avtorjev.

Tudi Knjižnica Ivana Tavčarja je, tako
kot večina knjižnic, prevzela vlogo kul
turnega središča v kraju. Ne le zaradi
knjig, tudi zaradi številnih prireditev, od
takšnih za najmljaše do literarnih večerov
za odrasle. "Dokler bo obstajala Knjiga,
bodo žive tudi vse prireditve, povezane z
njo," je prepričana Marija Lebar.

Če je v knjižnici petdeset tisoč knjig,
knjižničar lahko vsako od njih osebno
obdela in osebno spozna iz lastne
prakse. Ko pa gredo te Številke preko
petdeset tisoč, posebej pri stroki, Je vse
skupaj praktično nemogoče obvlado
vati, celo slediti. Kljub temu knjižnice
ne smejo biti samo formalni informa
cijski centri. Osebni odnos knjižničar
ja do bralca pa mora biti dober. Ne
glede na plačo ali slabo voljo, je
prepričana
ravnateljica Ana Flor
jančič.

Kaj je tisto, kar otroke na urah
pravljic najbolj
privlači?"
"Dejstvo je, da pripovedovanje v živo,
pa naj bo to pri nas, ali pa doma, ne more
nadomestiti nobenega filma, risanke,
avdio ali video kasete. Zato je škoda, ker
za tovrstno kulturno dogajanje nimamo
primernejšega prostora. Prav najmlajši se
namreč v mirnem kotičku, namenjenem
samo njim, opremljenem z igračami in
toplimi barvami, drugače kot v enem od
izposojevalnih prostorov ali celo spodaj v
večnamenskem prostoru, ki hladno deluje,
bolše bočutijo. Kljub temu pridno priha
jajo na naše prireditve. Najraznovrstnejše
so. K o smo jeseni začeli, smo najprej
povabili lutkarico Jano Stržinar. Otroci
so bili očarani, pa tudi odrasli, k i so jih
spremljali, so se veselili z njimi. Ure
pravljic običajno pripravljamo knjižničar
ji sami, zadnji dve leti pa lepo sodelujemo
tudi z vrtci in šolami, in če imajo primerno
predstavo, jih povabimo v goste. V
letošnjem letu smo enkrat mesečno uve
dli tudi ure pravljic v izposojevališčih na
Trati, v Gorenji vasi, Žireh in Železnikih,
kjer sodelujemo tudi s tamkaljšnjim
Društvom prijateljev mladine."

muzej, kar bo omogočilo povezavo med
strokovno knjižnico Loškega muzeja in
našo knjižnico. Verjetno se bo v loškem
prostoru med seboj povezalo še več upor
abnikov cobissa, zato so potencialni upor
abniki izrazili željo, da se informacijsko
vozlišče Arnes prenese v Škofjo Loko. S
tem bi se izognili precejšnjim stroškom, ki
jih plačujemo sedanji uporabniki linije
Škofja Loka - Kranj. V letošnjem letu smo
s pomočjo Občine Škofja Loka in Minis
trstva za kulturo uspeli nabaviti ustrezno
računalniško opremo, k i omogoča, da
obdelujemo nabavljeno novo gradivo, knjiž
ničarjem in bralcem olajša iskanje informa
cij o gradivu in izposojo samo. Tako lahko
rečemo, da smo že vpeti v slovenski
integralni računalniško podprt knjižničnoinformacijski sistem. "

Prihajajo
na ure pravljic predvsem
otroci staršev, ki so redni obiskovalci
knjižnic?
."Ne nujno. Čeprav je veliko takšnih.
Pripeljejo jih mame in babice, ki so včasih
prav vesele, da imajo pol urice časa, da v
knjižnici prelistajo Jano ali dnevno časo
pisje. Res pa je, da je večina otrok, ki
prihaja na ure pravljic, tudi sicer obisko
valcev knjižnice."
Literarni večeri, namenjeni starej
šim obiskovalcem,
so v
knjižnicah
postali že nekaj povsem
običajnega.
"Tudi pri nas jih pripravljamo enkrat
mesečno. Ugotavljamo pa, da so najbolj
obiskani tisti, na katerih predstavljamo
avtorje z loškega območja, pa naj bodo to
pesniki ali pisatelji. Lani je tako veliko
število ljudi privabil Kozma Ahačič, kot
običajno Neža Maurer, tudi vsi Žirovci."
Če bi bil prostor, v katerem prirejate
literarne večere, prijetnejši od kletnih
prostorov, v katerih so sedaj, bi se jih
verjetno udeležilo
še večje
število
ljudi?"
"Prav gotovo. Pa še en problem je. Te
prireditve niso zastonj. Saj ni potrebno
veliko, pa vseeno. Tudi tisti, k i berejo
tekste na prireditvah, običajno nekaj
zahtevajo. Nič ni več zastonj. Od občine
pa ne dobimo nobenih namenskih sred
stev, čeprav smo s temi prireditvami v
Škofji Loki še kako močno prisotni. "

"Pa to verjetno ne pomeni, da so
računalniki
začeli nadomeščati
knjiž
ničarje?"
"Nikakor. Razlika je le v načinu dela.
Zdaj vsi knjižničarji delamo vse. Smo za
pultom, iščemo knjige, bralcu posredujemo
informacije, izposojamo in vračamo knjige.
V knjižnicah, kjer so uvedli popolno
avtomatizacijo, je tako, da en je knjižničar
na izhodnem mestu tako kot blagajničar v
trgovini, ostali knjižničarji pa so v bistvu
informatorji. Bralec tako pride z določeno
željo oziroma zahtevo do nas, mi si
vzamemo zanj čas in mu pomagamo. V
bistvu bi bilo z večjo avtomatizacijo celo
več kontakta z bralci, kot ga imamo zdaj. Z
uvedbo računalnika v knjižnicah se namreč
število zaposlenih ne zmanjšuje. Računal
nik ne nadomešča knjižničarja, le izboljša
dostop do informacij in skrajša čas iskanja."

Bralcem smo v mali čitalnici namestili
dva računalnika: en terminal za iskanje
gradiva v cobissu in v cobibbu, na PC- ju
pa bodo imeli možnost vstopanja v internet.
Bralce sproti seznanjamo z načinom vsto
panja in nadaljnjega iskanja gradiva. N a
zeljo posameznih skupin, na primer gimna
zijcev, pa imamo tudi prezentacijo načina
jskanja. Naslednja možnost za bralce bo
^kanje in vstopanje v naše baze podatkov
oo doma preko posebnega modema. Za to
Potrebujemo napeljavo posebne digitalne
nnije, kar je predvideno v letošnjem letu.
zdanja opremljenost z računalniki kaže na
olidno opremljeno postajo, ki je neprekin
jeno vključena v omrežje Arnes in daje
Pogled v bazo podatkov naše knjižnice kot
Judi vpogled v baze drugih knjižnic. Konec
t a se je v naše omrežje vključil tudi Loški
s
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Knjižnica

Klasičen
način
iskanja
gradiva
je za zah
tevne bralce
prepočasen.
- Računalnik
ne
nadomešča
knjižničarja,
le olajša
dostop do
informacij
in skrajša
čas
iskanja.
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S knjižničarko
malo
drugače

spremeni

Računalnik

Preteklo leto je bilo tudi v Knjižnici Ivana
Tavčarja prelomno v načinu in vsebini dela,
kar je posledica hitrega razvoja računal
niške tehnologije in uvedbe računalniških
sistemov v vse faze dela v knjižnicah.
Ovajanje poteka v skladu z republiškim
konceptom o poenotenem in usklajenem
knjižnično informacijskem sistemu v vseh
pih knjižnic v Sloveniji.
Projekt računalniške opremljenosti knjiž
i c tretje kategorije s Cobiss sistemom, ki
ga podpira tudi pristojno ministrstvo,
Poteka že od leta 1995. Tudi v Knjižnici
Ivana Tavčarja so ga, resda previdno, kot
Pravijo sprejeli, in pokazalo se je, da je bila
to v pogledu poenotenosti ter kvalitete dela
in strokovnosti dobra odločitev. V spozna
vanje sistema, uvajanje vnosa in obdelave
gradiva so vložili veliko truda in sredstev,
konec preteklega leta pa so že prešli tudi na
fcposojo v tem sistemu. O tem smo se
Pogovarjali s knjižničarko Karin Pečnikar.

^S^Snjsmožnosti
knjižnici?

se z računalnikom

Marjana Ahačič

Marija Lebar

Marjana Ahačič

Karin Pečnikar
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Večjo knjižnico vsekakor - kje, pa ne bi vedel /-a/ *Koliko
Predvčerajšnjim, v sredo dopoldne, smo prvič letos opravili kratko Glasovo
gorenjsko raziskavo, da z njo popestrimo tokratne Odprte strani GORENJSKA.
Zavrteli smo 115 naključno izbranih telefonskih Številk na območju Škofje Loke,
brez Trate. Od tistih, ki smo jih poklicali, jih 23 v času anketiranja ni bilo
dosegljivih - med 92 sodelujočimi
v anketi pa ogromna večina pozna
Problematiko škofjeloške občinske Knjižnice dr. Ivana Tavčarja in soglaša, da
v sedanjih premajhnih prostorih knjižnica ne more poslovati. Niti eden od 92
vprašanih v anketi ni pritrdilno odgovoril na ponujeni odgovor, da sedanji
prostori knjižnici zadoščajo.' Skoraj tretjina (25,4 % + 5,4 %) vprašanih pa
Problematike loške občinske knjižnice ne pozna dovolj in ni mogla ozirome
ielela odgovoriti. Z Glasovo anketo niso pripravljala najprimernejše prostorske
rešitve za novo knjižnico nič bližje najboljši možnosti: na vprašanja, katera
lokacija je najprimernejša, se namreč 65,2 odstotka sodelujočih ni opredelilo,
dodatnih 9,8 % anketiranih pa sploh ni želelo odgovoriti na to vprašanje.
Odgovori na tretje vprašanje v Glasovi anketi pa so dovolj zgovorni sami po
sebi: Škofjeločanke in Škofjeločani so res pravi "knjižni molji". Tokrama tri
vprašanja in odgovori nanje so, kot običajno, v posebni preglednici. V naši
telefonski anketi smo tudi tokrat ponudili možnosti variantnih odgovorov,
podatki so v absolutnih številkah in preračunani v odstotke. Od sodelujočih v
anketi je bilo 5 odstotkov več moških kot žensk; po starosti in po izobrazbeni
strukturi anketirani ustrezajo statističnemu vzorcu. Večina anketiranih je v
starosti od 20 do 39 let s srednješolsko izobrazbo.

69,6%
poznate
problematiko
občinske
knjižnice Ivana
Tavčarja 0%
25,0%
v Škofji Loki?
&4%
*Po strokovnih
mnenjih
Škofja Isoka potrebuje
večjo knjižnico.
Možnih
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?
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vem, da je prenatrpana in bi Šk. Loka potrebovala večjo
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znano mi je, da obstaja želja preseliti knijžnico v večje
prostore, a po mojem mnenju sedanji zadoščajo

0

problematike ne poznam dovolj in ne morem odgovoriti
ne želim odgovoriti

«Ž3
5

lokacija sedanje tržnice, z novogradnjo ob tržnici
v Stari Loki na Dolenčevem vrtu
v podaljšku Kapucinskega samostana
s prizidkom sedanji knjižnici v Šolski ulici
v objektih nekdanje vojašnice
ne vem, ne morem se opredeliti
ne želim odgovoriti
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redno, t.j. večkrat mesečno
vsaj enkrat mesečno
približno enkrat v trimesečju
dvakrat letno
enkrat na leto ali še manj
ne želim odgovoriti >
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Danny, Kanal A in

GLAS

Dvakrat po dvakrat na Kanalu A
Ne pozabite, kaj je dobro storiti v noči s ponedeljka na
torek in s četrtka na petek, deset minut čez polno
či: vklopiti Televizijo Kanal A in pogledati Dami)je ve
zvezde, se pogovarjati v živo na meji mogočega. Če Vam
ponoči morda "veke padejo skupaj" pred polnočjo, si
ponovitev Dannyjevih zvezd lahko po novi programski
shemi Kanala A ogledate v ponedeljek oziroma v četrtek
popoldan ob 15.00 uri.

Novembra izbiramo GORENJKO

U

ali GORENJCA

MESECA

n o m k r u i $ b o v dimjthi

DECEMBRA

1996

in J a m

[ 2 2 0 Zdaj, ko so tudi
vsa preostala novoletna
praznovanja mimo, se
poslovno leto 1997 lahko
začne. fj£££&J Začelo se je
predvčerajšnjim, v sredo,
kajti v ponedeljek so bili:
slalom za Pokal Vitranc,
Sveti trije kralji in leteči
Primož, na tak slovesen
dan pa delo slabo steče.
ffifffA Ponedeljek je bil
praznik za Avstrijce: na
Svete tri kralje je tako ali
tako njihov državni praz
nik, nakar je še Sykora
zmagal v slalomu v
Kranjski Gori. QQB5Q
Zaradi znanih tragičnih
dogodkov z našimi slalomisti v prvem slalomskem teku se je večina
navijačev s proge uma
knila v varno zavetje in
spremljala televizijski ali
vsaj radijski prenos iz
Bischofshofna. TBWm V
ponedeljek zvečer je bilo
v Kazini hotela Park na
Bledu tudi tradicionalno
gostinsko silvestrovanje
za vse turistične delavce,
ki so najdaljšo noč v letu
preživeli
na delovnih
mestih v kuhinjah, strež

Vsak mesec bralke in bralci
Gorenjskega glasa, poslušalke
in poslušalci treh gorenjskih
radijskih postaj ter gledalke in
gledalci gorenjske TELE-TV
izbiramo Gorenjke in Gor
enjce meseca. Z današnjim
N O V O - NAJNOVEJŠE
drugim januarskim petkom
začenjamo drugi glasovalni
N O N S T O P 24 U R N A D A N
krog za izbor GORENJKE/
VEDEŽEVANJE IZ K A R T
i GORENJCA MESECA DE
CEMBRA
1996. Možnosti
glasovanja so prav do 31.
2*=—S*=—Sx
januarja, ko bo tudi zadnji
od petih januarskih petkov. V
glasovanju bodo upoštevane
DANNYJEVE ZVEZDE NAJPOPULARNEJŠIM
vse dopisnice, ki bodo oddane
Kupon JANUAR 1997
na pošto do vključno 31.
Nagradno vprašanje: Kdo v slovenskem
javnem
januarja. Danes, drugi letošnji
življenju je Vam najbolj pri srcu?
petek, drugič glasovanje v
Odgovor:
novem letu: ie zjutraj nekaj
minut čez osem na RADIU T A T J A N A K O Š I R
Ime, priimek, naslov:
M O J C A ŽIBERT
KRANJ z moderatorko Lili
Kalan; zgodaj popoldan, kot
Kupon, nalepljen na dopisnici, pošljite na: DANNY, p.p.
vsak petek, na
RADIU Leja Čolnar in Klavdija Stroj, ki vsak teden skrbno
2399, 1001 Ljubljana
TRŽIČ z Andrejo Meglic; preštejeta vse glasovnice, sta v decembrskem celomesečnem glasovanju našteli skupno kar 968 glasovnic.
kot vsak petek popoldan na
URBIRADIU ŽIRI z moderatorko Šoferjema JANEZU KRANJCU in DANIJELU
ČU ste v prvem krogu namenili 148, v drugem 176, v
Simono Kemperle ter, kot
vsak petek zvečer, ob 20.10 tretjem 159 in 128 v zadnjem - skupaj 611; k 42 glasovom
uri v oddaji "Odprti ekran", ki Iz prvega, 122 iz drugega, 56 iz tretjega kroga ste
ERŽEN
v zadnjem glasovalnem krogu
jo na gorenjski
televiziji BARBARI
bi, ipd. QgQ2Q Kot se
TELE-TV vodi Jure Šink. In dodali še 137 glasov, skupaj 357. V glasovanju za
spodobi za gostinsko sil
GORENJ KO/GORENJ CA MESECA
NOVEMBRA
seveda z dopisnicami na na
vestrovanje, je bil gost
1996 ste namenili več glasov Danijelu & Janezu in zato
slov: GORENJSKI
GLAS,
večera priznani strokovn
sta
avtoprevoznika
DANIJEL
URBIČ
ter
JANEZ
4001 Kranj, p.p. 124, glasov
jak za dobre gostilne
KRANJEC
izbrana za GORENJCA
MESECA NO
nice pa lahko oddate (brez
Andrej Šifrer. QSQ5BQ ^
VEMBRA 1996. Čestitamo obema in Barbari Eržen
znamke!) povsod tam, kjer
torek so božič praznova
lahko sprejemamo tudi rešitve prav tako!
li pripadniki pravoslavne
Glasovih nagradnih križank,
cerkve. W£thV\ Ker ima
male oglase, prijave za Gla niškem lutkovnem gledališču in nagrajenci so: Z I N K A
kar precej gorenjskih krasove izlete in vse drugo za 21 M O J C A ŽIBERT, šesto- SUŠNIK, Tenetiše 4, Golnik;
Gorenjski glas: v turističnih šolka iz Osnovne šole v E R V I N OGRIČ, Jelendol 11, jev občanke in občane
pravoslavne vere, se spo
društvih
Bled,
Bohinj, Mengšu, zmagovalka za leto Tržič; J O Ž I C A G R I V E C ,
dobi, da tudi ta praznični
Cerklje, Dovje-Mojstrana, Je 1996 v oddaji Karaoke T V Cankarjeva 25, Radovljica;
dan omenimo. QQQGQ f
senice, Kranjska Gora, Ra Slovenija po mnenju občinst V E R A B R E Z N I K , Janeza
Naslednji praznik je' šele J
dovljica, Škofja Loka in va; zmagala je s skladbico Puharja 4, Kranj, H I L D A
Tržič, v turističnih agencijah Sanjam ma Karaokah v Lo U Š E N I Č N I K , Selo 40, Žiri,
osmega februarja. iPKflMJifr
Meridian Jesenice in Veronika gatcu/ in z njo super nagrado: ki prejmejo nagrade v vred
A glej Šmenta: slovenski
Kamnik, ali v Tik-Taku Pre avto.
kulturni praznik pade na
nosti po 1.000 SIT. Glasove
V podjetju Alpetour Remont na Laborah pri Kranju so vselej ddvor.
majiice tokrat prejmejo: A L  soboto! WEBB\ Še dobro,
V
prvem
glasovalnem
krogu
v
prvi, ko gre za novosti na avtomobilskem trgu in je pod Še enkrat predstavljamo pre
JAŽ J A K I N , Vilka Rožiča 7,
da je ta isti dan tudi
novostmi podpisan Renault. V teh dneh, ko je zaradi kupov dloga za G O R E N J K O pr januarju smo dobili že 122K a m n i k ; I Z T O K P R E pustna sobota, da bo vsaj
snega najbolj težko dobiti parkirni prostor, so v Alpetour ju ejšnjega meseca - D E C E M  glasovnic - 82 za gledališko MROV, Zoisova 28, Bohinjs
pošten razlog zaprazničigralko TATJANO KOŠIR in
Remont Kranj predstavili model Renaultovega avta, ki B R A 1996:
ka B i s t r i c a ; M I R J A M
no rajanje. QSQZ3 ^ '
potrebuje rekordno malo prostora za parkiranje in je kot 1/ T A T J A N A KOŠIR z 40 za M O J C O ŽIBERT, na M E G L I C , Žiganja vas 14/a,
trije novorojeni v letošn
nalašč za gorenjske zimske vozne razmere, ko se vsakdo želi Jesenic, že štiri desetletja juspešnejšo Gorenj ko na lans Duplje; JOŽE H L E B E C , U l .
jem letu na Gorenjskem
pripeljati prav do vrat (ali pa še po stopnicah, če bi šlo). Ker igralka v Gledališču Toneta kih Karaokah. Še štirje petki M l . brigad 3, Kranj in FANI
so dečki. Tudi v ljubljans
novi model nima strehe, je zelo primeren za tiste voznice inCufarja na Jesenicah, v kater- so do konca januarja ....
A L P N E R , Stahovica 63b, Sta
ki porodnišnici je prvi
voznike, ki se jim pred vožnjo ne zdi potrebno očistiti snega s em je odigrala okrog sto
hovica. Po 10 nagrad v tudi v
prihitel deček. IPfltfA Že
strehe - skratka, odlična rešitev v pravem trenutku, še posebej različnih vlog v več kot tisoč Med prejetimi glasovnicami letošnji akciji gorenjske popu
zato, ker avto za vožnjo ne potrebuje podraženega bencina. nastopih; sodeluje tudi v jese- smo iih tudi po prvem ja larnosti podelimo vsak teden!
na samem začetku 4:0 za
nuarskem krogu izžrebali 10
Novoletnemu času primerno so v avtosalonu Alpetour Remont
fante. QQQGS1 Ampak po
vozilo opremili z veliko zlato pentljo.
neizprosnih
statističnih
Andrej Šter je na novembrskih podatkih so Ženske na
državnozborskih volitvah kandi
diral na listi SKD, zbral veliko sončni strani Alp še ved
glasov, vendar za las premalo za no v znatni številčni pre
sedež v driavnem zboru. V pre dnosti. Q£GB53 Zastavlja
se vprašanje, kako bo
dvolilni kampanji Andreju Šteru
nihče ni mogel očitati, da na letos septembra in oktoplakatih ali v TV spotih uporablja bra, ko je realno pričako
neprimerno oglaševanje, na primer vati večje Število rojstev.
z otroki /kar so si privoščili
000053 Razlog: zaradi
nekateri drugi kandidati za posla
nec/. Le FotoEJGA je uspel ujeti žleda dolge ure brez
elektrike v več tisočgoratija Andreja s hčerkama Bar
baro in Petro, vendar dogodek enjskih družinah. fStttfA
Ko ni luči, ko je televi
nima prav nobene povezave z
volitvami. Če bi se za kakšen svoj zijski ekran čm kot oglje,
predvolilni "jumbo" plakat ali za ko centralna kurjava ne
TV spot Andrej Šter kot kandidat dela in ko se na termoadal slikati z Barbaro in Petro • na kumulacijski peči hladi
primer v zeleni travi, na kolesu ali
podobno spokojnem okolju - bi pa pivo, res ne preostane
drugega kot pod rjuho.
mogoče prišel v parlament.
I9t£tfi\ Izpadi elektrike pa
Ljubitelji večno zelenih melodij in šlagerja "Žena naj bo
bi lahko imeli tudi dobro
doma" ne bodo nikoli pozabili Ivice Serfezija, hrvaškega
Prvorojeni Slovenec v letošn
stran: računi za dobavlje
pevca, ki dobro poje tudi v slovenščini. Morda so ga prav zato
jem
letu,
Medej
Gubenšek,
bo
Srečno,
Tanja in
Medej! zanesljivo košarkar! Kot se je no električno energijojn
povabili v Elan Begunje in te poslovne poteze menda
morali biti niz'ji. WL*Jft
Elanovcem slovenska estrada ne bo kar tako pozabila. Športni
L J U B L J A N A , 3. - Prvi Slovenec, k i je v soju zapisalo v časopisu z zeleno
Ampak s prvim januar
urednici Gorenjskega glasa Vilmi Stanovnik je Šerfezi povedal, novoletnega ognjemeta z ljubljanskega gradu prive- piko, je Medej ob rojstvu
da je bil vabila iz Begunj zelo vesel in je obljubil brezplačno kal na svet v letu 1997; je Medej. Deček, ki sta mu prvega januarja pet minut
jem so kilovatne ure
sodelovanje na vseh Elanovih "žurkah" do konca življenja.
dražje, obračunska mot
Čez polnoč meril meter in 52
tehtnica
pokazala
3.400
gramov
in
meter
52
centime
Nasploh ie Ivica Šerfezi zelo pogosto na Gorenjskem: zelo rad
tudi. flBEBEBi Avtobusni
centimetrov.
Seveda
je
tisti
igra golf na blejskem igrišču za golf in navija za hokejiste trov, je 1. januarja pet minut po polnoči osrečil 30-' meter dodal hudomušni tis
prevozi na rednih linijah
letno
Jožico
Gubenšek,
Mariborčanko,
ki
že
več
let
Acronija Jesenice. Legenda hrvaške glasbene scene je omenil
karski škratek, ki ni mogel
tudi. JMSEL Naftni deri
tudi ogromno pošte oboževalk iz Slovenije - prejel je natanko kot prevajalka dela v Ljubljani. Čeprav so bile prve mirovati niti v najdaljši noči.
vati tudi, sicer zaradi
ure novega leta v znamenju dečkov, pa na deklice Sicer pa naslov "Dekleta
dve pismi. Enega mu je poslala "oboževalka" s podpisom
ekološke takse, a podranismo pozabili. Zadnji deklici, rojeni v letu, ki se je pozor, dečki prihajajo!" v
Janez....
žitevje pač podražitev.
izteklo, so dali ime Tanja. 31. januarja ob 16. uri j o prvi letošnji številki Gorenjs
QQ3EBQ Pravi hec bo, ko
je povila 24-letna Tatjana Žura, šivilja iz Zaloga pri kega glasa minuli petek še
bo državni zavod za
Cerkljah. Mali Tanji so namerili 3.130 gramov in 51 kako drli: prvi trije novoroje
statistiko konec januarja
centimetrov. Srečnima mamicama je v imenu Dnev- ni v kranjski porodnišnici so
ob vseh teh podražitvah
Z V a m i vsak dan
bili dečki, tudi v ljubljanski
naračunal
tričetrt odstop
porodnišnici je bil najhitrejši deček. Zadnja, ki se je v ljubljanski porodnišnici rodila v
o d 05. d o 09.
lanskem letu. pa je Gorenjka. Danes je Tanja Žura stara že deset dni, na silvestrski torek ob ka ali Še manj mesečne
inflacije... ]j£J&Za\
i n o d 15. d o 21. ure
štirih popoldan pa je osrečila svojo mamico Tatjano iz Zaloga pri Cerkljah. Prisrčna hvala
kolegu
Marjanu
Cigliču,
ki
je
zaželel
veliko
sreče
in
zdravja
mamicama
in
naraščaju.
P O S L O V N I V A L
> r v

P O N E D E L J E K ,

T O R E K ,

13.J A N U A R J A 1997

TVS 1

18.05 Kolo sreče 18.30 Izkušnje iz
tujine 19.10 Hrvaška spominska knji
ga 19.30 Dnevnik 20.15 Ne pozabi me,
film 21.40 Hrvaška in svet 22.25
Pogledi 22.55 M o č denarja 23.10
Zavijanje, ameriški film 0.40 Poročila

9.00 Vremenska panorama
8.25 Včeraj, danes, jutri
9.30 Videoring
10.00 Popolna tujca, ameriška nani
zanka
HTV 2
10.25 Dvakratna smrt, nemški film
11.55 Za TV kamero
14.20 Vidikon, ponovitev glasbene
12.05 Utrip
oddaje 15.05 Najlepše leto življenja,
12.20 Zrcalo tedna
ameriški film 16.40 Aplavz, prosim,
12.35 Rondo kviz
ponovitev 17.35 Mestece Peyton,
13.00 Poročila
ameriška nadaljevanka 18.25 Risanka
13.05 Hugo, ponovitev TV Igrice
18.35 Divje srce, mehiška nadaljevan
15.00 Ljudje in zemlja
ka 19.00 Hugo, tv igrica 19.30 Dnevnik
15.35 Intervju
20.15
Prijatelji, ameriška humoristična
18.20 Dober dan, Koroška
nanizanka 20.45 Petka 22.00 Obljubl
17.00 Obzornik
jena dežela 22.50 Koraki, glasbena
17.10 Otroški program
oddaja
17.10 Radovedni Taček: Promet
17.30 Skrb za zemljo, ameriška doku
mentarna serija
18.00 Po Sloveniji
AVSTRIJA 1
18.30 O naravi in okolju tokrat nekoliko
8.15 Pleše z volkovi, ponovitev 11.55
drugače
Otroški spored 14.50 Mini čas v sliki
18.40 Ungo, TV igrica
14.55 Naša mala farma 15.45 Vesoljs
19.15 Risanka
ka ladja Enterprise 16.30 A-team
19.23 Žrebanje 3x3
17..15 Vsi pod eno streho 17.40 kdo
19.30 Dnevnik, Vreme
je tukaj šef? 18.05 Poslušaj, kdo tam
19.57 Šport
tolče 18.30 Prijazna družina 19.00 Za
20.05 TV konferenca
Mesecem takoj levo 19.30 Čas v sliki/
21.00 Homo turisticus
Kultura 19.53 Vreme 20.00 Šport 20.15
21.20 Osmi dan
Columbo: Manever, kriminalka 21.45
22.00 Odmevi, vreme, šport
22.30 Visoka družba, ameriška nani teleclubing 21.55 Srca v stiski, 2. del;
Brooke Shields 23.30 č a s v sliki 23.35
zanka
Imenovali so ga Hombre, vestem; Paul
22.55 Rajski vrt, ameriški film
evvman
1.05 Mrs. Soffel, kriminalka
0.40 Osmi dan, ponovitev
2.50 Srca v stiski, 2. del 4.20 Obišči
1.10 Videoring
mamo, očka mora delati, francoski film

nasveti, v živo 21.50 Oddaja za gluhe
in gluhoneme 22.50 Top spot 22.55 TV
prodaja 23.00 Videostrani

RA KRANJ
5.30 Začetek programa, uvodna na
poved 5.50 EPP 6.50 EPP 7.00 Radio
Slovenija - Druga jutranja kronika 7.20
čestitka presenečenja 7.40 Pregled
dnevnega tiska 7.50 EPP 8.20 Ozira
mo se 8.30 Hov, ne znam domov 8.40
Pregled tiska 8.50 EPP 9.00 Gorenjska
včeraj, danes 9.20 Tema 9.50 EPP
10.20 Zavarovalnica Triglav, kontaktna
oddaja 10.40 Zaposlovanje 10.50 EPP
11.30 Kviz 11.50 EPP 12.30 Osmrtnice,
zahvale 12.40 Pometamo doma 12.50
EPP 13.00 Pesem tedna 13.20 Črna
kronika 13.30 Pometamo doma 13.50
EPP 14.00 Gorenjska danes 14.30
Točke, metri, sekunde 14.50 EPP
15.00 Vprašanja za župana občine
Naklo 15.25 EPP 15.30 Dogodki in
odmevi RS 16.00 EPP 16.20 Novinars
ki prispevek 16.40 Novinarski prispe
vek 16.50 EPP 17.00 Gost v studiu župan občine Naklo Ivan štular 17.50
EPP 18.00 Gorenjska danes, jutri 18.20
Vsakdo svoje pesmi poje 18.50 EPP
19.30 Večerni program 19.50 EPP
22.00 Old Timer Shop 24.00 Zaključek
programa Radia Kranj

R

TRŽIČ

Oddajamo od 13.30 do 19.00 na UKV
stereo 88,9 Mhz in 95 Mhz.
Današnji program bomo začeli s pos
TVS 2
netki iz fonoteke. Ob 14:30 bo sledila
AVSTRIJA 2
oddaja Storite nekaj zase. Kot vsak
9.00 Euronews 10.15 Otroški program;
dan bo ekipa naše dnevno-informaNa potep po spominu..., oddaje iz
arhiva otroškega in mladinskega pro 9.00 Čas v sliki 9.05 O sole mio, tivne redakcije tudi za danes nalovila
grama 11.25 Skrivnost je v soncu, komedija 10.30 Bogat in lep 11.15 nekaj svežih informacij in poročil o
angleška dokumentarna oddaja 11.55 Konflikti 11.45 Vreme 12.00 Čas v sliki aktualnih dogodkih. Zbrali jih bomo v
Sport v nedeljo 12.40 Folkart: Ljudska 12.05 Orientacija 12.35 Podoba Av-. oddaji Spremljamo in komentiramo
glasbila 13.00 Raziskovalec, ameriška strije 13.00 Čas v sliki 13.10 Ljuba ob 15:30. Obvestila bodo na vrsti ob
dokumentarna serija 13.55 Obzorja družina 13.55 Ko bi sosedi to vedeli... 16:10. Nato bomo pregledali zunanje
duha 14.25 Koncert simfonikov RTV 14.45 Lipova cesta 15.15 Bogat in lep politične dogodke v oddaji Deutsche
Slovenija: Filmska glasba s Carlom 16.00 Svhiejok dnevno 17.00 č a s v VVelle poroča ob 16:30. Točno ob
Daviesom 15.30 Sodnikova žena, 6., sliki 19.53 Vreme 20.02 Pogledi od 17:00 bomo poročali o tem, kako so
zadnji del španske nadaljevanke 16.35 strani 20.15 Anna Mana, ženska gre teden videli možje v modrem, v rubriki
V slogi je moč, avstralska nanizanka svojo pot 21.50 Backstage 22.00 č a s v Novo na številki 113. Pol ure kasneje,
17.00 Noro zaljubljena, ameriška nani sliki 22.30 Kraj srečanja, kultura 1.30 ob 17:30, se bo začela oddaja Tržiški
zanka 17.25 Viper, ameriška nanizanka Pogledi od strani 1.35 Čas v sliki 2.05 hit. Oddaja sta tudi tokrat pripravila
18.15 Sedma steza 19.00 Kaj je Schiejok vsak dan 3.05 Dobrodošli v Vesna in Dušan.
novega o meni, 2. del 19.30 Simpso- Avstriji 4.50 Za mesecem takoj levo
novl, ameriška nanizanka 20.00 Angel, 5.20 čas kultur
varuh moj, ameriška nadaljevanka
R TRIGLAV
20.45 Stoletje ljudstva, angleška doku
mentarna serija 21.40 Roka ročka
TELE-TV KRANJ
22.40 Brane Rončel Izza odra 0.10
6.00 Dobro jutro 6.30 Vreme 7.00
Kaj je novega o meni, ponovitev 2. dela ... Videostrani 18.45 Test slika 18.55 TV Druga jutranja kronika 7.30 Halo,
napovednik TELE-TV 19.00 TV kažipot porodnišnici 8.00 Nočna kronika
TV Slovenija si pridržuje pravico do 19.02 EPP blok - 1 19.07 Top spot (OKC) 11.00 Vedeževanje 10.30 No
19.10 Poročila Gorenjske 391 19.25 Iz vice 12.00 BBC, osmrtnice 14.30
spremembe programa.
tiska: Gorenjski glas jutri 19.30 Iz Popoldanski telegraf 15.30 Dogodki in
izbora 19.55 Danes na videostraneh odmevi 16.15 Obvestila, osmrtnice
20.00 TV kažipot 20.02 EPP blok - 2 16.30 Osmrtnice, Deutsche VVelle
20.07 Top spot 20.10 Večer s športnimi 17.00 Občinski tednik - občina Kranjs
KANALA
prvaki (Produkcija: Marjan Cerar) 21.10 ka Gora 17.30 Zimzelene melodije
Poročila Gorenjske 391 21.25 EPP blok 18.30 Domače novice, Pogled v ju
7.00 Video strani 8.00 TV prodaja 8.20 - 3 21.30 Vroča kolesa - 17. oddaja trišnji dan 19.00 Glas Amerike 19.15
22.00
Z glasbo v novo leto 1997 - Voščila
Video strani 8.00 TV prodaja 9.20
Video strani 10.15 Risanke 10.40 koncert na Vrhniki 22.55 Tiska: Gor
Ponovitve: Rajska obala 11.10 Oprah enjski glas jutri 23.00 Poročila Gor
show 11.55 Korak za korakom, pono enjske 391. 23.15 Z vami smo, bili...
R SORA
vitev 12.20 Super samuraj, ponovitev nasvidenje 23.16 Odpovedni spot
12.45 Najstniki proti vesoljcem, pono programa TELE-TV Kranj 23.17 Vi
vitev 13.10 Miza za pet, ponovitev deostrani
5.30 Prva jutranja kronika RA Slovenija
14.00 Lovec na krokodile, ponovitev SODELUJTE V KONTAKTNIH ODDA 5.40 Napoved programa - servisne
15.00 Dannvjeve zvezde, ponovitev JAH TELE-TV TELEVIZIJE KRANJ - informacije 6.20 Noč ima svojo moč
16.00 Oprah show 16.50 Drzni in lepi, POKLIČITE PO TELEFONU: 33 11 56I 7.00 Druga jutranja kronika RA Slove
ponovitev 17.15 Drzni in lepi, 42. del P R I D R Ž U J E M O SI PRAVICO SO nija 7.30 Zelene melodije 8.30 Ponovi
nadaljevanke 17.45 Rajska obala, 41. SPREMEMBE PROGRAMA.
tev jutranjega pozdrava 9.30 Glasbo
del nadaljevanke 18.10 Očka major,
Izbirate poslušalci 10.00 Servisne in
y- del nanizanke 18.40 Nora hiša, 41.
formacije 12.00 BBC novice 12.30 Igra
del nanizanke 19.05 Družinske zadeve,
LOKATV
besed 13.45 Osmrtnice 14.30 Brez
del nanizanke 19.35 Cooperjeva
plačni mali oglasi 14.50 Borza 15.00
^ruščina, 41. del nanizanke 20.00 Princ 20.00 Napovednik 20.01 Spot tedna Dogodki danes - jutri 15.30 RA Slove
2 Bel Aira, 41. del nanizanke 20.30 20.05 EPP blok 20.10 Šolska košar nija 17.00 Šport včeraj - jutri 18.00
Sam svoj mojster, 9. del nanizanke karska liga 21.05 EPP blok 21.10 Otroški program 19.300dpoved pro
21.00 Ponedeljkova filmska uspešnica; Tedenski pregled dogodkov, ponovi grama
Turner in Hooch 22.40 Aio, alo, 34. del tev Informativne oddala 21.35 Repor
nanizanke 23.10 Tihotapci, 9. del taža, arhiv Loka TV... videostrani
nanizanke 0.05 Dannvjeve zvezde,
vedeževanje v živo 1.05 TV prodaja
TV ŽELEZNIKI
1.25 Video strani
KRIM: 100,2 MHz-ŠANCE: 99,5 MHzVIDEOSTRANI TV Železniki od 17. LJUBLJANA; 105,1 MHz
ure do 19. ure ob glasbeni podlagi 6.00 Jutranji program 6.15 Novice 6.30
POP TV
Radia Žirl. VIDEOSTRANI TV Želez AMZS 7.00 Intervencije 8.00 Dopoldne
7.00 Dobro jutro, Slovenija; Jutranji niki na videokaseti ob 18., 19.20 in na RGL 8.15 Napoved dogodkov 8.30
21. uri.
Jutro je tudi takšno 9.30 Kam danes v
Program:
MMTv, Tele 59, TV Robin 10.00 Santa 19.00 Mladinska glasbena oddaja Ljubljani 10.30 Potrošniška tema RGL
20.00
Na
koncertu
NKW
Swing
Ouar11.00 Opoldanski program 12.15 Po
Barbara, ponovitev nadaljevanke 11.00
nedeljkov šport 13.00 3x1 - glasbena
azprtije, ponovitev 12.00 POP kviz, teta v Železnikih 21.25 Iz arhiva
oddaja 13.15 Novice 13.55 Pasji radio
onovltev 12.30 Veterinarka, nanizan14.00 Mali oglasi poslušalcev 15.30
a 13.30 Dragulji, ponovitev 14.30
ATM TV KR. GORA
Dogodki in odmevi 16.00 Popoldanski
PPer, ponovitev 15.00 Max Glick,
program 16.20 Spoznajmo se +
ponovitev 15.30 POP 30 16.00 Mulci!,
nanizanka 16.30 Santa Barbara 17.30 ... Videostrani 18.08 Test 18.15 Napo uganke 16.40 Modni bla, bla 17.40
Na zdravje!, ameriška nanizanka 18.00 vednik 18.20 Novoletni koncert folk Vse o avtu - spoznajmo ga 18.15
OP kvlz 18.30 Obalna straža, nani lorne skupine Triglav 19.20 Risanke Novice - RGL-ov odsev dneva 19.55
zanka 19.30 24 ur 20.00 Univerzalni 19.30 Videostrani 21.00 Satelitski pro Slovo dežurne ekipe 20.00 Labirint
vojak, film 22.00 Športna scena 23.00 gram Deutsche VVelle 22.00 Videostra znanja, radijski kviz 21.00 Sršenovo
gnezdo 00.00 Satelit do 6.00
Nevarni Havaji, ameriška nanizanka ni
0.00 Obalna straža, ponovitevl.00 24
ur, ponovitev 1.30 POP 30, ponovitev
R

E
F||

p

TV 3
9.30 Dnevnik, ponovitev 9.45 Klicaj
dneva 10.00 Video kolaž 16.00 TV
Prodaja/Video strani 16.30 Iz življenja
cerkve, ponovitev 17.30 TV poročila
17.35 Pot v Avonleo, 55. del 19.00 TV
dnevnik 19.15 Klicaj dneva 19.30 TV
ProdajaA/ideo strani 20.00 Kino TV 3:
Punch in Jody 21.20 Sprejem diplo
matskega zbora pri papežu 22.30 TV
dnevnik 22.45 Skrivnosti, 11. del
nanizanke 23.45 TV prodaja 0.15
video kolaž

HTV 1
12.20 Ljubezenske vezi, španska na
daljevanka 13.05 Santa Barbara, amer
iška nadaljevanka 14.10 Poročila 14.15
Zimski izobraževalni program 15.10
Otroški in mladinski program 18.15
Glas domovine 16.45 Hrvaška kultur-.
na dediščine 17.15 Hrvaška danes
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TVS 1
8.10 Včeraj, danes, jutri
8.15 Videoring
8.40 Bilo nas je pet, češka nadaljevan
ka
9.40 Viper, ameriška nanizanka
10.30 Kozorog 1, ponovitev ameriške
ga barvnega filma
12.30 Naravni parki Slovenije: Krajinski
park Lahinja
13.00 Poročila
13.05 Llngo, ponovitev TV igrice
13.35 Videostrani
14.20 Po domače
15.15 TV konferenca
16.05 Homo turisticus, oddaja o tur
izmu
16.20 Mostovi
17.00 Obzornik
17.10 Sprehodi v naravo, 1. oddaja
17.30 Skrivnost sedme poti, nizozems
ka nadaljevanka
18.00 Po Sloveniji
18.30 TV prodaja
18.40 Kolo sreče, TV igrica
19.30 TV dnevnik 2, Vreme
19.50 Šport
20.10 Portret Berte Meglic
21.05 Studio City
22.00 Odmevi, vreme, šport
22.30 Umor 1. stopnje, ameriška
nadaljevanka
23.15 Svet poroča
23.15 Studio City, ponovitev
0.35 Videoring

TVS 2
8.00 Euronevvs 8.15 Dlan v dlani,
ponovitev 8.45 Kaj je novega o meni,
ponovitev 2. dela 9.15 Nedeljska
reportaža, ponovitev 9.45 Murphv
Brown, ameriška humoristična nani
zanka 10.10 Adelboden: Svetovni po
kal v alpskem smučanju, veleslalom
(m), 1. tek 11.30 Osmi dan, ponovitev
12.00 Stoletje ljudstva, angleška doku
mentarna serija 12.55 Adelboden:
Svetovni pokal v alpskem smučanju,
veleslalom (m), 2. tek, prenos 14.35
Alpe Jadran 15.05 Potrošnikov kažipot,
2. oddaja 15.20 Angel, varuh moj,
ponovitev ameriške nanizanke 16.05
Pustolovščine in odkritja, italijanska
dokumentarna serija 16.35 Davov
svet, zadnja epizoda ameriške nani
zanke 17.00 Šimpsonovi, ponovitev
ameriške nanizanke 17.25 Vesoljska
policija, ameriška nanizanka 18.10
Svetovni pokal v alpskem smučanju,
veleslalom (m), posnetek iz Adelbodna
18.50 Prisluhnimo tišini 19.25 V slogi je
moč, avstralska nanizanka 19.50 Napovednikl 20.00 Evropski pokal v
košarki: Kovinotehna Savinjska Polze
la - Žalgiris, prenos iz Polzele 21.30
(ne(znani oder 1.10 Videostrani
TV Slovenija si pridržuje pravico do
spremembe programa.

KANALA

11.30 Otroški mladinski program
12.00 Dnevnik 12.20 Marisol, serija
13.05 Santa Barbara, seija 13.60
Risanka 14.10 Poročila 14.15 Zimski
izobraževalni program 15.10 Otroški In
mladinski program 16.15 Ponovitve
16.45 Pazi, steklo 17.15 Hrvaška
danes 18.05 Kolo sreče 18.40 Kažipot
19.10 Hrvaška spominska knjiga, do
kumentarna oddaja 19.30 Dnevnik
20.15 Potepam se in snemam, doku
mentarna oddaja 20.45 Press klub
22.15 Poigledi 22.50 Neznosni so
sedje, komedija; Tom Hanks 0.40
Poročila

10.00 Video strani 18.00 TV prodaja
18.05 Otroški program 19.05 Ponovitve
19.40 Top spot 20.10 Glasbeni mix
20.30 Torkova vroča linija - v živo 21.30
Film 23.00 Top spot 23.05 TV prodaja
23.10 Video strani

RA

KRANJ

5.30 Začetek programa, uvodna na
poved 5.50 EPP 6.50 EPP 7.00 Radio
Slovenija - Druga jutranja kronika 7.20
čestitka presenečenja 7.40 Pregled
dnevnega tiska 7.50 EPP 8.20 Ozira
HTV 2
mo se 8.30 Hov, ne znam domov 8.40
Pregled tiska 8.50 EPP 9.00 Gorenjska
včeraj, danes 9.20 Tema dneva 9.50
15.55 Koraki, ponovitev glasbene od EPP 10.40 Zaposlovanje 10.50 EPP
daje 16.45 Ne pozabi me, ponovitev 11.20 Novinarski prispevek 11.30 Kviz
filma 18.00 Profil, dokumentarna serija radia Kranj 11.50 EPP 12.30 Osmrt
18.25 Risanka 18.35 Divje srce 19.00 nice, zahvale 12.40 Novinarski prispe
Hugo, tv igrica 19.30 Dnevnik 20.15 vek 12.50 EPP 13.00 Pesem tedna
Stranski učinki, ameriška nanizanka 13.20 Tudi jeseni je lepo 13.50 EPP
21 0 5 Č r n o - b e l o v barvah: Notre- 14.00 Gorenjska danes 14.30 Novodamski zvonar, ameriški film
narski prispevek 14.50 EPP 15.00
Aktualno 15.25 EPP 15.30 Dogodki in
odmevi
16.00 EPP 16.20 Novinarski
AVSTRIJA 1
prispevek 16.50 EPP 17.20 Novinarski
prispevek 17.50 EPP 18.00 Gorenjska
10.00 Veleslalom za moške, 1. tek iz danes, jutri 18.10 Na vrtiljaku z Roma
Adelbodna 12.50 Veleslalom za moške, no 18.50 EPP 19.30 Večerni program
2. tek iz Adelbodna 14.50 Mini čas v 24.00 Zaključek programa Radia Kranj
sliki 14.55 Hišica v preriji 15.45
Vesoljska ladja Enterprise 16.30 ATeam 17.15 Vsi pod isto streho 17.40
R TRŽIČ
Kdo je šef? 18.05 Poslušaj, kdo tam
tolče 18.30 Strašno prijazna družina Oddajamo od 13.30 do 19.00 na UKV
19.00 Noro zaljubljena 19.30 Čas v stereo 88,9 MHz In 95 Mhz.
sliki/Kultura 19.45 Vreme 19.54 Šport Prvi del programa bo predvsem v
20.15 Onstran Afrike, ameriški film; znamenju aktualne teme. V sanje
Robert Redford 22.45 Sanje 22.55 ljubiteljev jeklenih konjičkov se bo
Dosjeji X, kriml serija 23.45 Čas v sliki vmešal Simon Antolič v oddaji Na
23.50 Casablanca, melodrama 1.30 Na štirih kolesih. Začela se bo ob 14:30.
dan, kot vsak drugi, kriminalka 3.20 Aktualne dogodke Iz naše okolice, torej
Imeti, ne imeti, ameriški film
Tržiča in Gorenjske, bomo predstavili
ob 15:30 v oddaji Spremlajmo In
komentiramo. Ob 16:10 bodo na vrsti
AVSTRIJA 2
Obvestila, nato pa ob 16:30 Pregled
svetovnih dogodkov s pomočjo kole
11.45 Vreme 12.00 Čas v sliki 12.05 gov iz radia Deutsche VVelle. Ob 16:45
Šiling 12.35 Dežela inljudje13.00 Čas lahko prisluhnete zanimivostim, ki jih
v sliki 13.10 Ljuba družina 13.55 Če bi pripravlja Miro Vrhovnik v oddaji S"m
sosedje vedeli..., nemška komedija Tržlčan, ob 17:40 pa se z nami lahko
14.45 Lipova ulica 15.15 Bogati in lepi učite posloven angleščine. Torkov
6.00 Vsak dan s Schiejokom 17.00 spored bomo sklenili s Š p o r t n i m
;as v sliki 17.05 Dobrodošli v Avstriji obzornikom, ki se bo začel ob 17:55.
19.00 Avstrija danes 19.30 Čas v sliki/ Pripravlja ga Janez Kikel.
Kultura 19.45 Vreme 20.00 Pogledi od
strani 20.15 Univerzum: Duh jaguarja
R TRIGLAV
21.10 Report, magazin22.00 Čas v sliki
2 22.30 Na prizorišču 23.05 Iz okvira:
6.00
Dobro jutro 6.30 Vreme 7.00
Plet Mondrian 23.10 Enter Achilles,
angleški plesni film 0.05 Stil, plesni Druga jutranja kronika 7.30 Halo,
porodnišnica
8.00 Nočna kronika,
film 1.05 Tvvist, dokumentarec 2.25
Poglei s strani 2.30 Čas v sliki 3.05 voščila iz zamejstva 8.30 Telegraf
Schiejok dnevno 4.00 Dobrodošli v 10.00 Gibljive slike 11.00 Aktualno
1Z00 BBC novice, osmrtnice, vreme
Avstriji 5.50 č a s kulture
14.30 Telegraf 15.00 Jubilejno leto
glasbene šole Jesenice 15.30 Dogod
ki in odmevi 16.30 Osmrtnice, domače
TELE-TV KRANJ
novice 17.00 Občinski tednik - občina
... Videostrani 18.45 Test slika 18.55 TV Bohinj 18.00 Ljudska univerza 18.30
napovednlk TELE-TV 19.00 TV kažipot Domače novice, Pogled v jutrišnji dan
19.02 EPP blok - 1 19.07 Top spot 19.15 Voščila
19.10 Poročila Gorenjske 392.19.25 Iz
arhiva 19.55 Danes na videostraneh
20.00 TV kažipot 20.02 EPP blok - 2
20.07 Top spot 20.10 Utrip Kranja
20.30 Torkova tema: 2. kongred konfe
deracije sindikatov 90 20.05 Glasbeni 5.30 Prva jutranja kronika 5.40 Na
spot 21.10 Poročila Gorenjske 392. poved programa 6.20 Noč Ima svojo
21.25 EPP blok - 3 21.30 Novoletni moč 6.40 Naš zgodovinski spomin
videomeh 22.20 Glasbene novosti: 12. 7.00 Druga jutranja kronika RA Slove
nasprotje 22.50 Poročila Gorenjske nija 8.00 Napoved programa 9.00 Črna
392 23.05 Videostrani 23.06 Z vami kronika 9.30 Glasbo izbirate poslušalci
smo bili... nasvidenje 23.07 Odpovedni 10.00 Servisne informacije 10.45
spot programa TELE-TV Kranj 23.08 Pogled v zvezde 11.00 Zabava in
glasba 12.00 BBC novice 12.30 Igra
Videostrani
besed 13.45 Osmrtnice 14.30 Mali
SODELUJTE V KONTAKTNIH ODDA oglasi 15.00 Dogodki danes, jutri
JAH TELEVIZIJE TELE-TV KRANJ - 15.30 RA Slovenija 18.00 Pogovor z
POKLIČITE PO TELEFONU: 33 11 561 županom Občine Žiri 19.30 Odpoved
P R I D R Ž U J E M O SE PRAVICO DO programa
SPREMEMBE PROGRAMA.

J

7.00 Video strani 8.00 TV prodaja 8.20
Video strani 9.00 TV prodaja 9J20 Video
strani 10.10 Risanke 10.35 Rajska
obala, ponovitev 11.05 Oprah show,
ponovitev 11.50Aio, alo, ponovitev
12.20 Očka major, ponovitev 12.45
Nora hiša, ponovitev 13.10 Cooper
jeva dediščina, ponovitev 13.35 Princ z
Bel Aira, ponovitev 14.00 Tihotapci,
ponovitev 15.00 Živeti danes, ponovi
tev 16.00 Oprah show 16.50 Drzni in
lepi, ponovitev 42. dela nadaljevanke
17.15 Drzni in lepi, 43. del nadalje
vanke 17.45 Rajska obala, 37. del
nadaljevanke 18.10 Očka major, 42.
del nanizanke 18.40 Nora hiša, 42. del
nanizanke 19.05 Družinske zadeve, 42.
del nanizanke 19.35 Cooperjeva druš
čina, 42. del nanizanke 20.00 Princ z
Bel Aira, 42. del nanizanke 20.30 Ellen,
9. del nanizanke 21.00 Torkov večerni
LOKATV
film: Otrok ljubezni 22.35 Alo, alo, 35.
del nanizanke 23.05 Bergerac, angleš
20.00
Napovednik 20.01 Spot tedna
ka nanizanka 0.00 Živeti danes 0.45 TV
20.05 EPP blok 20.10 Videoboom 40,
prodaja 1.05 Video strani
glasbena oddaja 20.45 Pavle Sedej.
slikar, ki posluša tudi The Beatles 21.25
Koncert dua Lorenz & Novak (violina in
kitara) v kapelici Loškega gradu,
POP TV
posneto septembra 1995 22.15 Vi
deostrani
7.00 Dobro jutro, Slovenija; Jutranji
program: MMTV, Tele 59, TV Robin
10.00 Santa Barbara, ponovitev nadal
TV ŽELEZNIKI
jevanke 11.00 Nevarni Hawaji, ponovi
tev 12.00 POP kvlz, ponovitev 12.30 VIDEOSTRANI TV Železniki od 17.
Grdi raček, risana serija 13.00 Ku ure do 19. ure ob glasbeni podlagi
harske mojstrovine 13.30 Športna Radia Žirl. VIDEOSTRANI TV Želez
scena, ponovitev 14.30 Zadeva Bei- niki na videokaseti ob 18., 19.20 in
derbecke, nadaljevanka 15.30 POP 30 21. uri.
16.00 Mulci!, nanizanka 16.30 Santa 19.00 Otroška oddaja 20.00 Odrska
Barbara, nadaljevanka 17.30 Na predstava dramske skupine "Scena" iz
zdravje!, ameriška nanizanka 18.00 Železnikov
POP kviz 18.30 Obalna straža, nani
zanka 19.30 24 ur 20.00 Ograje našega
mesta, nanizanka 21.00 Newyorška
ATM TV KR. G O R A
policija, nanizanka 22.00 M.A.S.H.,
TV SISKA
ameriška nanizanka 22.30 Nevarni ... Videostrani 18.08 Test 18.15 Napo
Havaji, ameriška nanizanka 23.30
R OGNJIŠČE
... Videostrani 19.50 Napoved sporeda
18.20 Torkov športni pregled
Obalna straža 0.30 24 ur 1.00 POP 30 vednik
20.00 Telemarket 20.05 Popolno
18.35 Mini 5... 18.58 Risanka 19.15
zdravje, zdravljenje z alternativno med 5.30 - 8.30 Jutranji program 6.45
Videostrani 21.00 Satelitski program
icino - kontaktna oddaja 22.00 OSHO - Duhovna misel, svetnik dneva 8.30
Deutsche VVelle 22.00 Videostrani
otrok nove dobe 22.30 Telemarket Dop. inf. oddaja 9.00 Ponovitev: Naš
TV 3
22.40 Napoved sporeda za torek gost 10.15 Ponovitev ned. oddaje
22.45 Videostrani
12.05 Ponovitev: duhovna misel, svet- 9.30 Dnevnik, ponovitev 9.45 Klicaj
TV SISKA
ik dneva 15.00 Pop. inf. oddaja 16.05 dneva 10.00 Video kolaž 15.00 Orfejestitke in pozdravi poslušalcev 17.45 ček I, ponovitev 16.00 TV prodaja, ... Videostrani 19.50 Napoved sporeda
IMPULZ KAMNIK
Izbor Vaša pesem 18.30 Več. inf. Videostrani 16.30 Šolska košarkarska 20.00 Telemarket 20.05 3, 2,1 GREMO
oddaja 19.00 Glas Amerike 19.40 Za
- oddaja domače zabavne glasbe z
10.00 Video strani 18.00 TV prodaja najmlajše poslušalce 20.15 Radio Va liga, ponovitev 17.30 TV poročila 17.35 gosti v živo iz studia 21.30 Telemarket
18.05 Otroški program, ponovitev; Ura tikan 20.35 Prijatelji Radia Ognjišče Luky Luck, 4. del risane serije 18.00 21.40 Napoved sporeda za sredo
pravljic 18.25 Šolska košarkarska liga - 21.40 Poezija za lahko noč 22.00 * Pot v Avonleo, 51. del 19.00 TV 21.45 Videostrani
dnevnik 19.15 Klicaj dneva 19.30 TV
ponovitev 19.05 Potovanja, ponovitev 5.30 Nočni glasbeni program
prodaja/Videostrani 20.00 Kino TV3:
19.40 Top spot 19.45 TV prodaja 19.50
Igra z ljudmi 21.30 TV noč: Vera In
Spored 20.10 Glasbeni mlx 20.30
čas 22.30 TV dnevnik 22.45 Skrivnosti,
Šport in rekreacija 20.50 Zdravniški
nanizanke 23.45 TV prodaja/Videostrani 0.15 Video kolaž

S

R RGL
KRIM: 100,2 M H z - Š A N C E : 99,5 MHzUUBUANA: 105,1 MHz
6.00 Jutranji program RGL, vmes
novice, vreme, AMZS, Peter Stepic
8.00 Dopoldanski program 8.15 Na
poved dogodkov 8.30 Jutro ie tudi
takšno 9.30 Kam danes v LJubljani
10.30 O ljubljanskem zraku... 11.00
Energetsko svetovalna oddaja za po
slušalce 13.00 3x1 - glasbena oddaja
13.55 Pasji radio 14.30 Hello again
15.30 Dogodki in odmevi Ras 16.00
Popoldanski program 17.00 Svet
bančništva 17.30 Gospodarski pogo
vor 18.15 Novice 19.15 Novice 19.25
Vreme 19.55 Slovo ekipe 20.00 Avto
mobilizem + šport 22.00 Carhel ritem,
oddaja z Borisom Permetom

R

OGNJIŠČE

5.30 - 8.30 Jutranji program 6.45
Duhovna misel, svetnik dneva 8.30
Dop. inf. oddaja 9.00 Ponovitev: Re
portaža 10.15 Predstavljamo vam...
11.10 Glasb. ured. predstavlja... 12.05
Ponovitev: duhovna misel, svetnik
dneva 15.00 Pop. inf. oddaja 16.05
čestitke in pozdravi poslušalcev 17.15
Šport na Radiu Ognjišče 18.30 Večerna
inf. oddaja 19.00 Glas Amerike 19.40
Za najmlajše poslušalce 20.15 Radio
Vatikan 20.35 Sončna pesem 22.00 5.30 Nočni glasbeni program

radio
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KINO

KINO
CENTER amer. vojna drama PRAVI POGUM ob 16., 18.15 in 20.30 uri
STORŽIC amer. kom. melodr. JACK ob 17., 19. in 21. uri ŽELEZAR amer.
druž. igrani film OSTRŽEK ob 18. uri, amer. akcij, film BLISK SMRTI ob 20. uri

IMPULZ KAMNIK

HTV 1
10.05 Zimski izobraževalni program

CENTER amer. vojna drama PRAVI POGUM ob 16., 18.15 in 20.30 uri
STORŽIČ amer. kom. melodr. JACK ob 17., 19. in 21. url ŽELEZAR Danes
zaprto! ŠKOFJA LOKA amer. kom. NORI BOŽIČ ob 20. uri

J u t r i n a T V 3 ne b o oddaje T V k r i ž a n k a
Z letopisom

GORENJSKA

K d o r natančno

bere,

96/97 do

tudi

nagrade

najde

odgovor

Sredi lanskega decembra smo s sodelo-^
vanjem Pošte Slovenije, d.o.o., vsem nar
očnicam in naročnikom Gorenjskega glasa
poslali prilogo "Letopis GORENJSKA
96/
97", pravcato knjigo na 288 straneh.
GORENJSKA
96/97je do konca januarja
še v kolportažni prodaji po 2.100 tolarjev za
izvod. Edini gorenjski letopis lahko kupite
na vseh poŠtah po Gorenjskem in na vseh
prodajnih mestih, kjer prodajajo Gorenjski
glas. Če je letopisa ponekod le zmanjkalo pokličite nas v uredništvo, telefon 064/223 111, in Vam pošljemo izvod.
Tokrat novo nagradno vprašanje,
na
katerega odgovor lahko najdete v letopisu
GORENJSKA
96/97: V letopisu Je rubrika
"Odlični na Gorenjskem". Na dopisnico
napišite vsaj 5 (pet) gospodarskih
družb
oz. samostojnih podjetnikov, ki se za leto
1996 uvrščajo med odlične na Gorenjs
kem. Odgovore pošljite na naš naslov:
GORENJSKI
GLAS, p.p. 124, 4 001
Kranj. Odgovore sprejemamo do torka,
21. januarja 1997. Kaj pa nagrade?
Osem jih je pripravljenih tudi tokrat: z žrebom bomo dva, ki bosta pravilno odgovorila, povabili na
Glasov izlet (po izbiri); za tri nagrajence smo pripravili tri Glasove majice, podarili pa bomo še tri
letopise.
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Polovična križanka s sejemskimi nagradami
Vsak drugi petek naj bi tudi z Gorenjskim glasom lahko spremljali TV
križanko, priljubljeno oddajo na televiziji TV 3. V lanskem letu smo s to
novostjo razveselili ljubitelje nagradnih križank in predvidevali to obliko
razvedrila tudi v letošnjem letu. Oddajo pripravlja uredništvo revije
Salomonov ugankar; na sporedu TV 3 naj bi bila jutri, v soboto, 11.
januarja 1997. Za današnjo številko Gorenjskega glasa smo uredništvo
Salomonovega ugankarja, Poslovno prireditveni centrer Gorenjski sejem
Kranj, Gostilna Sejem, Matjaž Erzar, s.p. Kranj in Gorenjski glas pripravili
TV križanko, ki je tudi objavljena v novem Salomonovem ugankarju. TV
križanke jutri, v soboto zvečer, NE BO na sporedu TV 3, ker v televizijski
hiši TV 3 izvajajo sanacijski program in so zato temeljito spremenili
programsko shemo, kar ste bržčas razbrali iz objavljenega sporeda TV 3 v
naši Panorami. Zato smo tik pred zaključkom redakcije današnjega časopisa
morali izločiti tisti del križanke, ki bi ga bilo možno reševati le ob gledanju
TV oddaje. Objavljamo torej "polovično" križanko, ki jo lahko rešite brez
televizije, pač pa podobno kot vse druge nagradne križanke v Gorenjskem
glasu. Reševanje je tokrat še enostavnejše: nagradno geslo iz slike in
logotvpov v križanki pri reševanju sestavite direktno in ne s pomočjo črk z
oštevilčenih polj. Vaše rešitve nagradne križanke, vpisane v kupon iz
Gorenjskega glasa, pošljite na dopisnici najkasneje do srede, 21. januarja, na
GORENJSKI GLAS, 4 001 Kranj, p. p. 124; dopisnico s kuponom lahko
brez znamke oddate v turističnih društvih Bled, Bohinj, Cerklje, DovjeMojstrana, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Škofja Loka, Tržič ah v
Turistično agencijo Meridian na Jesenicah, Veronika v Kamniku, Agencijo
Tik-Tak v Preddvoru; ali v Glasov nabiralnik v avli poslovne stavbe na
Zoisovi ulici 1 v Kranju.
Nagrade, ki jih prispevata pokrovitelja Poslovno prireditveni center
GORENJSKI SEJEM Kranj in GOSTILNA SEJEM Matjaž Erzar, s.p.
Kranj: 1. do 4. nagrada: permanentna vstopnica za vse sejme in razstave
PPC Gorenjski sejem v letu 1997; S. - 8. nagrada: kosilo za dve osebi v
Gostilni Sejem, dve vstopnici za enkratni obisk sejma. Za vseh osem
nagrajencev pa smo pripravili tudi Glasove reklamne majice.
POSLOVNO PRIREDITVENI
CENTER
GORENJSKI SEJEM KRANJ
Stara cesta 25,
4000 Kranj. Slovenija
tel.: +386 64 22 16 34, 22 10 81
telefax: +386 64 22 26 96. 22 36 61

u

4. Eno od večjih slovenskih vinorodnih okolišev je
Na razvedrilni strani današnje Panorame predstav
ljamo Glasov nagradni kviz, ki za marsikoga od bralk Vipavska dolina, kjer večino grozdja odkupi Kmetijska
in bralcev ni novost. Podobne kvize namreč običajno zadruga Vipava, lastnica Vipavske kleti. Letos je KZ
pripravimo na Glasovih naročniških izletih, med Vipava odkupila okrog 8,5 milijona kilogramov
rajžanjem udeleženci izleta s pomočjo vodje izleta grozdja, povprečne odkupne cene so med 0,90 in 1,20
rešujejo kviz in žrebajo nagrade. Tokrat ni treba na DEM (odvisno od kakovosti grozdja, sorte, ipd.).
Glasov izlet, pač pa "za p o k u š i n o " ponujamo Koliko mošta so iztisnili iz 8,5 mio kg grozdja belih in
reševanje tistega nagradnega kviza, ki so ga reševali rdečih sort ?
vsi, ki so se lani novembra odločili rajžati na
martinovanja z Gorenjskim glasom.
1110 mio litrov 22/ 2,2 mio litrov 21/ 6 mio litrov
Reševanje nagradnega kviza zahteva nekaj znanja o
5. Največja slovenska sejemska prireditev na po
vinu, vinski kulturi, zgodovini pridelave vina, itd. Pri
vsakem od šestih vprašanj je pravilen le eden od dročju vinogradništva in vinarstva je VINO, ki ga
odgovorov. Pravilni odgovor je označen s številko, ki vsako leto prireja Ljubljanski sejem, d.d,, na Gospo
je ključ do rešitve - številka je namreč oznaka za nekaj darskem razstavišču. Uvod temu sejmu je mednarodno
drugega, kar pa morate ugotoviti. Rešitev nagradnega ocenjevanje vinskih vzorcev. VINO je največji tovrstni
kviza je B E S E D A , ki jo vpišete v nagradni kupon. sejem za področje centralne in vzhodne Evrope. Letos
Kupone z vpisano rešitvijo pošljite do srede, 22. je sejem VINO 96 potekal v vročih junijskih dneh od 4.
januarja, na naš naslov oziroma tako, kot velja tudi do 8. 6, sejem je bil že:
za rešitve nagradne križanke.
25/ deseti
5/ dvajseti
10/dvainštirideseti
Nagrad je tokrat kar 20: deset izžrebanih pravilnih
rešitev bomo nagradili s poljubno izbranim Glasovim
6. Rojen okoli leta 316 v panonski Sabarii (danes:
izletom za eno osebo /in na izletu bo tudi nagradni
umrl 8. 11. 397 v
kviz, vsebinsko drugačen kot tokratni/; desetim Sombothelu na Madžarskem),
izžrebancem bomo poslali vrednostni bon za tisoč Candesu pri Toursu v Franciji, pogreb 11. 11. 397 prihodnje leto bo torej 1600 let od njegove smrti. V
tolarjev.
VPRAŠANJA:
1. Vino ni le pijača (oziroma hrana, Sloveniji se po njem imenuje kar 141 cerkva (zgolj v
kot trdijo nekateri), temveč predmet znanstvenega ljubljanski škofiji 41). Je zavetnik velikega števila
proučevanja.
Vinogradništvo,
kletarjenje, vinarstvo obrtniških stanov in poklicev, zaščitnik proti boleznim
ipd. so programi fakultetnega študija, podiplomskih in nesrečam, med njimi tudi:
disertacij, delovno področje vinskih inštiutov v različ
nih državah, ipd. Kako se imenuje znanstvena veda o
10/ proti AIDS-u 19/ proti Alzheimerjevi bolezni
vinih /beseda pomeni tudi: poznavanje vina, kletarstvo,
vinarstvo/ ?
15/ proti kačjemu piku
1/ ekologija

25/ etologija

14/ enologija

Številke pred pravilnimi odgovori so pomoč za to,
2. Vino je tekočina, v kateri so znanstveniki doslej da ugotovite nagradno geslo današnjega Glasovega
odkrili izjemno veliko različnih snovi (ne le vodo in nagradnega kviza. Rešitev se glasi:
alkohol, kot radi poenostavljamo). Koliko različnih
snovi je v vinu /po latinsko: oinus/ ?
13/ okrog 10

23/ okrog 101

V okrog 700

3. Vina so razvrščena v kategorije od suhih do
sladkih vin, kar je odvisno od količine nepovretega
sladkorja, ne pa od količine alkohola v vinu. Suha vina
vsebujejo manj kot 4 grame sladkorja, posuha vina
med 4 -12 gramov, polsladka nad 12 do 45 gramov in
sladka vina nad 45 gramov sladkorja. Primer: neka
znamka rdečega vina vsebuje 17 gramov nepovretega
sladkorja. V katero od štirih kategorij vin se uvršča
takšno rdeče vino?
SI med zelo sladka 11/ med suha
18/ med polsladka vina

K U P O N
N A G R A D N E G A

K V I Z A :

Odgovor:

N A G R A D N I
Ime in priimek:
Naslov:

GESLO
KRIŽANKE:

K U P O N
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Večerna šola podjetništva n a Bledu
Kranj, Jan. • Gea Collcge bo v sodelovanju z občino Bled
pripravila večerno šolo podjetništva, ki se bo začela 22.
januarja. Doslej je bila že dvakrat v Preddvoru, na Jesenicah
in v Škofji Loki.
Na Gorenjskem je bilo doslej v večerno šolo podjetništva
vključenih približno sto slušateljev, po vsej Sloveniji pa
približno tisoč. Usposabljanje je namenjeno podjetnikom in
vodjem profitnim centrov in njihovim sodelavcem znotraj večjih
podjetij, ki želijo razviti in stabilizirati poslovanje v svoje
podjetju ter zagotoviti rat podjetja.
Program sestavlja pe modulov, ki v 90 urah dajo celovit
vpogled v poslovanje. Predpletajo se področja podjetništva,
marketinga, mednarodnega poslovanja, organizacije proiz
vodnje ter kadrovske politike. Udeleženci dobijo priročnik
"Kako razviti uspešno malo podjetje", ki obsega 700 strani in
vse področja, ki so nujna pri obvladovanju poslovanja.
Predavatelji so specialisti za posamezna področja in imajo
tudi bogate praktične izkušnje.
Usposabljanje financira ministrstvo za gospodarske dejav
nosti v višini 30 tisoč tolarjev, občina Bled pa 5 tisoč tolarjev na
posameznika. Slušateljem, ki so člani Združenja podjetnikov ali
Obrtne zbornice Slovenije bodo kotizacijo znižali še za
dodatnih 30 tisoč tolarejv, tako bo posameznik prispeval 92
tisoč tolarjev.
Šolanje bo potekalo dvakrat tedensko ob večerih, vključevalo
bo razgovore, primere, vaje, skupinsko delo, izmenjavo izkušenj
in predavanja. Šola se bo začela 22. januarja, potekala bo ob
ponedeljkih in sredah od 18. do 20.30 ure, v prostorih lovskega
doma na Bledu.

P r e n o v a

k o l e k t i v n e

p o g o d b e

Kranj, jan. - V sredo, 8. januarja, sta se prvič sestali pogajalski
skupini delodajalcev in delojemalcev ter se dogovorili o
poteku pogajanj za prenovo splošne kolektivne pogodbe za
gospodarstvo.
Sporazumeli so se glede samega vodenja pogajanj. Sestanek
so zaključili z dogovorom o nadaljevanju pogajanj nasldnji
četrtek, 16. januarja, ob 13. uri v prostorih GZS. Tedaj bodo
začeli razpravljati o splošnem delu kolektivne pogodbe,
pogajanja bodo potekala neprekinjeno, skladno s poslovnikom
pa bodo zaprta za javnost.

Z a č a s n o

I N

F I N A N C E

UREJA: Marija Vačlak

izvajanje s p o r a z u m a

zE U

Kranj, jan. - GZS je obvestila izvoznike, da je s 1. januarjem
začel veljati trgovinski del začasnega sporazuma o pridružitvi
z Evropsko unijo, čeprav ga Bruselj ni pravočasno objavil v
uradnem listu.
Evropska unija ni uspela pravočasno uradno objaviti začasni
sporazum o trgovini s Slovenijo v svojem uradnem listu in sicer
trgovinskega dele začasnega sporazuma med E U in Slovenijo.
Zato se slovenski izvozniki sprašujejo, kakšne težave jih čakajo
ob izvozu blaga slovenskega porekla v države E U , jim bodo
>riznane ugodnosti, predvidene v začasnem sporazumu in če
ahko pričakujejo težave, predvsem plačilo uvoznih dajatev,
zahteve po predložitvi garancij itd.
Na ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj pojasnujejo,
da bo E U sporazum objavila do konca letošnjega januarja,
dotlej pa pristojni državni organi sodijo, da morajo izvozniki
vztrajati pri tem, da se bodo izvoznikom slovenskega blaga
priznavale predvidene ugodnosti.
Slovenski izvoniki naj se pri tem sklicujejo na to, da je svet
ministrov E U decembra sprejel sklep, da se z letošnjim letom
začne uporabljati trgovinski del začasnega sporazuma o
pridružtivi. Poleg tega pa naj se sklicujejo tudi na dejstvo, da
j_e Evropska komisija carinskim službam E U posredovala
informacijo, daje bil sklep o začasni uporabi sporazuma sprejet.
• M . V.
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r K O L I K O
MENJALNICA

J E V R E D E N
1 DEM

T O I A R

1 ATS

100ITL

89,10 90,80 12,59 12,91 8J86 %27
A BANKA {Trlič, Jesenice)
AVAL Bled
741-220
AVAL Kranjska gora
•01-03«
BANKA CREDITANSALT d.d. Lj 90,00 90,70 12,70 12,90 8,90 910
EROS^Steii Mayr). Kranj
90,30 90,60 12,78 12J85 8,80 9,10
90,30 90,50 12,78 12,85 9,009,15
PRIMUS Medvode
GORENJSKA BANKA (vse enote) 88,80 90,80 12,36 12,90 8,719,0*
90,30 90,55 12,77 12,82 9,05 9,13
HRANILNICA LON.d.d.Kranj
89,60 90,80 12,50 12,90 8,80 9J0
HKSVigmd Medvode
90,25 90,45 12,77 12,82 9,10 9,15
HiDA-tržnica Ljubljana
90,30 90,50 12,77 12,90 9,09 9,19
HRAM ROŽICE Mengeš
90,00 90,50 12,73 12,83 8,909,10
IURIKA Jesenice
90,10 90,49 12,73 12,81 9JK 9,19
INVEST Škofja Loka
90,10 90,50 1175 12,84 8,90 9,10
LEMA, Kranj
065/21-110 065/31-377
MADA) Nova Gorica, Šempeter
MIKELStražišca
90,10 90,60 12,74 12,84 9,00 9J0
NEP0S(Šk Loka. Trate)
90,30 90J0 12,78 1182 9,109,17
9,52
NOVA LB Kamnik, Medvode, šk. Loka 90,00 91,00 12,67 13,06 9,09
88,00 90,40 11,00 12,80 8,00 9,10
PBS d.d. (na vsah poteh)
90J0 90,70 12,75 12,85 9,10 9J0
ROBSONMengeS
SHP-Sk)V.hran.in pes. Kranj
90\20 90,60 12,78 12,85 8,90 9,12
SKB (Kranj, Radovljica, Šk. Loka) 89,00 91,00 12,65 12,93 9,00 9,29
SLOVENIJATURISTBoh.Blstjica 88,80
12,96 8,71 .
SLOVENIJATURIST Jesenice
90,00 90,50
12,74 12,83 9,00 9,15
SZKB Blag mesto ŽVi
89,00 90,75 12,38 12J8 8,68 9,60
ŠUM Kranj
211-33«
TALON ZaLpoetat«.Trn«. ŠtUta,2g. Bttnt* 90,25 90,60 12,78 12,86 9,089»
STA TISTIČNE
INFORMACIJE
TENTOURS Domžale
90,00 91,00 12,60 12,80 8,809,10
THOPtCAL Kamnik • Bakovnik
00J25 90,49 12,78 12,84 9,12
9,18
UKB Šk. Loka
89,90 91,00 12,62 12,94 9,00 9,35
INDEKSI CEN INDUSTRIJSKIH IZDELKOV PRI PROIZVAJALCIH,
VVILFAN JES8W£«<)enwk«UW0N
•42-696
360-260
REPUBLIKA SLOVENIJA, DECEMBER 1996 VVILFAN Kranj
714*013
VVILFAN Radovljica, Grajski dvor
XII96 0l-XII96 XII96
53-616
XII96
VVILFAN Tržič
89,81 90,65 12,61 12J87 8,91909
POVPREČM TEČAJ
0 95
XII95 0l-XII95 0 92

Zavod Republike Slovenije za statistiko Ljubljana, Vožarskipot 12, telefax: 061/2

Industrija in rudarstvo

101,1

105,8

106,8

178,0

Sredstva za delo
Reprodukcijski material
Blago za široko porabo

100,0
102,3
100,4

104,9
104,5
107,1

107,4
105,7
107,7

158,3
174,9
184,1

N o v

Pri šparovcu v Avstriji je ATS ob nakup bla
Podatke za tečajnico nam sporočajo menjal
sprememb menjalniških tečajev glede na po

Zaradi ooaostih snrememb
vri nekaterih
menjalnicah objavljamo njihova telefonsko
ie, na katerih
števil
ških tečajih.
lahko dobite podrobnejša informacije o menjalm

P.E. KRANJ,
Delavski dom
NOVA TEL ŠT.:
tel.:360-260
P.E. RADOVLJIC
Hotel Grajski dv
tel.: 064/714-0
P.E. TRŽIČ,
klet Veletekstll
tel.:53-816

i z r a č u n

M E H M U K 4
M f l f l f
N a j b o l j š a
N L B
t e č a j a v r e d n o s t n e g a
p a p i r j a
Vaš najboljši
partner
Kranj, jan. • Po anketi revije Business Central Europe..., ki jo Kranj, jan. - Z letošnjem letom velja nov način izračunavanja
izdaja ugledna založniška hiša The Economist iz Londona, je enotnega tečaja vrednostnih papirjev.
pri menjavi
deviz
Nova Ljubljanska banka najboljša slovenska banka.
Sklep o tem je sprejel nad PE K R A N J
zorni svet Ljubljanske borze, Delavski dom, tel.: 360-260
V svoji letni izdaji, ki je neke Probanka Med najboljšimi
potrdila pa ga je Agencija za
vrst© kronika, je objavila re tremi tujimi bankami v Slove
zultate ankete od najboljših niji vodi Austria Bank, sledita
trg vrednostnih papirjev. Spre
podjetjih in bankah v Srednji Creditanstalt in Volksbanken.
menili so 46. člen poslovnika
D
f
P
Pri tem je zanimivo, da je
in Vzhodni Evropi. V kategor
Ljubljanske borze in enotni
iji najboljših slovenskih bank je revija Slovenijo uvrstila med
tečaj je poslej ponderirana
na prvem mestu Nova Ljubl višegrajske države, ostale
aritmetična sredina vseh
janska banka, sledijo pa SKB države bivše Jugoslavije,
tržnih poslov, sklenjenih pri
ŽELIMO V A M
REPUBLIKA SLOVENIJA
banka, Gorenjska banka, Nova vključno s Hrvaško, pa so
posameznem vrednostnem pa
MINISTRSTVO ZA FINANCE
D
O
B
E
R
S
P
R
E
J
E
M
Kreditna banka Maribor, peto uvrstili v balkansko skupino.
pirju na tekoči dan. Poslej se
DAVČNA UPRAVA
Za nasvet pri sprejemu
mesto si delita Abanka in
Revija je specializirana eko
pri izračunu ne upoštevajo več
REPUBLIKE SLOVENIJE
signala POP TV
nomska revija za Srednjo Ev
aplikacijski posli s tem vred
DAVČNI U R A D K R A N J
In montažo anten
ropo, izhaja od leta 1993.
nostnim papirjem, razen v
VCDCŽCVIIJC - TAROT
Izhaja v nakladi dobrih 29
lahko pokličete:
primeru, ko aplikacijski posli
tisoč izvodov, ima približno
O B V E S T I L A
predstavljajo na tekoči dan
Habjan Matjaž,
100 tisoč bralcev.
edine posle s tem vrednost
061/343-416
nim papirjem.

OBRAZCI NAPOVEDI ZA ODMERO DOHODNINE SEZNAM PRODAJNIH MEST NA OBMOČJU
DAVČNEGA URADA KRANJ

Kranj -

p.o., Kranj
Ljubljanska 241a
4000 Kranj

Kalan Dare,
064/246-702
Lukež-Vidmar Breda,
064/224-500
Radovljica - SATV servis
Vaupotič Gregor,
064/738-333

Ana Mali, Letence 4a. Oolnlk
Tel. it.: 064/461-369

KOZMETIČNA N E G A ,
rTEDIKURA, S O L A R I J

razpisuje delovno mesto

DIREKTORJA
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Kandidati za to delovno mesto, morajo poleg
splošnih izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:
ŠKOFJA LOKA, KRANJ, BLED
1. da ima višjo ali visoko izobrazbo tehnične,
ekonomske, elektro organizacijske
ali pravne smeri;
2. 5 let delovnih izkušenj na odgovornih
delovnih mestih;
3. strokovne in organizacijske sposobnosti
za vodenje podjetja, ki morajo biti izkazane
z dosedanjim delom;

U
Č
I
L
A
UČILA, d.o.o., Križe
zaradi povečanja obsega del vabimo k sodelovanju

4. kandidati morajo predložiti program dela.

TRGOVSKE POTNIKE

Prijave za razpis, se morajo oddati v roku 15 dni v
zaprti kuverti na naslov: ISKRA SSD p.o. Kranj,
Ljubljanska 24/a, 4000 Kranj s pripisom "za razpisno
komisijo".
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni po
zaključku razpisa.

BLED
1. DZS, d.d.. FINŽGARJEVA KNJIGARNA Cesta svobode 19
2. PIOMA
Ljubljanska 13 a
BOHINJSKA BISTRICA
3. PAPIRNICA PETER
Prečna 2a
JESENICE

O

Mandat traja do zaključka lastninskega
preoblikovanja podjetja.

Na območju Davčnega urada Kranj je določeno 17 prodajnih
mest, na katerih boste davčni zavezanci lahko navedene
obrazce prevzeli. Ta prodajna mesta so naslednja:

za prodajo izdelkov iz našega programa pri znanih kupcih in sicer:
1. za prodajo učil na območju Primorske (1 kandidat),
2. za prodajo učil na Gorenjskem z gubljano (1 kandidat),
3. za prodajo knjig na območju štajerske (1 kandidat).
Pogoji:
- končana srednja šola,
- zaželene so delovne izkušnje na tem področju,
- lastni osebni avto.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratkim življenjepisom
pošljite v 10 dneh po objavi na naslov: UČILA, d.o.o., Cesta Kokrškega
odreda 24,4294 Križe.
O izbiri bomo kandidate pisno obvestili takoj po sprejemu sklepa.

4. DZS, d.d., VANDOTOVA KNJIGARNA

Titova 41

KRANJ
5. DZS, d.d., JENKOVA KNJIGARNA
Prešernova 2
6. KOKRA TRGOVSKO PODJETJE GLOBUS Koroška cesta 4
7. UST, d.o.o.
Ul. Lojzeta Horvata 4c
8. MLADINSKA KNJIGA BIROOPREMA, d.d.
Trg Prešernove brigade 10
9. MLADINSKA KNJIGA, d.d.
Maistrov trg 1
10. TISKO
Slovenski trg 8
LESCE
11. EX - LIBRIS, d.o.o.
Alpska cesta 1 a
RADOVLJICA
12. DZS, d.d., LINHARTOVA KNJIGARNA Cankarjeva 72
ŠKOFJA LOKA
13. DZS, d.d., TAVČARJEVA KNJIGARNA Mestni trg 8
14. TOPS, Šolska ulica 2
TRŽIČ
Trg svobode 18
15. DZS, d.d., JALNOVA KNJIGARNA
ŽELEZNIKI, SELCA
;ešnjica 54,
16. GARTNAR IN DRUZABNICA, d.o.o.
lelezniki
ŽIROVNICA
17. PRODAJALNA MOST

Moste 51 a

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

P o p r v i s i s t e m a t i č i n i o c e n i 118 t i s o č k u b i č n i h m e t r o v p o š k o d o v a n e g a l e s a
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N a kranjskem gozdnogospodarskem o b m o č j u p o š k o d o v a n e g a v e č kot 20 odstotkov gozda.

Kranj, 9. oktobra - Dokaj visok sneg, ki je zapadel
predvsem po novem letu, je za srnjad, gamse oziroma
parkljasto divjad dokaj normalen pojav tudi na
Gorenjskem. Povsem drugače pa je, če divjad postane
vznemirjena. V teh dneh se dogaja, da jo vznemirijo tudi
potepuški psi. Visok in ponekod srenast sneg divjadi ne
drli, potepuški psi pa se na srenastem snegu z lahkoto
gibljejo. Po podatkih Lovske zveze Gorenjske so v
loviščih v zadnjih dneh po novozapadlem snegu našli več
kot 40 raztrganih srnjadi, enega jelena in enega
muflona. Zato lovci prosijo, da lastniki svoje štirinoine
prijatelje ne spuščajo brez spremstva in povodca v
lovišča. Če lastniki ne bodo upoštevali, da spuščeni psi
ne samo vznemirjajo ampak tudi napadajo divjad, ki se
v visokem snegu težko giblje, bodo takšnega "klateškega" psa odstrelili, lastnika prijavili sodniku za prekrške
in zahtevali povrnitev zakonsko določene odškodnine za
pokončano divjad Na sliki: Potepuški pesje v Zgornjih
Bitnjah umoril odraslega srnjaka. • A . Z.

Obvestilo
P r e h r a n a k r a v
m o l z n i c
Društvo kranjske in tržiške podeželske mladine bo danes,
v petek, 10. januarja, ob 19.30 pripravilo predavanje Voden
je prehrane krav molznic. Predaval bo Franci Pavlin dipl.
ing. kmet. - specialist za živinorejo v kranjski svetovalni
službi. Predavanje bo potekalo v prostorih Srednje
mlekarske in kmetijske šole Kranj (nasproti mlekarne).

Kranj, 10. januarja - Po prvi sistematični
oceni škode, ki jo je na drevju povzročil
žled, je na območku kranjske območne
enote republiškega Zavoda za gozdove
poško-dovanih kar 118 tisoč kubičnih
metrov lesa, od tega kar več kot
osemdeset odstotkov na območju bivše
občine Škofja Loka. Po izkušnjah
gozdarjev bo končna številka - vsi
predeli zaradi slabih vremenskih raz
mer še niso dostopni - še večja. Skupaj
je tako na kranjskem gozdno gospo
darskem območju prizadete kar 15 tisoč
hektarov oziroma dvajset odstotkov
celotne gozdne površine.
Ocena škode za enkrat še ne more šteti
za dokončno, ker so številni tereni še
nedostopni zaradi neugodnih vremenskih
razmer. Poleg tega imajo iglavci sneg še
vedno na vejah in ob dežju in ohladitvah,
Gozdarji opozarjajo, naj si tisti, ki
bodo v gozdovih odpravljali posledice
škode, nastale zaradi žleda, dobro
pripravijo na delo in opremijo zanj.
Lastniki morajo vedeti, da je tovrstno
delo sicer potrebno, toda tudi zelo
nevarno, poškodbam pa se je moč
izogniti s pravilno pripravo in pra
vilnim pristopom ter primerno stopn
jo previdnosti pri samem delu.

ko sneg postane težak, lahko pride še do
dodatnih poškodb.
Kot je povedal Janez Ponikvar, vodja
odseka za gojenje in varstvo gozdov pri
kranjski območni enoti Zavoda za goz
dove, je vzroke, da je žled najhuje prizadel
škofjeloško območje, iskati najprej v
specifičnih mikro-klimatskih razlogih, po
tem pa še v dejstvu, da na omenjenem
področju prevladujejo listavci, ki jih žled
vedno najbolj poškoduje, medtem ko je
lani sneg lomil predvsem iglavce. "Dre
vesa so poškodovana zelo različno. Pone
kod samo veje, drugje so odlomljeni vrho
vi, ponekod prelomljena debla, ali pa
izruvana cela drevesa s koreninami vred."
Dolgoročno gledano bo posledica
tokratne škode zaradi žleda tudi dejst
vo, da kar za nekaj let na prizadetih
območjih ne bo prirastka. Prav tako je
porušena stabilnost gozda, kar pomeni,
da se bodo manjše poškodbe še vrstile.
"Trenutno pa je seveda problem z veliko
količino poškodovanega drevja in vpra
šanje je, če bodo lastniki zmogli pravo
časno iz gozda odstraniti ves poškodo
vani les, da ne bo prej prišlo do razvred
notenja. Listavci naj bi bili praviloma iz
gozda pospravljeni do maja. "
Na Zavodu za gozdove so v teh dneh
že pripravili program sodelovanja s
tistimi lastniki gozdov, ki imajo največ
škode v svojih gozdovih. S svetovanjem
in obveščanjem se bodo na prizadete

obračali individualno ali prek medijev.
Na najbolj ogroženih področjih pa bodo
organizirali seminarje, na kateih bodo
govorili o varnem delu in tako imenova
nem krojenju dreves - pri listavcih je
namreč zelo pomemno, na kakšne dol
žine je kes razrezan, da se napake čim
bolj izločijo. Prvi od seminarjev bo že 24.
januarja v Naklem, sledili pa bodo še trije
- v Škofji Loki, v Poljanah in Železnikih.
"Delo pri odpravljanju posledic žleda
je lahko zelo nevarno. Na podlagi
statistike iz prejšnjega leta vemo, da se
je število nesreč pri odpravi posledic
naravnih ujm zelo povečalo, prihajalo je
celo do nesreč s smrtnim izidom. Vzro
kov za to je več, eden od njih je ta, da se s
tem delom v izjemnih okoliščinah ukvar
jajo ljudje, ki tega sicer ne počnejo
pogosto in so zato manj pripravljeni
nanj. Delo pa je tudi sicer bistveno bolj
nevarno," opozarja Janez Ponikvar.
Hiteti s pospravilom poškodovanega
lesa? Po eni strani bi bilo dobro, po drugi
pa ne, ker pogoji, ki so ta čas v gozdu, niso
običajni. Ko se bodo pogoji za delo
normalizirali in ko bo sneg padel z drevja
in bo nevarnost v gozdu manjša, pripor
očajo gozdarji. "Da bi les čim manj izgubil
na vrednosti, bi ga bilo seveda najbolje
pospraviti do maja, sicer pa bo proces
odstranjevanja na področjih, kjer je bila
škoda največja, dolgotrajen, do konca lea,
ponekod morda še dlje." • M.Ahačič

P r i Z a k r a š n i k u je žled uničil p o l gozda
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N a kmetiji Z a k r a š n i k j e ž l e d o l o m , sneg i n izpad e l e k t r i č n e energije povzročil veliko š k o d e i n o g r o m n o težav. V soboto j e p o k a l o k o t n a fronti.
Lenart nad Lušo, 9. januarja - Franc Tušek, gospodar na
domačiji Zakrašnik se ukvarja z resnično zelo različnimi
dejavnostmi: rejo drobnice, rejo perutnine in turistično
dejavnostjo. Vse to pa tudi pomeni, da je še posebej občutljiv
na težave, ki jih prinaša ta čudna zima. V gozd pravi da raje ne
gre, po prvih ocenah pa je uničilo polovico listavcev, za katere
je še posebej skrbel.
Glavna kmetijska dejavnost
na 34 hektarjev veliki kmetiji,
ki pa ima le 4 hektarje
travnikov, ostalo je gozd, je
reje drobnice, saj so lani na
pašo spustili 80 glav, trenutno
pa jih je v hlevu nekaj manj od
polovice tega. Imajo tudi en
ega konja in tri govedi, dopoln i l n a d e j a v n o s t pa je
kokošereja. V najboljših časih
so imeli tudi do 3000 kokoši,
trenutno pa so zaradi težav na
trgu tudi tu zmanjšali število
na polovico. Pred leti so
zgradili tudi šest apartmajev,
imajo tudi še nekaj dodatnih
ležišč, tako da lahko skupaj
prenočijo kar 30 gostov.
Letošnja zima je zopet
"pokazala zobe": vsako sne- Franc Tušek

Bojan Egart

zlasti moteč pri kokošereji, saj
jo imajo delno avtomatizira
no, sedaj pa je bilo potrebno
tako krmljenje, kot zbiranje
jajc in čiščenje vse opraviti na
roko. Če bi bilo še vse skupaj
vezano na izključno električno
osvetlitev, si ne predstavlja,
kako bi ob takem izpadu bil
še vsemu temu kos. Preprosto
brez generatorja v takih pri
merih ne gre, če ne gre
drugače vsaj takega, ki ga
poganja motor traktorja. Po
sebno hudo je pozimi, ko je
dan kratek, in slišali smo, da
so šele sedaj ugotovili, kako
dolgi so lahko večeri. K sreči
so odšli prav v soboto, ko se je
začelo najhuje, njihovi novo
letni gostje, saj bi bila tudi
težava z ogrevanjem apartma
jev.
Posebej pa je želel pohvaliti
za prizadevno delo v velikok
rat nemogočih pogojih, snegu,
hudem mrazu in vetru, de
lavce Elektra in Telekoma, ki
so storili resnično vse, da bi

ženje pomeni dodatne težave
pri prevoznosti, letošnji žled
pa pomeni pravo naravno
katastrofo. Franc Tušek nam
je dejal, da je pri njih v soboto
dobesedno pokalo kot na
fronti, ko se je začelo preobteženo drevje upogibati in
lomiti. Kaj se je pravzaprav
Četrta katastrofa v 10 letih
Ko smo obiskali Zakrašnikove, je bil prav tedaj pri njih zgodilo niti natančno še ne
rajonski gozdar revirja Luša pri Zavodu za gozdove Bojan vedo, saj bi bilo pregledovanje
Egart. Takole je ocenil nastati položaj na 2.200 hektarjih, ki po gozdu sedaj še prenevarno,
vendar po prvih ocenah kaže
jih pregleduje:
na to, da jim je uničilo kar
"Za kakršnokoli pravo oceno nastale škode je veliko
polovico. Za del gozda so
prezgodaj, saj lahko ocenjujemo le z opazovanjem s poti in posebej skrbeli, saj so želeli
s pogovori z ljudmi, gozd sam pa je praktično nedostopen.
ohraniti čisto listnato sestavo,
Glede na prejšnje izkušnje - sam sem že 13 let gozdar in je
in prav tam, vse kaže, je sedaj
to te peta katastrofa, ki jo doživljam, je vsaka ocena
nahjuje.
preuranjena. Najhuje se je drevje zaradi Žledu podiralo v
Zaradi polomljenega drev
pasu med 550 in 800 metri nadmorske višine, s tem, da so ja, ki je padlo na električno in
pod 700 metri podrta posamezna drevesa, nad tem pa
telefonsko napeljavo so bili
šopasto. Ocene škode otežuje tudi megla, zato se bo pravo dva dni brez elektirke in štiri
dni z gluhimi telefoni. V
stanje v gozdnih sestojih ugotovili Šele čez čas. Pri tem je
potrebno vedeti tudi to, da ni uničeno le podrto drevje, pač soboto zvečer je bil priča
pa se tudi močno upognjeni listavci ne izravnajo več in jih pravemu bliskanju in grmen
bo potrebno posekati. Po tem, kar sem videl, sem prepričan, ju nedaleč od hiše, ko je drevo
padlo na žice z visoko nape
da je škode najmanj za 2- do 3-kratni etat."
tostjo. Izpad elektrike je bil Cvetka Tušek

Z jajci v avtu čez debla
Posebna težava zimskih razmer v hribih je zagotovo
močno otežena prevoznost poti in cest. Prva skrb
navsezgodaj je zato zorati cesto in napraviti gaz, da lahko
otroci gredo v šolo. Prevoznost ceste pa je za Tuškove
pomembna tudi zaradi prevoza jajc, ki jih trikrat na teden
vodijo na tržnico v Škofjo Loko in trgovine v Selško ter
Poljansko dolino. Cveta Tušek. ki je pri Zakrašniku
"zadolžena" za ta razvoz, je ob tem dejala, da vožnja z
občudjivim tovorom po zasneženih in poledenelih cestah ni
prijetna in varna, Če pa se ob tem zgodi, da ti čez cesto
začno padati tudi polomljena drevesa, pa je temu še toliko
težje. To se ji je zgodilo ie lani, pa tudi letos, in težko opiše
strah pred tem, da bi v taki pasti ostala. Ko je najbolj
nevarno, seji pridruži še mož, in kar običajno je že postalo,
da je v avtu sekira. Pazi tudi na to, da se Od doma odpravi
takrat, ko je malo možnosti, da bi se morala srečati s tistimi,
ki vozijo mleko, najbolj pa se boji, da sreča na cesti plug.
vsaj za silo spet omogočili
normalno električno oskrbo
ter delo telefona. Kakega
"meščana" bi bilo potrebno
kdaj povabiti, da bi videl, kaj
se dogaja, kadar se narava
zaroti, pa bi hitro nehali

kritizirati ob vsaki najmanjši
napaki, je še dodal. Mnogi
mislijo, da lahko pozimiiernet
počiva, pa so ob vseh opisanih
težavah včasih še bolj utrujeni,
kot poleti. Narava to leto boža
z gorjačo... • Š. Žargi
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UREJA: Vilma Stanovnik
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Kranj, 10. januarja - Minuli konec in začetek tega tedna sta
minila v velikem navdušenju nad izvrstnimi skoki Moravčana
Primoža Peterke in nad njegovo skupno zmago na 45. novoletni
skakalni turneji. Za Primoža in ostale naše fante pa ni bilo
veliko počitka, saj so že včeraj zjutraj odpotovali v švicarski
Engelberg, kjer se danes s kvalifikacijami ter jutri in v nedeljo s
tekmama nadaljeval svetovni pokal.
Po ponedeljkovem tretjem
mestu in skupni zmagi na Intersport turneji je nas skakalni
šampion Primož Peterka še
povečal prednost v skupni uvr
stitvi svetovnega pokala. Tako
ima po desetih tekmah skupaj
kar 632 točk, kar je za 92 točk
več, kot jih ima drugouvrščeni v
svetovnem pokalu Nemec Dieter Thoina. Na tretjem mestu je
drugi iz novoletne skakalne
turneje, Avstrijec Andreas
Goldberger, ki je v dosedanjih
nastopih zbral 514 točk.
Poleg Primoža Peterke imajo
točke svetovnega pokala iz
letošnjjih tekmovanjj tudi Blaž
Vrhovnik (10), Samo Gostiša
(4), Urban Franc (3) in Robi
Meglic (1). Tako ima Slovenija
v točkovanju narodov skupaj
650 točk in je na šestem mestu
za Japonsko (1621), Norveško
(1179), Finsko (1048), Avstrijo
(883) in Nemčijo (802).

Prav tako kot po točkah v
svetovnem pokalu tudi po
zaslužku vodi Primož Pe
terka. Letos'je zbral že
79.500 (švicarskih) fran
kov. Takoj za njim je s
57.000 franki Thoma, tretji
je z 38.000 tisoč franki
Japonec Funaki, četrti pa z
32.000 franki njegov rojak
Okabe. Na petem mestu je
Norvežan Brenden z 30.500
franki, šele šesti pa je Av
strijec Goldberger s 23.500
zasluženimi franki.
Slava pa ima tudi svojo ceno
in namesto, da bi se Primož
skupaj s sotekmovalci, trenerji
ter starši v ponedeljek ponoči
ob vrnitvi iz Bishofshofna spočil
v domači postelji, ga je v
Moravčah čakala več kot tisoč

Primož Peterka, zadovoljen, a
malce utrujen junak.
glava množica navijačev, ki so
mu čestitali za nov velik uspeh.
Zbrali so se tudi funkcionarji,
od domačega župana do pre
dstavnikov smučarske zveze na
čelu s predsednikom Stanetom
Valantom in direktorja nordijs
kih reprezentanc Ljuba Jasniča.
Že v sredo pa je Primoža
Peterko in predstavnike Smu
čarske zveze sprejel tudi pre
dsednik Državnega zbora
Republike Slovenije Janez Po
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tudi

dobnik. Kot je poudaril v
čestitki mlademu šampionu, je
zmaga na tako velikem tekmo
vanju, kot je prestižna skakalna
turneja Intersport, tudi velik
prispevek k uveljavljanju naše
države v svetu. Dejal je tudi, da
se bo tudi osebno zavzemal za
zagotovitev večje podpore, pre
dvsem finančne, smučarskemu
športu. Po čestitkah in kratkem
počitku pa so se naši smučarji
skakalci in vodstvo reprezen
tanc včeraj zjutraj že odpravili
na novo pot proti švicarskemu
Engelbergu, kjer bodo danes
kvalifikacije, jutri in v nedeljo
pa novi tekmi za svetovni
pokal. V Engelbergu bodo
nastopili: Primož Peterka in
Urban Franc (SK Triglav),
Robi Meglic in Gregor Lang
(SK Trifix Tržič), Peter Žonta
(SD Dolomiti) in Marko Boga
taj (SSK Alpina Žiri).
Preostali skakalci A in B
reprezentance bodo konec ted
na nastopali na turneji konti
nentalnega pokla, ki se bo
danes začela v Ramsauu, jutri
nadaljevala v Beljaku in v
nedeljo v organizaciji SSK Ilir
ija končala v Planici.
• V. Stanovnik, foto: T. Doki
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V Škofji Loki so 1. in 2. januarja odigrali 4. novoletni turnir v
malem nogometu. Organizator tekmovanja K M N Marmor
Hotavlje je v Poden uspel privabiti moštva, ki so v tej sezoni
osvojila najpomembnejše odprte turnirje v Sloveniji.
Na turnir se je prijavilo rekordnih 38 ekip, zaradi novozapa9-J.ga snega pa nekatere ekipe kasneje niso prišle. Imena, kot so
Cimerotič, Mitrakovič, Protega, Rakovič, Agič, Marušič, Grašič,
Jolič, Hadžič, Botonjič, Miškič, Birjukov... iz velikega nogometa in
Simeunovič, Kostič, Bogovič, Ristevski, brata Gačnik... iz malega
nogometa so poznavalce te športne zvrsti v lepem številu
Pripeljale na Poden.
To pa je tudi turnir, na katerem se srečajo najboljši gorenjski
nogometaši s svojimi ekipami. Nihče na Gorenjskem na žalost ni
sposoben združiti toliko kvalitetnih ekip, kot Ahčin & Co.
Odlična in brezhibna organizacija, bogat nagradni sklad, odlično
sojenje (letos Bohinc in Mitrovič) pa so glavni razlogi, da je ta
turnir poleg Dnevnikovega v Ljubljani po kvaliteti najmočnejši v
Sloveniji.
Letošnji zmagovalci so postali že drugič zapored Gradvoz iz
Ljubljane, ki so v finalu premagali Bife Skorc iz Ivančne Gorice.
Za oboje v večini nastopajo rutinirani ljubljanski igralci malega
nogometa, ki igrajo v 1. SLMN. V boju za tretje mesto pa se O.
lun Carioce iz Kočevja po streljanju šestmetrovk premagale
ljubljansko Lipo Vulkanizerstvo Stipič.
Od gorenjskih ekip sta se najbolje uvrstili ekipi Venera Shopa iz
Kranja in Tramina iz Naklega - oboji so izgubili v četrtfinalu. Od
ostalih ekip z Gorenjskega bi pohvalil še oslabljeno ekipo K M N
Domel iz Železnikov, ki so v prvem krogu premagali Škvorc & Co.
iz Ljubljane (Batanjski, Fetič...), ki so veljali za ene izmed
apirnih favoritov in za dostojen poraz v 2. krogu s Perspektivo iz
jubljane (Mitrakovič, Kečan, Betonjič, Agič, Miškič, Birjukov...).
pruga ekipa, ki ji gre pohvala, pa ie K M N Kriška gora iz Tržiča, ki
je po streljanju šestmetrovk izgubila z ekipo Darioš iz Ljubljane
(Cimerotič, Hadžič, Rakovič, Protega...).
Konec meseca januarja pa se začen drugi del v prvi
malonogometni ligi, nadaljuje se tudi pokal NZS, medtem ko
drugoligaši začnejo spomladi na prostem. • P. Skerjanc
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Jesenice - Novo leto 1997 so pri Drsalnem klubu Jesenice
začeli z nastopom na mednarodnem tekmovanju Evropski
kriterij v Brnu na Češkem. Med 280-timi tekmovalci in
tekmovalkami iz 13-tih držav ie najboljšo uvrstitev dosegla
Alenka Zidar in sicer bronasto kolajno pri mladinkah, Alenka
Mrak je v tej kategoriji zasedla 10. mesto, Gregor Urbas pa pn
mladincih 8. mesto. Pn deklicah do 11 let je bila Nena Stojanovič
9., Ania Otovič pa 11. Pri deklicah do 9 let je bila Kaja Otovič 5.,
Petra Mlinarec pa je zasedla 9. mesto. • J. Rabič
S N O V V B O A R D
Z A Č E T E K

V

M A R I B O R U

Maribor • Letošnji slovenski pokal v alpskih disciplinah
snowboardanja Ballantine's Snowboard Grand Prix '97 se bo ta
konec tedna začel v Mariboru. Dvobojevali se bodo pod
Žarometi snežnega stadiona pod Pohorjem, saj bodo kvalifika
cije ob 16. uri in 30 minut, finale pa ob 20. uri. V nedeljo bo prav
tam še veleslalomska tekma. Prvi, kvalifikacijski nastop bo ob
11. uri, drugi oziroma finalni pa ob 12. uri.
Naslednje tekme Ballantine's Snowboard Grand Prixa '97
bodo na Kobli (9. februarja), v Kranjski Gori (15. februarja) in
na Rogli (15. marca), za točkovanje te serije pa bosta šteli tudi
slovenski tekmi mednarodnega pokala West Continental Open,
ki bosta prihodnji teden.
V A T E R P O L O

Hertz
E

K l j u b i z e n a č e n i i g r i so l j u b l j a n s k i h o k e j i s t i i z p o l n e P o d m e ž a k l e o d š l i z o b e m a t o č k a m a - V
nedeljo v P o d m e z a k l i gorenjski derbi
Jesenice, Bled, Kranj, 10. januarja • je zadel še Hass in ie bil rezultat 2:4, so Beljaka ima 43 točk, K A C pa 40. Na
Minuli torek se je v dvorani Podmezakla nekateri že obupavali, vendar je Bikovski četrtem mestu je Olimpija Hertz z 38
na Jesenicah ponovno zbralo več kot 4 prav v zadnji sekundi druge tretjine točkami, Bolzano je peti s 35 točkami,
tisoč navijačev, ki so uživalili v vseskozi zmanjšal na 3:4. Bikovski je bil tudi strelec Acroni Jesenice so šesti s 33 točkami,
napetem derbiju med domačo ekipo četrtega gola za Jeseničane v 3. minuti Sportina pa je deseta s 23 točkami.
Acroni Jesenice in ljubljansko Olimpijo zadnje tretjine in obetal se je dramatičen
Danes je na sporedu 37. krog. Sportina
Hertz. Toda 36. krog Alpske lige za razplet. Več sreče pa so v nadaljevanju se bo v domači dvorani na Bledu pomerila
Gorenjce na koncu ni bilo srečno. Jeseni imeli gostje, saj ie Imes v 56. minuti z moštvom VSV iz Beljaka (ob 18.30),
cam so po izenačeni igri izgubili tesno 4:5, postavil končni izid 4:5 za Olimpijo Hertz. Olimpija Hertz v Tivoliju gosti KSV
Brez točke je v torek ostala tudi Kapfenberg, Acroni Jesenice pa odhajajo
enakim rezultatom pa je nepričakovano
izgubila tudi ekipa Sportine, ki je gosto Sportina, ki je gostovala pri zadnjeuvršče v Celovec k moštvu K A C (tekma na
vala pri zadnjeuvrščenem moštvu lige EC nem moštvu Alpske lige, EC Grazu v celovškem sejmišču se bo začela ob
Gradcu. Blejci so z golom Kopitarja sicer 19.15). Naslednji krog pa bo že v nedeljo,
Grazu v Gradcu.
povedli in z golom Billa v prvem delu ko
bo v Podmezakli ob 18. uri gorenjski
V Podmezakli so domači navijači "ob druge tretjine vodili že 0:2, toda domači derbi
med Acroni Jesenicami in Sporimo,
igralci
so
najprej
izenačili,
na
začetku
stali" že v drugi minuti, ko je mrežo
Olimpija
Hertz pa gostuje na Dunaju.
zatresel nekdaj jeseniški, sedaj pa ljubl zadnjega dela tekme pa so povedli 4:3.
V torek pa sta bili odigrani tudi dve
janski Ivo Jan. Toda igralcev to ni zmedlo, Čeprav je Tišler pet minut pred koncem
vrstili so se napadi na obeh straneh, v 15. izenačil na 4:4, pa so imeli več sreče tekmi državnega prvenstva. Ekipa Slavije
minuti pa je za Acroni zadel Udar Rahma- domačini, ki so že nekaj trenutkov kasneje Jate je v Zalogu premagala Celje 16:0,
tuljin in izenačil na 1:1. Takšen je bil tudi spet povedli. Tako je bil končni rezultat Maribor in Hit Casmo Kr. Gora pa sta se
tekme v Gradcu 5 :4 (0:1, 2:2, 3:1).
razšla z neodločenim rezultatom 2:2. Danes
rezultat prve tretjine.
V drugem delu srečanja so Ljubljančani
Kljub porazu Feldkircha s Kapfenber- bo na kranjskem sejmišču ob 18. uri tekma
po golih Issla in Smitha vodili že 1:3, gom na lestvici Alpske lige še vedno vodi med Triglavom in Slavijo Jato, v Celju pa
vendar je Jure Smolej zmanjšal na 2:3. Ko ekipa Feldkircha, ki ima 51 točk, VSV iz med Celjem in Mariborom. • V.Stanovnik
M A H
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Triglav še vedno v vodstvu - Minulo sredo se je nadaljevalo
državno prvenstvo v vaterpolu. Triglav je v pokritem olimpijs
kem bazenu visoko premagal ekipo Kokre (na sliki), Probanka
Leasing se je kar polovico srečanja mučila z ekipo Mia Impianti
Trisestina, Mogota Ljubljana pa je v tretji četrtini strla odpor
Kopra. Veliko Dolj od osmega kroga pa bo zanimivo že jutri v
devetem krogu. V Kranju bosta na sporedu tekmi med Kokro in
Probanko Leasing (ob 19. uri), in med Triglavom in Mogoto
Ljubljana (ob 20.30 uri), Tivoli gosti Koper, Triestina pa Tomas
Portorož. • J. Marinček, foto: T. Doki
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Državno prvenstvo v sankanju - Člani sankaškega kluba
Jesenice bodo jutri in v nedeljo v Savskih jamah pripravili 6.
državno prvenstvo v sankanju na naravnih progah. Jutri bo ob 9.
uri trening enosedov in dvosedov, nato pa bosta še vožnji
dvosedov. V nedeljo bodo ob 9. uri na sporedu tri vožnje
enosedov. • J.R.
Člansko prvenstvo Gorenjske v šahu - Šahovsko društvo
Murka je organizator letošnjega članskega šahovskega prvenstva
Gorenjske. Turnir se bo začel danes ob 17. uri v prostorih
restavracije Center v Lescah in bo potekal 9 krogov po
švicarskem sistemu enkrat tedensko z igralnim časom 2 uri za
40 potez in dodatkom 15 minut. Igralo se bo ob sredah in petkih.
Šahovsko društvo Jesenice pa bo naslednjo nedeljo, 19. janurja,
ob 9.30 uri v šahovskem domu na Jesenicah organiziralo člansko
UOliFJShA
STAVNICA
prvenstvo Gorenjske v pospešenem šahu. • A.D.
Prejšnji petek smo vas spraševali za končni izid torkove
Tečaj za učitelje smučanja - Zbor učiteljev in trenerjev
tekme v Podmezakli med Acroni Jesnicami in Olimpijo Hertz. smučanja Kranj bo v sodelovanju s Fakulteto za šport in ZUTS
Kljub zajetnemu kupu pošte nismo dobili pravilnega
Slovenije organiziral tečaj za pridobitev naziva učitelj I. stopnic
odgovora. Najbolj sta se rezultatu približala Jože Galin iz
(prej vodnik). Pogoji za sprejem na tečaj so: letnik rojstva 1981
Kamnika, ki je napovedal zmago Olimplje Hertz 4:6 ki Stanka in starejši, da obvladate tehniko smučanja in imate smisel za
Zupan iz Kranja, ki je končni rezultat obmlla in napovedala
pedagoško delo. Prijave za tečaj zbirajo v ponedeljek, 13.
rezultat 5:4 za Acroni Jesenice. Obema bomo poslali
januarja, od 17. do 18. ure v pisarni na Stritarjevi ulici 5/2 v
totažilno nagrado, Glasovo majico.
Kranju.
Tokrat pa vam v HOKEJSKI STAVNICI zastavljamo novo
Košarkarski spored - V A2 ligi bo jutri ob 20. uri v športni
vprašanje, ki se glasi: Kakšen bo končni rezultat tekme za DP
dvorani na Planini gorenjski derbi med Triglavom in Loka kavo
med Triglavom in Acroni Jesenicami, ki bo v torek, 21.
Ekipa Gradbinca Radovljice bo gostovala pri Iliriji. Tudi
januarja, ob 18. uri v dvorani sejmišča v Kranju?
košarkarice Odeje Marmorja jutri gostujejo, v Sežani se bodo
Odgovore bomo zbirali do 21. januarja (poštni žig vključno
srečale z ekipo BTC Terminal Sežana. • V.S.
20. januar), med pmvilniml odgovori pa bomo (če bo več kot
en pravilen odgovor) izžrebali imenitno nagrado, ki jo
poklanja sponzor naše hokejske stavnice, Cansport z
Bleda, originalni hokejski dres NHL. Odgovore pošljite na
naslov: Gorenjski glas, Zoisova 1, Kranj - športno uredništvo.
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prodajno skladišče športne opreme
Športna

dvorna Bled,

tel/fax: 741-422

odprto od 15. -19. ure
U r a d n i z a s t o p n i k : Itech, V a u g h n , Martinville
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(GCHTES)
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(HEAVT TOOLS)

(HEAVTTOOIS)

C! NA/KOMPLETA
7 5 . 9 0 0
8 7 . 9 0 0
5 3 . 7 0 0
6 0 . 9 0 0
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4 0 0 0 Kranj, Jenkova 4, tel.: 0 6 4 2 2 1 - 1 2 9 , int. 2

Pucko je načel
A l ar k o
Podpora
poslanca
Cirila Pucka
kandidaturi
dr. Janeza Drnovška
(v
trenutku oddajanja komen
tarja ial še niso znani rezu
ltati glasovanja v parlamen
tu) je kratkoročno pomemb
na predvsem zaradi tega, ker
se je vsa zadeva končno
premaknila z mrtve točke.
Dolgoročno pa to pomeni
vedno večja nasprotja v
pomladanski koaliciji, saj
se bo začelo obdobje med
sebojnega nezaupanja in
splošnega sumničenja. Ne
glede na to, da se je posla
nec Pucko za podporo dr.
Drnovšku odločil po svoji
pameti, bo kritike začela
sprejemati
vsa njegova
SKD, pač kot stranka, ki ji
ni uspelo vzpostaviti po
polne notranje enotnosti in
nadzora. Ker je v teh stvareh
nedvomno največji mojster
neformalni pomladni vodi
telj Janez Janša, lahko na
petosti
pričakujemo
predvsem na liniji SKD SDS. Tudi zato, ker so ravno
pri SDS na predvečer volitev
v parlamentu poskrbeli za
spektakularno
medijsko
afero o podkupovanju nji
hovih poslancev.
Njihov
član Pavle Rupar je recimo
v drugem
televizijskem
dnevniku kazal kaseto, na
kateri naj bi bil posnet
poskus podkupovanja, ven
dar se ni dalo ugotoviti, kaj

Jenšterle,

koalicijo

z u n a n j i

V svilo zavit

s o d e l a v e c

je res na njej. Ob njej je imel razbije pomladno koalicijo.
še smučarsko karto, pri karti Glede na to, da so krščanski
pa se ni videlo niti tega, ali je demokrati na zadnjih volit
Z Velike Planine ali s Krvav vah doživeli velik poraz,
ca, da o tem, kako le-ta ne predvsem v konkurenci s
more biti nikakršno dokaz Slovensko ljudsko stranko,
no gradivo, ni vredno niti je to zanje dokaj elegantna
izgubljati besed.
rešitev, ki bi jim še naprej
Na koncu se je pokazalo, podaljšala del oblasti, ven
da se poslanski glasovi pri dar na račun novega izgubl
nas kupujejo za precej nižjo janja volilnih glasov. Toliko
in enostavnejšo
ceno. bolj, ker bi morali tokrat
Krščanski
demokrati so državo znova voditi v druž
menda svojega
"Judeža" bi bivših komunistov, razen,
dobili s tem, ker se je na če se ne bi dr. Drnovšku
nogometnih stadionih pre posrečila kakšna popolno
več vneto družil s prijatelji ma nova kombinacija, po
iz vrst liberalne demokra kateri bi se zdaj recimo
cije, med gorečim navijan odrekel ZLSD, kar pa je
jem za isti klub pa so ga glede na podpisane spora
očitno prepričali v to, da se zume malo verjetno.
jim je pridružil še v parla
mentu. Poleg tega pa se je ob S premikom tehtnice se je
"primeru Pucko" pokazalo, s srca odvalil kamen približ
da v SKD verjetno še niso no polovici naših volivcev,
popolnoma počistili z nek kar pa je povzročilo dvig
daj znano "Staničevo lini krvnega pritiska pri drugi
jo", za katero je bilo znano, polovici. Dr. Janez Drnov
da ni imela zadržkov za šek je pred kratkim v enem
sodelovanje z liberalno de od intervjujev dejal, da se še
mokracijo.
najbolje znajde v zapletenih
in nemogočih situacijah in
Kakšne bodo posledice zdaj se je ta trditev pokazala
resnično.
Puckovega dejanja, je v tem za popolnoma
trenutku še težko reči, kaže Mojster spopadanja z nek
ta pa se dve opciji. Po prvi bi danjimi jugoslovanskimi po
spletkarji
ter
enostavno izstopil iz SKD in litičnimi
vstopil v LDS, ali postal vsaj neuvrščenimi politiki vseh
neodvisni poslanec, ter s tem možnih ambicij in pogledov
novi vladi še naprej zago je zdaj še na domačem
tavljal večino. Druga mož terenu dokazal, da razen
nost je, da mu sledi kar vsa predsednika države nima
stranka in se pridruži novi sebi enakovrednega tekme
vladi ter s tem dokončno ca.

J o ž e

JSTova/c,

z u n a n j i

zidak
s o d e l a v e c

Prišli smo do ljudje verjamemo v tisto, v kar
reč neodločen in Willy Brandt j
razpleta poli smo prepričani. Če mislite, da je ostal predsednik vlade. Afer
tične drame. Kopolitika samo leporečje, potem zaradi zagnanih Speglovih n
—" "- boste brali te Ruparju ne boste verjeli. Če pa
narjev kmalu prišla v javno
vrstice, bo že jasno, ali bo Janez
ste vsaj malo brali zgodovinske
kar je seveda izjema, ne p
Drnovšek v prvem krogu izvolknjige, potem veste, da je politi
pravilo. Za večino umazanega
jen za predsednika vlade. Sicer
ka tisto, ker je rekel Machiavelli
denarja, ki se deli pod miz
pa sam razplet potrjuje tisto, kar
in potem ni nobenih dvomovjavnost seveda nikoli ne iz
smo napovedovali že pred noveč. Italija je naša soseda in oziroma
o
izve šele čez leta, k
vim letom. Še enkrat se je korupciji smo se lahko dodobra
so akterji afer že pod rušo ali p
pokazalo, da je v tranziciji poučili. Nekateri se bodo celo
ostareli starčki.
politika neusmiljen boj za ob
spomnili, da je vodilo Liberalne V teh dneh bo veliko govora
last, v katerem, kot je že pred
demokracije, da denar ne smrdi
morali, pokvarjenosti in kor
stoletji rekel Nicolo Machiavelli,
in da je vsakega mogoče kupiti. ciji. Nekateri bodo še bolj ra
se uporabljajo vsa sredstva za Tudi Cirilu Pucku, poslancučarani nad politiko in politik
dosego cilja oz. oblasti.
krščanskih demokratov lahkoDrugi se bodo mogoče spomnil
Zelo naiven je tisti, ki misli, verjamete,
da
da se je "nenadoma"
starih dobrih časov, ko sta
je politika samo tisto, kar lahko
in "spektakularno" odločil pod
Dolanc ali Popit povedala, k
sliši na tiskovnih koherencah alipreti Janeza Drnovška, mogoče morajo misliti in ker niso im
pa razbere iz izjav politikov.
pa tudi ne. Ko boste o tem nobenih informacij, se jim
Dejanska politika se oblikuje za
razmišljali, takrat se vprašajte, zdel svet lep, urejen in eno
odrom, včasih v mondenih loka
kako je mogoče, da se je Pucko ven, danes pa je komplicira
lih, največkrat pa tam, kamor ravno na dan glasovanja o umazan in pokvarjen. Nekdo,
nikoli ne stopijo noge navadnih
novem mandatarju spomnil pod
razmišlja, se bo ozrl okoli sebe
smrtnikov. Bistvo politike nopreti Janeza Drnovška. Zakaj, to
in opazil, da se tudi v vsakda
meklature v tranziciji je namreč
ni povedal že pred volitvami, saj
jem življenju laže, vara, podku
neizprosen boj za moč, za oblast
je končno LDS predstavljalapuje in goljufa. Spomnil se
in prek nje za denar in pri tem je Drnovška
kot kandidata za številnih finančnih afer, ki so
morala seveda nepotrebna nav
mandatarja? Pucko se tega tudi
zadnjih letih pretresale Slove
laka.
ni spomnil po volitvah. Lahko
in postalo mu bo jasno, da je
Življenju in v politiki potrebno
Razmerje političnih sil, ki jeverjamete, da Pucko ni ničesar
za svoj odločilni glas in steločevati med zrnjem in plevelom
nastalo v Sloveniji po volitvahdobil
je
prepričani v moralo in "politične Danes mu bo mogoče kak pre
naravnost zahtevalo uporabo
varant težje prodal v svilo za
umazanih trikov. Naiven je razloge".
bil
zidak, ker mu je postalo jasn
tisti, ki je pričakoval, da bo Nekatera dejstva pa so ven
Liberalna demokracija mirno darle neizpodbitna, namreč izda mora realistično ocenjevati
ljudi. In tudi v politiki bo z
zapustila oblast. Jasno je bilo,
kušnje zrelih demokracij, ki so
ločevati med lepimi besedami
da bo z vsemi sredstvi poskušalapreživele podobne afee. Korup
umazanimi dejanji, ki se za nji
obdržati oblast in da bo še cija kot sistem vladanja in boja
enkrat poskusila postaviti Jane
za oblast ni značilen samo zaskrivajo.
za Drnovška na premiersko Italijo. Tudi v Nemčiji se je
Glasovanje o Drnovšku bo
mesto. Mogoče verjamete, da zgodil
je
podoben škandal kot pokazalo, kam se bo v prihodn
tržiškega župana in poslanca sedaj v Sloveniji. Na začetkujih letih usmerila Slovenija. N
SDS Pavla Ruparja poskušal sedemdesetih let so krščanskiprej bo pokazalo,
kakšna
podkupiti član LDS Igor Ši demokrati skušali s pomočjo koalciija bo vladala Sloveniji
menc. Če ste iz Cerkelj in ste nakonstruktivne nezaupnice zrušiti
tu je verjetno še mogoče priča
Šimenčevem teniškem igrišču socialdemokratskega predsedni
kovati presenečenja.
Če bo
videli Bavčarja in Omerzo, ka vlade Willya Brandta. S po
Drnovšek izvoljen, potem b
kako igrata tenis, potem so vam
50.000 DEM so podkupili dva
veliko manjše presenečenje, če
mnoge stvari jasnejše. Vendar pa
poslanca nasprotne strani. Kobodo
je
v njegovo koalicijo sto
Ruparju lahko tudi ne verjamete,
končno prišlo do glasovanja otudi krščanski demokrati.
ker se vam mogoče ni zdel nezaupnici, se je zgodil čudež.
prepričljiv.
Toda ponavadi Rezultat glasovanja je bil nam
Jože Novak je simpatizer SDS

USODE

hiše. V vsaki en večer. Z nami so hodili fantje
in ko smo se naveličali, je kdo potegnil
Piše: M i l e n a Miklavčič
Na zdravje
harmoniko, da smo še malo zaplesali. Toda
vsakega nismo spustile v izbo! Tisti, ki so se
če ji včasih zdravje malo ponagaja! To ni nič Velikokrat se je zgodilo, da stegen niti čutila imeli radi, se tako dobili možnost, da so bili
naših
žena!
nisem. Kot bi že napol zmrznila."
takega! Samo potrpeti je treba, kajti naslednji
vsaj malo skupaj. Starši so bili strogi do nas
Prijazen nasmeh in lepa beseda pri meni dan bo gotovo bolje!"
Napela sem ušesa. Ja, to bi me pa res in uradno ni bilo dosti priložnosti za to, da bi
delata prave čudeže. In tako se mije zgodilo, Tako mi je razlagala, ko sem sedla k njej, strašno zanimalo, če bi mi hotela povedati,
da sem se že takoj prvi trenutek počutila kot ko me je prijela za roko, jo pogladila in mi s kaj so dekleta in ženske nosile spodaj? So se imeli na samem "radi".
Hej, nikar se ne zgražaj (obrnila se je k
doma, ko sem obiskala Veharjevo Mici tem dala vedeti, da sem dobrodošla. In da mi bile res brez hlač?
meni in mi požugala)! Če nam je bil fant
(staro mamo znanega balinarja, svetovnegabo, mogoče, povedala vse, kar bom želela.
Micka se je nagajivo zasmejala:
všeč, smo se pa že lahko malo stisnili, mar
prvaka Uroša Veharja).
Veš, ženske smo bile včasih ene velike reve.
Micka je začela čisto na začetku.
ne?!"
Sedela je vsa drobna in s sklenjenimi
Za
vse
se
je
našel
denar,
le
za
nas
ne.
Jaz,
na
"Rodila sem se na Vrsniku. To je pre
rokami, na stolu in njene živahne oči so krasna vasica, tik na Žirmi. Bilo mi je komaj primer, sem dobila svoje prve hlače tisti dan, Bilo mi je silno všeč, da se ji ni zdelo
švigale zdaj sem, zdaj tja. Kot da bi v njih 16 let, ko sem ostala brez očeta. To je bil za ko sem se možila. Vse dotlej jih nisem nosila. zamalo govoriti o teh stvareh, o katerih
poplesavalo na tisoče nagajivih možicev! mamo hud udarec. Brez njega se sploh ni večKje, misliš, bi vzela denar zanje?! Najhuje je večina modro molči. (Ali samo zato, ker radi
Zdelo se mi je, da je že vsa nestrpna. Vse znašla. Brez volje je tavala po njivah in po bilo takrat, ko sem imela menstruacijo. Vsapokažemo mladi generaciji, da smo bili
popoldne me je čakala in brskala po hiši, kot bi ga iskala. Še dobro, da je imela kri mi je stekla po stegnih in se lepila obnje. nekoč mi, ki smo starejši bolj "pametni" od
spominu za najrazličnejšimi
zanimivimi mene. Ničkaj nisem razmišljala, če je bilo Včasih se je vse skupaj strdilo in le s težavo njih?!)
"Mlad človek je ustvarjen za to, da išče
utrinki iz mladosti. Marsikaj je, seveda, že potrebno poprijeti za delo, ki do takrat ni sem se potem umila v majhnem lavorju,
poti,
ki ga vodijo skozi življenje. Povsem
pozabila. Mogoče tisto, kar se ji je pripetilo bilo "moje". Po cele dneve sem imela v rokiedinem, ki smo ga imeli pri hiši. Toda o tem
včeraj ali lani. To že. Nikakor pa ji niso koso, furala sem bike, letala iz hleva v hišo, se ni kaj prida govorilo. To so bile ženske normalno je, da hoče marsikaj okusiti in
zbledele podobe iz tistih časov, ko je, polna na polje, po opravkih in se odzvala vsakemu, zadeve, ki so bile na kmetih bolj postranskeskusiti."
Strašno me je zanimalo, koliko fantov je
energije, držala vse štiri hišne vogale skupaj.ki me je rabil. Domači so se kmalu navadili, ga pomena. No, ja, povsem drugače je bilo,
Take so bile te ženske! Po eni strani bi človek da so se v težavah obračali name. V družini ko smo šli na ples. Takrat se je fant z ona imela pred poroko.
Skrivnostno se mi je posmejala in rekla:
mislil, da jih bo odpihnil vsak, malo nas je bilo 5 otrok in ni bilo enostavno dekletom hitro umaknil za prvi vogal,
"Ej, kaj si pa misliš, saj nisem bila tako
močnejši veter, po drugi strani pa so bile skrbeti za vse. Redili smo 12 govedi, sejali zavihal krilo navzgor in pot je bila v
lumparska! Ko je prišel čas, da bi že lahko
zagrizene borke. Življenje je bilo kruto in smo pšenico, oves in proso. Hvala bogu, da trenutku prosta, ha, ha, ha!
neizprosno in tistemu, ki je klonil, se ni mi je ob strani stal stari oče, ki me je Ženske so ponavadi imele le par hlač. izbirala, mi nihče ni bil kos. Ja, priznam, bila
dobro pisalo! Sploh so bile včasih ženske spodbujal in mi pomagal, če ne drugače pa Zvečer so hitele prati, da je bilo zjutraj suho.sem zelo zahtevna. Toda vseeno se je našel
eden, ki mi je ugajal..."
nekaj posebnega! Brez dohodkov, soočene z z nasveti. "Kmalu po očetovi smrti je zbolela Tako je to bilo!"
V Mickinih mladih letih so pri ženitvah
najrazličnejšimi predsodki in obremenjene s še Mickina mama. Leta 1917 so jo odpeljali v Micka je bila mama in pestrna svojim
številno družino, so znale delati čudeže! Ljubljano, ker je bila operirana na maternici. mlajšim bratom in sestram. Svojo "službo" imeli glavno besedo posredniki. Temu so
starši naročili, kakšnega fanta ali dekle naj
Kljub težkemu življenju so se znale zmeraj
"Ja, hudo je bilo," je kimala bolj sebi kot je nastopila, ko ji še ni bilo sedem let. Pri poišče za njihovega otroka in to se je potem
pobrati. Žalost so potisnile v najgloblje
hrani in obleki niso dosti komplicirali. O tudi zgodilo. Mickin posrednik ni šel daleč.
meni.
kotičke v svojem srcu ali pa so enostavno
Do Žirov je bilo približno uro hoda. kakšnem previjanju sploh ni bilo govora. Ko Moža ji je našel kar pri sosedu. "Ko sem
pozabile nanjo.
Pozimi še malo več. Prvič se je sama se je otroku "vnela ritka", je Mickina mama izvedela, za kaj gre, sem šla v oglede. Da vse
Kaj jim je pa, poleg težkega dela od jutra spustila v dolino, ko je začela obiskovati vzela divji "roženkravt" in z njim pomazala
skupaj prekontroliram na lastne oči. Popro
do večera, sploh še ostalo?! Tudi Micina pot osnovno šolo. Takrat so bili drugačni časi, opečeno mesto.
sila sem mamo, da je šla z menoj. Brez
je bila podobna. Z mnogimi padci pa tudi s saj je bil za hribovske otrojce (za katere je "Spali smo na "špampetu", ki smo ga
odvečnih besed sva si ogledovali njegovo
številnimi lepimi trenutki, ki so jo osrečevali bilo vse dobro!) pouk le dvakrat tedensko. zvečer porinili pod peč, da nas ni preveč
domačijo in šele potem, ko sva prišli
v zadnjih 95 letih.
"Saj je bilo po svoje zabavno. Zmeraj smo zeblo. Važno je bilo samo to, da smo bili vso dodmov, je mama zinila: Sploh ni tako kot
Ja, to pa je starost, boste rekli! Pa še pravbili v družbi, pa naj je to bilo za v šolo ali k zimo lepo na toplem," se spominja Micka in na kmetih. Mi imamo vsaj kaj v smeteh."
boste imeli!
maši. Kakšno neumno smo ušpičili, in tako vneto, brez prestanka, niza dogodek za
Micka včasih vleče za nos celo svoje hčere. je čas zelo hitro minil. Starejši so med potjo dogodkom.
To je pomenilo, da če je padlo kaj na tla,
O, te pa niso tako hitre in čvrste kot ona! Ko pri "Plesku" malo pošnopcali in postali hitro
"Pozimi smo na dan privlekle punkeljne in
da
je tam tudi ostalo, pri tistih, revnejših, pa
jim reče, da malo pokašljuje, pritečejo, vse dobre volje. Mi, otroci, pa smo se lovili in klekljale. Jaz naprimer, sem znala klekljati
panične, kaj je z mamo narobe in potem, glej iskali borovnic in jagod po bregovih. prej, preden sem šla v šolo. Nikoli nismo so vse takoj pobrali in spravili, ker jim je
ga zlomka! jo najdejo na vrtu, ko okopava Edinole pozimi je bilo malce nerodno. Sneg sedele za punkeljni same. Zmeraj se nas jeprimanjkovalo tako hrane kot drugih stvari.
(se nadaljuje)
krompir. Ne, Micka se ne pusti! Kaj potem, injnraz sta dekletom oribala stegna do krvi. več zbralo in potem smo se selile od hiše do

nim, da je stil pisanja skrajno delo. Naš cilj ni stavkati, pač Ura pravljic v Škofji Loki
gledališče GM Jesenice nastopilo z glasbe
neprimeren in mi je povzročil pa s stavko doseči (če ne gre škofja Loka - V Knjižnici v Skorji Loki bo no pravljico Janeza Bitenca Kozliček meketajček - za abonma in izven.
veliko težav, saj je v teh drugače) zastavljeni cilj.
v torek. 14. januarja, ob 17. uri ura pravljic.
Lutkovna matineja
Da smo uspeli v Peku In v Železnikih
tovarna, ki je ves čas poma razmerah vsako neresnično
Hrušica • V Kulturnem domu bo v
oz.
zavajujoče
prikazovanje
Železniki
V
sredo,
15.
januarja,
bo
ob
narediti
korak
naprej,
je
za
Tuje cigarete
gala našim športnikom, zdaj
nedeljo, 12. januarja, ob 10. uri v prvi
17.
uri
v
Izposojevališču
v
Železnikih
ura
situacije
problematično.
Novi
sluga tistih, ki smo v času
letošnji matineji na sporedu lutkovna pravl
ne sme več, očitno pa je
v Kranjski Gori tega
jica Jelen Jarko, ki jo bosta predstavili
prazni pravljic.
to dovoljeno tujcem. Velikih nar je imel informacijo, ki je božično-novoletnih
Metka
in Bernarda. Prišla bosta tudi dedek
Diapozitivi
Primoža
Butinarja
Kot vsako leto sem se tudi uspehov, ki jih dosegajo smubila pravilna (saj je stavkovni kov in dopustov predvsem
Loka • V škofjeloški knjižnici se in Mira, zastavila novo uganko in pogledala
letos udeležila tekme svetov čarji, pa Venovar, Bilačeva in odbor dne 24. 12. 1996 stavko delali (ne smučali) na zelo bo Škofja
v četrtek, 16. januarja, ob 17.30 z otroško pošto.
nega smučarskega pokala v ostali, ne bi bilo brez podpore prekinil in napovedal nadalje problematičnem področju po diapozitivi predstavil Primož Butinar.
Župnikove sanje
vanje
stavke
6.1.
97.
Če
ne
bo
gajanj, razgovorov in iskanju Zdrava prehrana
Kranjski Gori, decembra pa slovenskih podjetij. Ali drža
Šenčur • V domu krajanov v Šenčurju
sem z zanimanjem spremljala va misli, da bodo slovenske novih elementov, ki bi pripo novih poti iz težav, v katerih
Kokrica - Turistično društvo Kokrica bodo v nedeljo, 12. januarja, ob 19. uri
polemike okoli tobačnega za športnike podpirali tujci? mogli k prekinitvi stavke), se nahaja Peko. V tem času so prireja jutri, 11. januarja, ob 17. uri v premierno uprizorili igro Župnikove sanje v
izvedbi gledališke skupine Uporniki kar
kona. Priznati moram, da kot Kranjski Gori, ki jo po TV vendar je želel narediti čla bile narejene prve poteze, nakulturnem domu na Kokrici predavanje tako.
prehrana za zravo življenje. Preda
nekadilka podpiram zakon, ki spremlja ves svet, bodo sevedanek čimbolj odmeven, kar mu katerih bo v nadaljevanju Zdrava
vatelj bo mag. Janez Zeni, ki bo razlago
omogoča nam nekadilcem, da dali sredstva, in prav je tako, je na opisani način tudi uspemožno graditi sanacijo Peka. poznazoril tudi z ilustracijami na grafosko Najlepša je moja
Besnlca - Jutri, v soboto, bo v Kultur
Upam, da bodo bralci ra pu.
lahko živimo v nezakajenih zagotovo pa ne bodo podpir lo.
nem domu ob 19.30 uri gostovala igralska
Stavkovni
odbor,
ki
vodi
zumeli, da ie bilo veliko tistih, Povabilo v društvo
prostorih. Že ob lanski debati ali manj znanih športnikov, ki
skupina iz Preddvora s komedijo Najlepša
Kranj - Društvo upokojencev v Kranju, ki je moja.
pa nisem dobro razumela, lahko nekoč postanejo zvezde stavko, je sestavljen iz članov ki so zaskrbljeni za usodo
je
med
največjimi
na
Gorenjskem,
vabi
zakaj naj ne bi smele tobačne in ambasadorji Slovenije. obeh sindikatov, ki sta v Peku Peka, z njo povezanih tudi upokojence, ki še niso člani, da se jim
tovarne reklamirati svojih Tako podporo lahko nudijo prisotna (Sindikat podjetja preko praznikov in ne samo pridružijo v pevskem zboru in pri številnih
Predavanja
l f
proizvodov. Če malo pogle samo slovenska podjetja in Peko, ki se povezuje v Zvezo novinar Glasa. Vseeno pa drugih dejavnostih v društvu.
svobodnih sindikatov in upam v letošnji zimi na
dam okoliško mladino, mi je tudi Tobačna tovarna.
Šport in upokojenci
jasno, da jih tobak ni prevzel
Naj končam. Svoje ogor KNSS Neodvisnost Sindikat kakšen dan smučarskega do
Žirovnica - Kulturno-prosvetna sekcija
Koncerti
Bfr
pri Druptvu upokojencev Žirovnica vabi na
zaradi reklam, ampak zato, čenje nad neumnostjo te podjetja Peko) v stavkovnem pusta.
predavanje šport in upokojenci, ki bo v
ker hočejo biti pomembni ali države sem zlila. Vem, da odboru ne gledamo na pri Tržič, 6.1.1997, Anton Rozman
Gorenja vas • Jutri, v soboto, ob 19.30 torek, 14. januarja, ob 18. uri v rojstni hiši
pa, ker vidijo kaditi svoje nisem edina, ki mislim tako. padnost eni ali drugi sindikal
bo v Osnovni šoli Ivana Tavčarja prvi letni Matije Čopa v Žirovnici. Predaval bo mag.
koncert Mešanega pevskega zbora Tratars- Viktor Krevsel.
starše. Zdaj po Kranjski Gori Poznam mnoge nekadilce, ki ni centrali, pač pa na uspešno
ki zvon pod vodstvom zborovodje Silva
pa prepoved reklamiranja ra se zgražajo nad zakonom, da
Poljanska.
zumem še manj.
kadilcev sploh ne omenjam.
V
radovljiški graščini
Razstave
V nedeljo je pred televizijs Država pa nič.
G L A S O V
K A Ž I P O T
M
Radovljica - Danes, v petek, 10.
kimi sprejemniki verjetno se
Anita Brk, Lesce
januarja, bo ob 19. url v Radovljiški
delo veliko Slovencev, ko so
graščini koncert KMZ Hozana iz Radovljice. Razstava v hotelu Kokra
Brdo • V hotelu Kokra na Brdu pri Kranju
se po vitranški strmini spušča Pojasnilo
bodo danes, v petek, ob 19. uri odprli
li Košir, Tomba in ostali.
Ansambel
Obzorje
v
Besnici
slikarsko
razstavo slikarke Stane Lušnic
Prireditve
M
Izleti
Besnlca • Ansambel Obzorje, kater
Veliko Slovencev je torej opačlanka Stavka se
Arsovske.
ega mentor je Jože Burnlk, je pod
zilo ogromne panoje MemRazstava fotografij
vodstvom vaneta Triierja lani s tradicio
Večer znanstvene fantastike
phis ob smučarski
stezi. nadaljuje
V Dražgoše
Škofja Loka - V Galeriji Fara bodo
Tržič - V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja bo nalnim božično-novoletnim koncertom v danes, v petek, ob 18. uri odprli razstavo
Gorenjski
glas
je
dne
3.
1.
Žirovnica - Pohodno-planinska sekcija v torek, 14. januarja, ob 19. uri tematski Železnikih proslavil tudi 15-letnico obsto
Enak napis je krasil tudi
Društva
upokojencev
Žirovnica
vabi
na
fotografij
Ivana Pipana, člana Fotografske1997
objavil
članek
z
naslo
ja
in
izid
CD
plošče.
Že
takrat
je
ansambel
drese vseh tekmovalcev. Vsi
pohod v Dražgoše, ki bo v nedeljo, 12. večer o znanstveni fantastiki. Gost prire
a društva Radovljica in Likovne sekcije vir
napovedal nastope tudi po različnih krajih
ditve
bo
poznavalec,
teoretik,
prevajalec
in
vemo, da gre za reklamo za vom Stavka se nadaljuje.
januarja. Za pohod preko Jelovice bo
adovljica.
v Sloveniji. Prvi takšen koncert bo v
cigarete. Še več: za tuje cigar V omenjenem članku je bilo odhod avtobusa ob 7, uri, za pohod iz avtor Žiga Leskovšek.
soboto, 18. januarja, ob 19.30 v gasils
zapisano,
da
je
bil
predsednik
Jamnlka
pa
ob
8.
uri
z
vseh
AP
od
Rodin
do
kem
domu
v
Besnici
Vstopnice
so
v
Predavanje
o
Brezjah
ete! Če zakon velja, mora
Kava in ča,
Brega. Čez Jelovico bo hoje 4 do 5 ur, iz
Kranj - V spodnji dvorani župnišča v predprodaji v trgovini Živila v Besnici In v
veljati za vse. Tako pa naša svobodnih sindikatov zaradi Jamnlka pa 2 do 3 ure. Potrebna je dobra Kranju
Od 15. do 22, januarja bo v razstav
bo v sredo, 15. januarja, ob 19. uri Agenciji Aligator Music shop v Cankarjevi
tobačna tovarna ne sme rekla smučarskega dopusta nedos zimska planinska oprema In palice. Prijave predavanje, na katerem bodo Jože Dež- ulici v Kranju.
nem salonu Domusa na Slovenski cesti
topen.
Podpisani
U.
Š.
je
iskal
sprejema
Janez
Rajgelj,
tel.:
802-193.
17
v Ljubljani na ogled tradicionalna
man,
kustos
Gorenjskega
muzeja,
ter
patra
mirati, tujci pa lahko. Prej bi
razstava o kavi, ki so jo letos razširili še
Kranj - Na tradicionalni spominski pohod frančiškana, mag. Ciril Božič, gvardijan na
razumela, da lahko reklamir na praznični dan (2. 1. 97) v Dražgoše
pa v nedeljo, 12. januarja, vabi Brezjah in dr. Leopold Gerčar predstavili
na kulturo pitja čajev. Predstavljena je
ajo naši proizvajalci, saj oni informacije glede situacije v tudi Planinska sekcija podjetij Iskre iz kulturno dediščino, ki jo hrani frančiškanski
široka ponudba prave kave in čajev
Gledališče
M
(pravih, sadnih In zeliščnih), kavnih apar
zaposlujejo naše ljudi in drža Peku in jih tudi dobil od Kranja. Odhod udeležencev bo ob 6.40 uri samostan na Brezjah.
podpredsednika
stavkovnega
z
avtobusne
postaje
Kranj
z
rednim
avto
atov za gospodinjstva in gostinstvo,
vi plačujejo davke, od tujih
Klub
študentov
Kranj
busom za Bohinj. Hoje bo za okoli 6 ur.
kuhalno in servisno posodo ter prigrizke
cigaret pa nimamo skoraj nič. odbora g. Draga Lombarja. Organizatorji priporočajo dobro in toplo
Kranj - Klub študentov Kranj pripravlja v Lutke v gosteh
m dodatke, ki se h kavi in čaju dobro
Boh.Bela - V Kulturnem domu bo
Počasi bom res začela verjeti, Predsednika svobodnih sindi obutev, gamase, topla oblačila, rezervno okviru študentskih večerov pod Imenom
odajo. Na razstavi predstavlja bogat
katov ni dobil, vendar ne perilo, zaščito proti padavinami In vetru in Student'n Futr v klubu Ragtlme v Kranju danes, v petek, ob 16. uri Lutkovno
kakovostnih pravih kav tudi LOKA
da hoče naša država načrtno zaradi smučarskega dopusta, smučarske oz. pohodne palice. V nahrbtni prihodnji teden naslednje prireditve: v torek, gledališča GM Jesenice nastopilo s pre tebor
Škofje Loke. v prijetnem amoientu
uničiti slovensko gospodarst pač pa zaradi čiščenja snega ku naj bo tudi dovolj primerne hrane in 14. januarja, bo ob 20. uri predstava dstavo Janeza Bitenca Kozliček meketaj- razstave, v katero je vključena tudi
napitkov. Predhodne prijave niso skupine Ane Monro, v sredo, 15. januarja, ček • za abonma in Izven.
degustacija, lahko uživate vsak delavnik
vo.
in nadziranja sina, ki je delal toplih
bo ob 20. uri predavanje Toma Štularja Po
potrebne.
med 10. in 13. ter 15. In 19. uro. Vstop je
Svetohlinsko se država ob- prve smučarske korake na
Plečnikovih stopinjah, v četrtek, 16. januar Kozliček meketajček
prost
Ribno - V Osnovni šoli v Ribnem bo
naSa tudi do športa. Tobačna bregu za domačo hišo. Me
ja, pa bo ob 22. uri koncert skupine Baby
P R E J E U S M O

8

6

danes, v petek, ob 18. uri Lutkovno

Can Dance.

N I K O K A V Č t Č
občasnih stikih. Tako mi je ob tem času
Dejal je, da je bila to zanj dragocena
tudi povedal, da se je v prvi polovici leta
politična šola. Naravno je bilo, da je tudi
Od Kavčiča
prek Bavčarja
in Janše
1968 sestal s svojim bratom, ki je prišel v
njega kot mladega in nadarjenega ateista
Slovenijo. Prvič na Pokljuki in drugič na
zajela uporniška vihra že prve dni. Tu se je
Koroškem ali obratno. Leto 1968 pa je bilo
pravzaprav tudi začela kaliti njegova duhov
v
osamosvojitev
turistično leto in niso bile potrebne vstopne
na in politična fiziognomija. Zaradi izredne
vize. Nekega dne v avgustu mi je Arti
nadarjenosti in sposobnosti hitrega dojeman
(odlomki iz knjige Pot v osamosvojitev)
telefoniral v banko in sporočil, da je prišel
ja in bistrega miselnega analiziranja proble
v Slovenijo Ciril Žebot. Prosil me je, naj bi
mov je bil hitro vešč politične tehnologije. Za
blagoslovom samega Kardelja. S spregledal odsotnost enega od bančnih
svojo mejno politično filozofijo mi je se je kvalificirano pogovarjal na
študentskimi nemiri junija leta uradnikov, ki je Žebotov sorodnik, da bo
opisoval dogodek, ki se mu je že kot vseh ravneh, od strokovnih do
1968 je sovpadlo tudi odkritje njemu (Žebotu) lahko na razpolago. Malo
dvaindvajsetletnemu političnemu funkcio diplomatskih. Njegov razpon za
nekaterih napak v stanovanjski bistremu očesu, ki se je seznanil s proto
narju pripetil junija 1942. Prišlo je do nimanja je bil univerzalen. Imel je
kreditni politiki
nekdanje kolarno korespondenco in analizo posegov
prvega resnega nesporazuma. Kot odgovo navado, da se je pri vsakem
Splošne
gospodarske
banke.
stvarnem
ključnem
problemu
rad
operativnih organov, je bilo
ren politični funkcionar je preprečil vojaški
Sprožena je bila silovita medijska posameznih
enoti izvršitev kazni nad nekimi kmečkimi še teoretično zavaroval za njego
kampanja in velik partijski očiš očitno, kako so Stanetu Kavčiču pripravljali
vo
utemeljenost.
V
teh
dejavnih
prebivalci v njegovem okrožju. Njegovi
čevalni proces, ki je dobil svoj zasedo in zanko, v katero naj bi se ujel. Po
prepovedi so sledile težke obtožbe na glavne praktičnih rešitvah se je vse bolj
epilog na sodišču. Prek medijev in domnevi njegovega nagnjenja k belogardizpolitične in vojaške forume. Zagovarjal se je nagibal k ekonomskim izhodiš
tudi drugače so mi svetovali mu pa bi ga na tej podlagi politično
čem,
ki
so
ga
tudi
teoretično
in
preprosto in razumno človeško. Trdil je, da v
odstop. Bilo mi je jasno, da so onemogočili. Žal naj bi ob tej priložnosti
ideološko
vse
bolj
oddaljevala
od
konkretnem primeru ni šlo za organizatorje
mi
po odhodu Borisa Kraigherja zmetali nekaj blata še borci na Staneta
bele garde, temveč za neozaveščene ljudi, kidogmatskih pravil usmerjanja. Ko
. Kavčiča, ki pa ni nasedel. Vse priprave so
dnevi v banki šteti. Tudi za menoj
^
*
.
& J
jih žal še nihče ni prepričal in pridobil za je začel glasno razmišljati o vlogi
dela
in
zakonitosti
kapitala,
tržnih
zakonise
je
vlekla
senca
jeze
in
nekooperativnosti
izpripravah za Titov obisk na Češkem. Tudi
sodelovanje v OF. V svojem političnem
gledanju je v tem primeru ločil organiza tostih vštevši konkurenco, o lastnini in dogodkov leta 1954. Ker zaradi jasnih in osebno srečanje z Žebotom je odklonil,
torje od preprostih kmečkih ljudi. Trdil je vrednostnih papirjih, ni nič čudnega, če je čvrstih stališč takratnega upravnega odbora čeprav je bilo po načrtu pričakovati spre
tudi, da je tako politično prepričanje izpo prišel v konflikt z dogmatiki, ki so prav tedaj do moje zamenjave ni prišlo, se je akcija zajem. Vendar je treba poudariti, da je celotna
vedal kasneje na posvetovanju na Cinku, za njegovim hrbtom pripravljali sistem, prevzem banke zavlekla.
operacija lahko imela zasnovo le v izrednih
Čez dober mesec, v avgustu 1968, je sledila 7koliščinah,'ki "so"se"p~okažaie v osebnih
kjer naj bi Boris Kidrič javno potrdil prirejen za delavsko ustavo, po kateri bo
j.
Naperjena je bila proti pristnih odnosih med Stanetom Bemikompravilnost njegovega stališča. Takrat ga je ostala v veljavi samo še dogovorna ekonotudi Kidrič prvič srečal in ga opozoril nase. l predsedniku Izvršnega sveta Stanetu Kavči- Artijem že desetletja s takratnim partijskim
Že spomladi 1943 ga je imenoval za
V najinih zaupnih nočnih pomenkih sva ču. Po skrbnih predhodnih pripravah sta se funkcionarjem v Sloveniji,
predsednika slovenske mladinske organiza seveda med drugim pretresala številna do- vladni protokol in Uprava državne varnosti
Primer z Žebotom se tudi kasneje ni
cije. V sebi je nosil prepričanje, da je bilo v mača in jugoslovanska vprašanja. Zaznamo- po izbranih dejavnostih skrbno pripravljala umiril. Poleti 1969 je nepričakovano udarila
opisanem dogodku že zasejano seme kasnejvali sta ga afera z Žebotom in cestna afera, na obisk Cirila Žebota v Sloveniji. Okoliš- na dan cestna afera.
šega rivalstva, ki se je manifestiralo v raznih Tudi ni razumel, zakaj so mu hoteli naprtiti čine so hotele, da je bilo
primerih. Najbrž je bila kasneje tudi za primer s 25 poslanci. Najina skupna ugoto med Upravo državne varStaneta Kavčiča nesreča, da so tisti, ki so vitev je bila, da je bilo že leto 1968 tisto, konosti in emigracijo odlič
ga v njegovih političnih gledanjih in konk naj bi zamenjali vodstvo v banki in pre no soglasje. Bolj pravilno,
retnih stališčih podpirali, zaradi prezgodnje dsednika Izvršnega sveta. Že takrat naj bi bolj pod okriljem Uprave
smrti pustili osamljenega. Tistim, ki so mu opravili glavni del tistega, kar so storili letadržavne varnosti. Eden
Kavčičeva
knjiga že naprodaj
pripisovali črne pike, je šel po malem na 1972. Nekoč mi je bolj za šalo dejal, da neod pomembnih pomočni
NaroČila sprejemajo tudi na Založbi Dan,
Živce tudi njegov govorniški talent. Če vedo, koga bi se najprej lotili - njega ali kov takratnega sekretarja
dodamo temu še njegove naravne poglede, mene. Ivan Maček - Matija je v naskoku je bil Stane Bernik - Arti.
ki je knjigo izdala.
ki se z dogmatičnimi
načeli splošnega hotel osvojiti in pod svoj vpliv vpeti Kot sem že omenil, je imel
Stane
Bernik
brata
dr.
Ljubljansko
banko,
vendar
mu
je
to
uspelo
družbenega razvoja v načelu in podrobnos
Knjiga Nika Kavčiča Pot v osamosvojitev je že
tih razhajali, je po odhodu Kidriča in Borisa šele po letu 1972. Takrat je v Ljubljansko Jožeta Bernika, takrat
naprodaj
v vseh večjih slovenskih knjigarnah. Knjigo,
Kraigherja ostal osamljeni jezdec. Ko je leta banko - Gospodarsko banko postavil za emigranta v ZDA. Dr.
ki
je
v
bistvu
opis življenja in dela škofjeloške
družine
1967 prvič prevzel javno izvršilno funkcijo, vodjo svojega nečaka Poldeta Mačka, člove Jože Bernik je zdaj pre
Kavčič
in
njenih
članov
ter
pripoved
o
vznemirljivih
dsednik
Svetovnega
slo
ka
brez
vsake
bančne
izobrazbe,
kjer
je
sem ga imel šele priložnost spremljati pri
dogodkih, ki so jih doživljali njeni člani, je izdala
njegovem operativnem delu in ukrepanju. polnih 12 let suvereno in dobro zaščiten venskega kongresa. Arti
Založba DAN, kjer sprejemajo tudi naročila: Naslov:
Bil je resnično pojav svoje vrste. Človek brez vodil banko v senci svojega strica. Medvojnije bil moj partizanski
Podjetje DAN, Ljubljana, Vojkova 78, telefon (061)
srednje in višje šolske izobrazbe je suvereno notranjski rivali pa naj bi se enkrat za vselej soborec. Kot domačina
obvladal vitalna družbena vprašanja. Lahko odkrižali prodornega Staneta Kavčiča, tudi z sva bila še kasneje v
168-44-56 ali (061) 168-26-16.
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Na Gorenjskem sejmu v Kranju je drsanje ob sobotah od 15. do 16.30 ure
in ob nedeljah od 15.30 - 17.00 in od 18. do 19.30 ure. V športni dvorani
na Bledu je vsak dan od ponedeljka do petka 10. do 11.30 ure ter ob
sobotah in nedeljah od 18. do 19.30 ure. Na Jesenicah v športni dvorani
P o d m e ž a k l o pa ob sobotah in nedeljah od 14. do 15.30 ure.

REKREACIJSKO
DRSANJE

111

Narolil« s« objavo sprejemamo po telefonu 064/223-111, faksu 0641222-917 ali osebno na
Zoisovi 1 v Kranju oz. po pošti - do 12.30. ure dan pred Izidom Gorenjskega glasa! Cena oglasov in
ponudb v rubriki: Izredno ugodna.

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

A V T O Š O L A B in B
VOZNIŠKI IZPIT ZA VSE KATEGORIJE, V KRANJU IN RADOVLJICI - TEL: 22-55-22
LICENCA Z A PREVOZNIKE

V

T

I N G .

O

š

" VOZILA SUZUKI - HiTRO IN KVALITETNO DO IZPITA
- UGODNI PLAČILNI POGOJI, PRODAJA UR: 0609-633-776
TURISTIČNA AGENCIJA ODISEJ: (064) 22-11 -03

Munchen 27.1., Madžarska - Lenti 25.1., Trst 28.1., Palmanova 29.1.
Rozman, tel.: 064/715-249, Šenčur: 411-887

NAKUPOVALNI
IZLETI
A

Q U E E N IVI
™
AVTOŠOLA

B & B , tel. 22-55-22

p

L

^X??XIES$&

A

H U M A R

TeL: 3 1 1 - 0 3 5

ob 18. uri popoldne

Glavni trg 6,4000 Kranj
tel.: 064/222-681, 222-701
faks: 064/223-534

Oblačila od 4 do 14 let

OTROŠKA
TRGOVINA PIA

Ponudba tedna; trenirka hlače 980 SIT, Kidričeva 12, Kranj

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

GOSTIŠČE METKA
Podljubelj 140,
tel: 59-086

ZIMOVANJE
veekend paket: 2 x polpenzion in lunch paket 7.600,00 sit
tedenski paket: 6 x polpenzion in lunch paket 22.200,00 sit
METEOR do.o. 422-781 1.2. Munchen - nakupovalni izlet

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

Jean Genet:
SLUŽKINJI
PETEK, 10.1. 97, ob 19.30 uri, za abonma
PETEK 2, IZVEN in konto
SOBOTA, 11. 1. 97, ob 19.30 uri, za
abonma SOBOTA 2, IZVEN in konto.

Evald Flisar:
JUTRI BO L E P Š E
SOBOTA, 18.1.
97, ob 19.30 uri,
za IZVEN in konto

Pokroviteljstvo uprizoritve: SAVA,
gumarska in kemična industrija, d.d., Kranj

Pokroviteljstvo
uprizoritve:
ZAVAROVALNICA
TRIGLAV, d.d.
območna enota
Kranj

VELIKI KONCERT
gostuje Lutkovno gledališče Maribor
SOBOTA, 11. 1. 97, ob 10.00 uri, za
abonma SOBOTNA MATINEJA, IZVEN in
konto

Cilka tel: 411-510
GASSER
AVTOBUSNI PREVOZI
IV TRŽIČU

Nakupovalni izlet v Munchen 1.2.1997
<*4/»87-068
T e l :

"V. 0*4/461-361

N tržiškem drsališču za Virjam je drsanje od ponedeljka do petka od 17. do 19. ure, sobota, nedelja
\n prazniki od 15. do 17. ure in od 18. do 20. ure. V času drsanja je odprta okrepčevalnica v Brunarici
tržiskega hokejskega kluba. Cene: otroci do 15 let 200 SIT, odrasli 250 Sli

KOZMETIČNA NEGA,
PEDIKUDA,
fiOLARL

a

NAJCENEJŠE
DRSANJE

ki je že 29. po vrsti. Dobimo se 16.1. ob 13. uri v WTC,
Dunajska 156, XV. nadstr., LJubljana

SREČANJE
KLUBA SOCIUS

V komisijsko prodajo poleg drsalk, smuči... vzamemo tudi športna
RUBIN, do.o., KOKRICA
oblačila - bunde, pajace, komplete, rokavice. Del. čas: vsak dan od
\ tel: 245 478
15. do 19. ure, sobota 9. do 13. ure

Gtdhk 5, Kwili/iw 1064 311-216

REŠITVE

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

RAČUNOVODSKI
SERVIS KRANJ

PRO FOTO CENTER
NAJVEČJA PONUDBA FOTOGRAFSKE OPREME NA ENEMKOLODVORSKA 3, KRANJ MESTU. TEL. 266-552
Turistični prevozi Ambroiič Janez

Nakupovalni izlet Muenchen 27. 1. in
1. 2. 1997

Zg. Gorje 15, tel: 725-427

R A D I O SORA
R A D I O

ZIRI

N O V E M
V

GORENC

USLUGA

L E T U
P O D O B I

V SLOVO
G R E G U
Naj ti bo lahka tuja zemlja
in Gospod naj ti da večni mir in pokoj.

nepremičnine

KRANJ, Mladinska ul. 2, tel.:064 222 455 in
TRGOVINA T I N A KRANJ, Poštna ul. 1
vas vabita k

N O V I

P O

KRIŽANKE

Podjetje obrtnih storitev Kranj
Izmed 1169 prispelih dopisnic je naša žirija izžrebala šest
pravilnih rešitev in dodelila nagrajencem naslednje nagrade:
1. nagrada: pranje v vrednosti 7.000 SIT prejme VERA BABNIK,
Zasavska 31/a, Kranj
. ..•»**m**»'
2. nagrada: pranje v vrednosti 5.000 SIT prejme FRANCKA ILIČ,
Senčurska pot 2, Voglje, Šenčur
3. nagrada: pranje v vrednosti 3.000 SIT prejme ALBINA
KOSMAČ - OBID, Smokuč 90, Žirovnica
4., 5., 6. nagrada: polletna naročnina na revijo KRIŽKO prejmejo:
MARINKA NOVAK, Jama 48, Mavčiče. MILENA VILFAN, Sp.
Bitnje 4, Žabnica, MAJDA PIPAN, Gogalova 10, Kranj

KUPUJEMO - PRODAJAMO

STANOVANJA - HIŠE

Mojca z družino
Kranj, 9. januarja 1997
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Kar tako, brez posebnega slovesa, je trpeče, kot ie bil vajen, mirno odšel z mislijo
na Timoteja, Marka, Jošta, Črta, Gašperja, Andraža, Matija in vse ostale njihov
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roj. 1919 iz Tržiča
Pogreb bo jutri, v soboto, 11. januarja 1997, ob 15. uri v tržiškem pokopališču.
Žalujoči: mama Draga in sinovi Dušan, Mitja in Darko z družinami

OSMRTNICA
V 65. letu starosti nas je zapustila draga žena,
mama, stara mama in tašča
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roj. Mali

Pogreb bo danes, v petek, 10. januarja 1997,
ob 14. uri na Bledu.
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Žalujoči: mož Ivan, hčerka Janki, Marjeta in Brigita z družinami
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Vpeljano živilsko trgovino z mešanim
blagom oddamo z odkupom inven
tarja. 0623-090
so

Š E N Č U R prodamo H I Š O v ill
ODDAMO na Bledu v bližini cca 400
m2 proizvodno skladiščnih prostorov gradbeni fazi za 130 000.DEM.
v dveh etažah, cena 7 DEM/m2. K 3 POSING d.o.o. 0222-076 in 224107
KERN, 221-353, 221-785
« 7 210

PRODAMO v bližini Kranja odlični
vpeljan gostinski objekt (pizzerija,
Poslovni prostor primeren za skla bistro In igralnica) s teraso. K 3
458
A P A R A T I
S T R O J I
diščne prostore ali mirno poslovno KERN, 221-353, 221-785
dejavnost, z vsemi dokumenti v Sp.
Oddamo
v
centru
Kranja
110
m2
Besnici oddamo v najem za 800 DEM
MOBITEL - kompletna ponudba
P O P O L N A
mesečno s 6 mesečnim predplači posl. prostorov na odlični lokaciji v
vseh vrst mobilnih telefonov. Ne
Kranju,
CK,
telefon,
primerno
za
biro,
lom. AGENT Kranj 0223-485 in
izgubljajte časa, pokličite zastopnika
0609-643-493
132 agencijske storitve. K 3 KERN, 221na 0609/637-200, GSM 041/662R A Z P R O D A J A
353, 221-785
«9
552, 064/226-751
2
PRODAMO Kranj Stražišče poslov
ODDAMO
v
kranju
v
mestu
več
VSEH TEkSTllNIH izrMIcOV,
no stavbo s parkirišči, večjo poslov
Ugodno prodam MOLZNI STROJ
no stavbo v bližini Aquasave, trgovskih lokalov različnih površin. K
alfa laval, malo rabljen, brezhiben.
460
obuTVE iN (jaIantemje
poslovno HIŠO v centru in poslovno 3 KERn, 221353, 221-785
0736-749, zvečer
ea
stanovanjsko H I Š O ob vpadnici, ODDAMO v KRANJU pisarne 10 m2,
MISSONI,ROSINI,
MEDVODE okolica, samopostrežno 22 m2, 60 m2 (dve sobi) in skladišče
TRAKTORSKO ROLBO za sneg,
trgovin z živili, bife, restavracija, 240 m2 ter pri RADOVLJICI proiz
novo, poceni prodam. © 7 3 1 - 6 1 0 1 9 4
L U M B E R J A C K itd.
parkirišča, PREDDVOR Kokra dobro vodno halo 400 m2. PRODAMO v
Prodam v e č ORODIJ za hladno
ohranjen lovski dvorec, 400 m2 v Kranju več pisarn in vpeljan večji
krivljenje ploščatih in kvadratnih
etaži x 3, primeren za gostinsko gostinski lokal, proizvodno halo pri
profilov za izdelavo kroparskih ograj
turistično ali zdravstveno dejavnost, KRANJU 1200 m2 in pri Radovljici
in elementov. Zlebič, Sp. Besnica
PREDDVOR okolica (7 km), vilo ob 800 m2. APRON 331-292. 331-366
170
199
gorskem potoku, 800 m2 bivalne 466
4
0
%
ovršine, na parceli 1100 m2, PRENajamemo gostinske in trgovske
Prodam PLUG za priklop zadaj ali
DVOR gostinski lokal na izredno
spredaj. » 6 4 - 3 2 3
200
lepi lokaciji, JESENICE center po lokale na različnih lokacijah. Lahko
o d 6.d o 31.1.97
slovni prostor, 127 m2 v pritličju, neopremljene ter v Kranju skladišče
Hladilno skrinjo 380 litrov in vgradnjo
467
2500 DEM/m2, KRANJ okolica 5 400 m2. APRON 331-292
hladilno skrinjo 100 litrov, ugodno
prodam. 0 242-088
204 Prodam dvojna notranja vrata (nova). km, skladiščne prostore 2 x 380 Izkušen GOSTINEC najame PIZZERm2, ŠKOFJA LOKA pizzerijo, bife in IJO ali gostilno. Možnost odkupa
0421-117
377 trgovino. DOM N E P R E M I Č N I N E inventarja ali predplačila. Naslov v
022-33-00
149 oglasnem oddelku.
RDS STEREO
520
Prodam suhe smrekove PLOHE.
0472-228
399
Prodamo zelo lepo hišo s trgovsko
dejavnostjo in poslovnimi prostori,
Prodam 26 m2 OBLOGE lužen hrast,
GOSTINCI POZOR)
ŠK. Loka, trgovina je v obratovanju,
2,60 cm x 10 cm. Cena 1500 SIT/m2.
vpeljana in znana med ljudmi. Pro
frddamo
h i š o z lokalom v
0061/611-132
494
dajna cena 450.000 DEM. PIA NE
centru Kranja ter h i š o z
PREMIČNINE, 623-117, 622-318
lokalom
i
n
pizzerijo
v
34828
I Z O B R A Ž E V A N J E
Preddvoru,
PRODAMO hišo in lokal v Kranju,
lokal v celoti opremljen in v obrato
S a m o resne p o n u d b e
Študentka uspešno instruira angleš
vanju.
Vsi priključki, skladišče, dos
čino za osnovne in srednje sole.
PIA N E P R E M I Č N I N ^
tava urejena, poslopje obnovljeno v
0411-070
223
celoti 1991 leta, cena visoka, vendar
teJ.:064/623-n7,04
vredna greha. Samo resne ponudbe!!
Instruiram kemijo, matematiko za
PIA NEPREMIČNINE, 623-117, 622srednjo in osnovno šolo. Dipl. ing.
318
34840
0331-193
268
Prodamo TRŽIČ poslovno stavbo
Angleščino in francoščino poučujem 113 m2 na parceli, 384 m2, 282 000 K O L E S A
in prevajam. 0633-240
270 DEM. DOM NEPREMIČNINE 0 2 2 RADIO SORA
33-00
iso
Ugodno prodam BT 50, letnik 1987.
Instruiram matematiko na vašem
Majhen
in
prijeten
BUTIK
v
centru
domu. Ura 475 SIT. Dipl.strojni ing.
0471-190
325
Kranja
ODDAM.
0310-626
iag
0226-532
278
R A D I O ZIRI P O
KRANJ-CENTER oddamo poslovni
Profesor in š t u d e n t k a instruira
O B V E S T I L A
matematiko tudi za fakultete. prostor 45 m2. STANING 242-754249
N O V E M
L E T U
0226-334
m«
V Kranju in okolici oddamo različne
NAKUPOVALNI IZLET v Italijo in na
poslovne prostore. STANING 242Instruiram angleščino za osnovne,
754
250 Madžarsko vsak teden. 0491-442
srednje
šole
v
Tržiču
in
v
Kranju.
V N O V I
P O D O B I
056-095
411
O B L A Č I L A
Prodamo 3 SS Šk. Loka Študentka
instruira
angleščino
za
Ugodno prodamo nov TRAKTOR
488
Podlubnik v izmeri 75 m2, III.
UNDNER 4x4, 1700 A, 70 KS z vso SŠ. 0328-642
POROČNE, obhajllne obleke izpo
nadstropje od dvanajstih, s
opremo. « 0 6 4 / 2 6 8 - 5 1 5 MOTOZIP
— — — —
sojamo. IZPOSOJEVALNICA RIJA
priključki,
zastekljen
balkon.
472-737,
vsak dan od 16-19. ure 332
5 K ' o d 88r do
t - !n, ,. ure.
P°
'
r
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Prodajna cena 125.000 DEM.

Prodam Agroterm plinsko P E Č z ODKUPUJEMO VSE STARE IN
Prepis in vselitev možna
ventilatorjem, cena 300 DEM. Kapa UMETNIŠKE PREDMETE: slike, ure.
takoj.
PIA NEPREMIČNINE,
citete 2500 Kcal. 0622-302, popol pohištvo, nakit, kovance in razgle
tel.: 623-117, 622-318
dan po 15. uri
232 dnice. VSE TE PREDMETE TUDI
RESTAVRIRAMO. ANTIKA. TavčarjePLUG za traktor zadaj, prodam, nov. va 7, Kranj, 0221-037 In 211-927 1
0688-738
253
Ugodno prodamo P O H I Š T V O In
Odkupujemo vse vrste HLODOVINE
GRELEC NAFTE BOSCH za avto tudi na panju. 0225-191, 041 661- računalniško opremo za trgovino s
tekstilom
ali obutvijo. 0461-882 261
84
mobile do 115 KS prodam. 0221- 529
872!
282
Najamem POSLOVNI PROSTOR na
lokaciji Šk. Loka - Gorenja Vas Prodam MOTOKULTIVATOR z snež
Odkupujem
Kranj. 0681-338
»6
no frezo, kupim SENO in prodam
HLODOVINO,
PLEMENSKEGA OVNA. 0862-484
266
češnja, kostanj, javor, Planina III, poslovni prostor 20 m2
oddam za 370 DEM/mes. 0411-172
Prodam SOBNO PEČ na olje. Cena
jesen, bukev, hrast, 327
______-_——100 DEM. 0310-191
2«
smreka. Tel.: 064/85- V Kranju prodamo novo, poslovno
Termoakumulacljska p e č 3 KW 3
468, vsak delovni dan stanovanjsko hišo v dveh etažah,
kom, prodam, po 100 DEM kom.
takoj vseljivo za 220.000 DEM.
od 8. do 11.ure
0632-465
334
AGENT Kranj 223-485, 0609/643493
354
Poceni prodam LEŽEČI BOJLER 80
I. star dve leti, termoakumulacijsko
Prodamo OPREMO za tekstilno ali
Peč 3 KW. 0211-418
343 Kupim SENO. 0061 -481 -268 175 živilsko trgovino in blagajno, ugodno.
393
Kupim snežni plug za traktor. 0 0403-128
Prodam roč. pletilni stroj za 5000
181
SIT. 057-067
383 422-585
Prodam TEHTNICO s pomičnimi HLODOVINO BORA slabše kvalitete
Prodamo 3 SS Šk. Loka,
utežmi, 1000 kg in 500 kg ter ODKUPUJEMO. P l a č i l o takoj.
Partizanska cesta v Izmeri
i«
tehtnico s krožno skalo 200 kg, 100 0061-831-192
75 m2, vsi priključki. Prodaj
kg, 50 kg In 20 kg. 0451 -765 369
Trosilec hlevskega gnoja in traktor na cena 125.000 DEM. Prepis
Prodam živinsko prikolico ali men po možnosti s prvim pogonom,
možen takoj, vselitev v roku
209
jam za govedo. 0421-668
378 kupim. O 731-442
Univerzalni rezkalni STROJ orodjars Kupim VLEČNICO TOMOS. 0403289
ki In merilno mizo 2000x300 prodam. 214
»634-212
396 Kupim konja lahko starejši. 047136o
Prodam nerabljen PISALNI STROJ 908 od 7-8 in 16-18. ure
primeren za u č e n j e . 15000 SIT.
Kupim star "pruštoh" ohranjen in
0242-397
413 pumparice. 057-921
387
Ugodno prodam električni radiator.
Kupim lepe suhe SMREKOVE
0332-626
437 DESKE 24 mm. 0461-879
368
NAKLADALKE za seno hribovske in
navadne od 8 do 25 kubičnih metrov,
Pajki novi (od 115.000 SIT dalje,
garancija dve leti), rabljeni pajki,
odjemalci silaže, kosilnice BCS 110,
127, transportni trak za silažo, seno
ali bale, vse lepo ohranjeno, garanci
ja in dostava na dom. 0061/815233
443
PRALNI STROJ CANDY, star 4 leta,
Prodam. 0685-254
492
Prodam MOTORNO Ž A G O ECHO
list 300 mm, 300 DEM. 0431-390
Prodam GLASBENI STOLP Fisher z
daljinskim In 250 I kotni AKVARIJ z
vso opremo. 0241-242
801
GR.

M A T E R I A L

Prodam suha, m e š a n a DRVA.
»451-334
287

10 mesecev. MOŽNOST
OBROČNEGA ODPLAČE
VANJA. PIA NEPREMIČ
NINE, tel.: 623-117, 622-318

Ženske barete dvojne, otroške kape
Hugo in Zajček dobite. 0715-050
Ugodno prodam MODEREN
KRZNEN P L A Š Č nutrlja š t . 40,
nenošen. 0228-088
440
Prodam ČRNE ŠKORNJE 37 1/2,
peta 4 cm, 3000 SIT. 0211-226
O T R .

O P R E M A

K E R N d

tel.: 221-353 M a i s t r o v trg 12
BITNJE prodamo HIŠO na zelo lepi
222-566
4000 Kranj
lokaciji. Hiša je v času adaptacije, fax: 221-785
stanovanjske površine je 180 m2,
parcele 600 m2, cena je 165 000.
POSING d.o.o. 0222rO76 in 224- PODKOREN prodamo zazidljivo
210
108 parcelo 2000 m2 z lokacijskim do
voljenjem za 50 DEM/m2. STANING
V Lescah prodamo HIŠO popolno 242-754
248
ma novo, 420 m2 parcele, z neozdeZREČE - oddajam apartmaje v bližini
lano mansardo, vseljivo po
dogovoru, z vsemi priključki. AGENT Roglje, ugodno. 0 063/754-416,
326
Kranj 0223-485 in 0609-643-493127 762-497
Ribno pri Bledu prodamo neizdelano
vseljivo HIŠO, 450 m2 uporabne
površine, na 1650 m2 lepe parcele,
mirna okolica, primnerno za večje
družinsko stanovanje ali izgradnjo
apartmajev ali kakšno mirno poslov
no dejavnost, možnost dostopa s
kamijoni, cena po dogovoru.
AGENT Kranj 0223-485 in 0609643-493
131

V Kranju v bližini centra kupimo
novejšo vseljivo hišo na vsaj 800 m2
zemljišča do 450.000 DEM za zna
nega interesenta. AGENT Kranj, 223485 ali 0609/643-493
355
V okolici Kranja nujno kupimo
manjšo bivalno hišo na vsaj nekaj
zemljišča za znanega interesenta do
260.000 DEM. AGENT Kranj. 223
485 ali 0609/643-493
356

V okolici Kranja kupimo manjšo
KRANJ, pol hiše, zg. etaža, cca 50
starejšo HIŠO, potrebno adaptacije, m2, terasa, vrt, garažni boks, ugod
obvezno ob cesti, na vsaj 500 m2 no. 0324-968
384
zemljišča ali starejše gospodarsko
poslopje. Cena po dogovoru.
AGENT Kranj 0223-485 ali 0609643-493
136
V Zvirčah pri Tržiču prodamo novo
HIŠO, cca. 450 m2 uporabne povr
šine, primerna za poslovno dejav
nost, podkletena + dve etaži za 450
000 DEM: AGENT Kranj 0223-485
ali 0609-643-493
143
V Gorenji Vasi prodamo VIKEND
dimenzije 6 X 4, v dveh etažah na 136
m2 zemljišča, z vso dokumetacijo, še
nedokončno izdelan, na lepi lokaciji,
za 30 000 DEM. AGENT Kranj 0223485 ali 0609-643-493
145

/

F

N

tel./fax: 331-292, 331-366

/

Prodam kmetijo na Dolenjskem
Pečice pri Gabrovki. 00601/71-867
391
KUPIMO v Kranju ali okolici samos
tojno hišo z vrtom do cca 170.000
DEM in kupimo polovico oz. del hišo.
Mike & Co.d.o.o., 226-503
422

Agent -Kranj 4 0 1Pri

; AGENCIJA z najnižjimi
Stroški našega posredovanja
Kupimo Kranj do 15 km večjo
gradbeno parcelo na lepi lokaciji,
Kranj in okolica večjo parcelo ob
robu naselja, Kranj okolica za zdom
ca kupimo večjo zazidljivo parcelo na
lepi lokaciji. ODDAMO Žabnica skla
diščno proizvodne površine od 50100 m2, ob cesti, Otoče oddamo
cca. 100 m2 proizvodno skladiščne
ga prostora, Kranj okolica oddamo v
najem trgovski lokal (živila), 145 m2,
8 DEM/m2, Š k . Loka oddamo v
najem trgovino z živili, 215 m2, 7
DEM/m2, možna tudi druga dejav
nost, PREDDVOR - BELA in ZALOG
oddamo v najem trgovino z živili, 5
DEM/m2. DOM N E P R E M I Č N I N E
022-33-00
147

Poljanah prodamo hišo v III.

zemljišče 5200 m2 z gradbenim
dovoljenjem, ter več vikendov. Mike
& Co., 226-503
423
KRANJ prodamo zgornji del hiše s
200 m2 vrta, etažna CK, vseljivo 10/
97, ter adaptirano, enodružinsko hišo
na parceli 500 m2. Mike &
Comp..d.o.o., 226-503
424

V Tržiču prodamo stanovanjski
dvojček, klet in 3 stanov, etaže, CK
na olje, zelo dobro vzdrževan, parce
la 775 tn2, m o ž n a menjava za
stanovanje z doplačilom. Mike &
Co., 226-503
425
Pokljuka prodamo leseno brunarico
in apartma, dovoz urejen, sončna
lega, lep razgled na okoliške hribe,
bližina smučišča. Mike & Com., 226503
426

KUPIMO GORENJSKA manjšo kmetijo na lepi lokaciji. DOM N E P R E M I Č 
V Kranju in okolici takoj kupimo NINE, 22-33-00
429
zazidljivo parcelo od 500 do 1000
m2. POSING d.o.o. 0224-210 in
N E P R E M I Č N I N E
222-076
1«
Kupim ZAZIDLJIVO PARCELO do
500 m2 za montažno HIŠO v okolici
Kranja. Ponudbe pod Šifra: VEN IZ
BLOKA
'
195

O S T A L O

Prodam otroške sanke (jesenove) ter
hrastov sekular. Praprotna polica 29,
Cerklje
s7e

C

gradb. fazi skupaj s staro kmečko
Glavni trg 16, Kranj
hišo, parcela je 1200 m2, dovoz
iet.:064f223-48$,-0609t634493
asfaltiran ter v okolici Gorenje vasi
K
NEPREMIČNINE

BAŠELJ prodamo nedokončano
visoko pritlično hišo 200 m2 stano
vanjske površine na parceli 708 m2
O T R O Š K O POSTELJICO z Jogijem, za 133000 DEM. STANING 242-754
ugodno prodam. 0 242-088
207 238
V Podbrezjah prodamo 12707 m2
Prodam 2 otroška AVTOSEDEŽA.
0061/841-429
250 ZEMLJE, sončna lega, bližina avto
ceste, pripravljeni načrti za spre
Prodam otroško POSTELJICO z membo namebnosti zemljišča v
jogijem 60x120. 0736-769
306 zazidljive parcele. Cena 25/m2.
0064/311-417 ali 0609/626-810 239

Ugodno prodam novo 23 delno
kuhinjsko POSODO Solingen licenca AMC. 0715-885
264

P

NEPREMIČNINE
v

p o s i n g
*

V Škofji Loki prodamo
stanovanjsko hišo s
trgovino v obratovanju.
Izredna lokacija! K hiši spada
tudi dvorišče in del parcele.
Samo resne ponudbe
PIA NEPREMIČNINE,
tel.: 623-117, 622-318

Prodam lepa francoska GOBELINA.
ŽELEZNIKI v okolici prodamo hišo
0061/627-309
434 80 m2 stan. po v. s parcelo 2000 m2
primerno
za stanovanje ali vikend.
SKLADIŠČE od 350 do 800 m2, Prodam kombinirani 100 I bojler • STANING 242-754
240
lito železno kad za kopalnico. 0325višina 5.5 m kupim ali najamem.
438
NAKLO prodamo 1 nad. kmečko
0312-385
404 722
hišo 20x10 m z 464 m2 parcele na
ASTROLOGIJA
Ž I V I L S K O TRGOVINO v okolici
lepi lokaciji, primerni za poslovno
Kupim AGREGAT 1.5 do 2 KW. Kranja oddam. Prvo leto brez najem
dejavnost. STANING 242-754
241
IN VEDEŽEVANJE po
0310-160
408 nine. Obvezen odkup Inventarja.
telefonu
ali
osebno
DRULOVKA prodamo vrstno hišo
Šifra: OBVEZEN ODKUP INVENTAR
stan.površine 174 m2 s CK, tel.,
418
BIKCA simentalca od 150 do 450 kg JA
CATV za 250.000 DEM. STANING
kupim. 0725-254
*»
0 9 0 - 4 1 - 4 3
242-754
242
Kupim 4 suhe, hrastove PLOHE
ODDAMO PREDDVOR plccerijo z
BRITOF prodamo novejšo enonaddebeline 5 cm. 0241-859
so2 bifejem na lepi lokaciji. DOM NEPRE
stropno hišo 11x9 m na parceli 600
MIČNINE, 22-33-00. 0609/650-123
m2. STANING. 242-754
_243
P O S E S T I
430
I Z G U B L J E N O
NAKLO CEGELNICA prodamo novo
PRODAMO v Gozdu Martuljku
ODDAM G A R A Ž O v Kranju pri nedokončano visoko pritlično hišo na
tursist. objekt, 11 sob v pritličju in
Izgubila se je NIMFA, ki sliši na ime nadstropju, ter 20 ležišč v podstrešju, Vodovodnem stolpu v nivoju. parceli 650 m2 za 280.000 DEM.
71 STANING 242-754
Piko. Najditelja prosimo, da proti objekt stoji ob glavni cesti, lasten 0061-123-50-02
244
nagradi pokliče na 0326-289 499 parkirni prostor, parcela 475 m2, v
KRANJ DRULOVKA prodamo enoKRANJ ALI OKOLICA KUPIMO
račun vzamemo tudi stanovanje na
Jesenicah z doplačilom. K 3 KERN, družinsko HIŠO, novejšo, za 250 000 ZAZIDLJIVO PARCELO IN STAREJ
P R I D E L K I
221 -353. tel in fax 221 -785
4ss DEM. POSING d.o.o. 0222-076 In Š O M A N J Š O HIŠO IN VAM UREDI
224-210
102 MO C E L O T E N P O S T O P E K .
STANING 242-754
245
Po ugodni ceni prodam KISLO
KRANJ PREBAČEVO prodamo ZA
ZELJE. Lahovče 32. Cerklje 0421ODDAMO v centru Kranja 100 m2 v ZIDLJIVO PARCELO 1117 m2 ter ŠKOFJA LOKA HAFNERJEVO NA
751
292 pritličju, primerno za ordinacijo, od 6000 m2 travnika za 105 000 DEM. SELJE ODDAMO v najem hišo s CK
Prodam ZELJE v glavah. 0221-486 vetniško pisarno. K 3 KERN, 221- POSING d.o.o. 0222-076 in 224- in tel., mes. najemnina 900 DEM.
104 STANING 242-754
353.221-785
458 210
247
410 .

POSLOVNI

^

I N Ž E N I R I N G d.o.o.

Kranj, Poštna 3,te&:224210

Prodam OTROŠKI STOLČEK. 066463
i«

Prodam novo Z R A Č N O P U Š K O
SLAVIJA 631 z daljnogledom 4x20.
0 451-171
178

0 n

iJM.iiiiiMJiiaa

PRODAMO BLED-RIBNO 20 let
staro hišo z delavnico v pritličju na
arceli 1.800 m2, cena 250.000
EM, starejša hiša v centru na
parceli 280 m2, cena 125.000 DEM,
niša meščanskega videza na parceli
1200 m2, cena 330.000 DEM. K 3
KERN. 221-353. tel In fax 221-785
449
PRODAMO JESENICE gornji del
hiše z vso opremo v centru mesta
starejšo hišo na parceli 1000 m2,
cena 70.000 DEM. K3 KERN. 221353. tel in fax 221-785
450

B

PRODAMO P Š E N I Č N A POLICA
kmečko hišo in gospod, poslopje,
parcela 1574 m2, v Domžalah na
odlični lokaciji hišo v III. gr. fazi s
parcelo 360 m2. K 3 KERN, 221-353,
221-785
45i
PRODAMO KRANJ podkleteno,
enonadstropno hišo s parcelo 600
m2, v Bitnjah na odlični lokaciji
enonadstropno hišo, spodaj za po
slovno dejavnost, zgoraj stanovanje.
K 3 KERN, 221-353, tel In fax 221785
452
Prodamo RADOVLJICA hišo dvojček
z lastnim vhodom, cena 160.000
DEM. BLEJSKA DOBRAVA obnovlje
no dvostanovanjsko hišo parcela 56. 1
m2, cena 178.000 DEM, SEBENJE
pritličje nove hiše z vrtom In lastnim
vhodom, cena 130.000 DEM, TRŽIČ
po znižani ceni starejšo hišo v mestu,
rimerno za bivanje, cena 70.000
EM, v ŽIGANJI VASI hiša v 3. gr.
fazi, cena 130.000 DEM, ZALOG pri
Cerkljah montažna hiša z zidano
kletjo, parcela 977 m2. K 3 KERN,
221-353, fax 221-785
453

e

Bodamo KMETIJO pri Žreb. s
starejšo In novo hišo. Ravno
tako je v ceni vsa oprema
Kmetije in hiše (tudi delovni
stroji) Zraven dobite še gozd,
kmet. zemljišče, skupaj parcel
48000 m2, PIA Nepremičnine.
tel.:623-117,622-318

S T A N .

Obrtno Podjetje K r a n j
MIRKA VADNOVA 1
tel. 064/241 553, fax. 241 146 ' STEKLARSTVO

* MIZARSTVO
INŽENIRING
* TAPETNIŠTVO
ZAKLJUČNIH
' PARKETARSTVO
+
DEL V
* POLAGANJE
ESTRIHOV
GRADBENIŠTVU
* PLESKARSTVO
* PEČARSTVO

lilJilA'JliHIftllL'Iliitlill.ltl
ORGANIZIRAMO TUDI
V O D O I N Š T M A C U S K E USLUGE

Pospravljanje, likanje na v a š e m
domu, Kranj-okolica! Naslov v oglas
nem oddelku.
sai

O P R E M A

Prodam S E D E Ž N O in FRANCOSKO
POSTELJO. Cena po dogovoru.
«736-744
168
Prodam skoraj novo S E D E Ž N O
GARNITURO (270x230). « 1 7 3 1 - 1 7 6
272
]
'
Prodam sedežno garnituro in previjalno mizo. © 4 7 2 - 7 0 0
324
Prodam komplet kuhinjsko opremo
(pom. korito) pralni stroj, štedilnik,
hladilnik. © 8 1 - 2 7 5
483
S T O R I T V E

Nudimo finančno - računovodske
storitve, davčno svetovanje. "AŽUR"
Kranj, « 0 6 0 9 / 6 4 2 - 6 8 6 , 221-669 385
ROLETARSTVO NOGRAŠEK vam
nudi izdelavo in montažo žaluzij,
lamelnih in plise zaves, rolet, rolojev
in sereenov. Pri plačilu v gotovini
nudimo popust oz. p l a č i l o na
obroke. « 0 6 1 / 6 5 1 - 2 4 7
403.
MIKE & Co.d.o.o. prodaja in nakup
nepremičnin, cenitve, izdelava po
godb, vpisi v zemljiško knjigo., tel/
fax 226-503
415

Izdelava podstrešnih stanovanj z
* PRIHRANEK PRI NABAVI MATERIALA
TESNENJE OKEN IN VRAT, uvožena Izolacijo, ter polaganje stropnih,
* UGODNI PLAČILNI POGOJI
tesnila, 10 let garancije, 30 % stenskih in talnih lesenih oblog.
38481
* IZVEDBA V TOČNO DOGOVORJENIH ROKIH prihranek pri kurjavi. Prahu, hrupa in 0422-193
prepiha ni več! « 0 6 1 - 8 1 3 - 5 5 3

Pdrodamo na Drulovkl vrstno hišo v
radnji, spodaj že končana, 165.000
EM, na Drulovkl na krajni lokaciji
prodamo atrijhsko hišo, 400 m2
sveta. K 3 KERN, 221-353, tel in fax
221-785
«4

g

DVOJČEK hišo prodamo na Jeseni
cah, Tomšičeva ul. hiša v 3. etažah,
meri 3x74 m2, vsi priključki, prodajna
cena 205.000 DEM. PIA N E P R E M I Č NINE, 623-117, 622-318
34839

Prodamo stan. hišo v Hotavljah, šk.
Prodamo parcele v Kranju, Tupallče, Loka, prodajna cena 160.000 DEM.
na Besnici, Britofu, Tržiču, Senične, PIA NEPREMIČINE, 623-117, 622Podnartu, Orlove glave, Jezersko. K 318
34841
3 KERN, 221-353, 221-785
461
Prodamo zgornji DEL H I Š E v
Retečah. Prodajna cena je 60 000
KRANJ - BRITOF prodamo zazidljivo DEM. PIA NEPREMIČNINE « 6 2 3 parcelo 5000 m2, na Bledu novo 117 in 622-318
34842
poslovnostanovanjsko hišo 360 m2
in starejšo hišo, večjo hišo z delav
Prodamo končno VRSTNO HIŠO
nico v Medvodah, manjši dvojček v Dašnica-Železniki. Hiša je v 3. grad
Kranju. APRON 331-292
488 beni fazi, prodajna cena pa je 115
000 DEM. V ceni je še nekai gradbe
Na relaciji od KRANJA do RADOVL nega materiala. PIA NEPREMIČNINE
JICE KUPIMO ZAZIDLJIVO PARCE
34843
LO. NOVOGRADNJO ALI NOVEJŠO « 6 2 3 - 1 1 7 in 622-318
HIŠO TER HIŠO POTREBNO OB
NOVE. APRON 331-292
470
KUPIMO za znane kupce enodru
žinske hiše na Gorenjskem, KUPIMO
KRANJ CENTER v bližini avtobusne
ostale kupimo hišo, KUPIMO AMR O Ž pod Krvavcem vikend ali
MAKLKR
zazidljivo
parcelo, KUPIMO KRANJ
BLED d.o.o.
z
okolico kupimo starejšo hišo z
PRODAJA N E P R E M I Č N I N "
vrtom. DOM N E P R E M I Č N I N E . 0 2 2 4260 Bled, Ljubljanska cesta 3,
33-00, 0609/650-123
35884

g

tel.: 064/76-461, fax: 064/77-026

V Kranju In okolici takoj kupimo
enodružinsko samostojno hišo, lahko
tudi starejšo potrebno adaptacije z
vrtom. POSING d.o.o. « 2 2 4 - 2 1 0 ,
222-076
sil

Prodamo polovico hiše, Drulovka
Kranj v hiši so vsi priključki, starost
17 let, parcela meri 580 m2, dve
garaži, drvarnica, prodajna cena
250.000 DEM. PIA NEPREMIČNINE,
623-117, 622-318
seaoo

73

VODOVODNO INŠTALATERSTVO
(razna popravila, novo renoviranje,
čiščenje bojlerjev, odtokov ...) VAM
NAREDIMO STROKOVNO ZA SOLIDNO CENO! « 2 1 1 - 1 2 8
90

TV, VIDEO, stolp. CD in ostalo
zabavno elektroniko vam hitro in
kakovostno popravimo! PROTON
SERVIS, Bleivveisova 2 (kino Center
zadaj). 0222-004
3saii

S T A N O V A N J A
VODIM POSLOVNE KNJIGE malim
podjetjem in S.P. ter PRETIPKAVAM
DIPLOMSKE NALOGE in ostale
V Kranju nujno kupimo več 1 ss
dokumente. « 7 4 1 - 3 9 4 , 78-708 108 stanovanj, lahko starejših, potrebnih
adaptacije, za gotovino, za znane
HIŠA, STANOVANJE, LOKALI - od A interesente. AGENT Kranj 0223do Ž IZDELAVA, STORITVE in US 485, 0609-643-493
123
LUGE. « 3 3 2 - 2 6 0
165
V Kranju v bližini avtobusne postaje
prodamo 2 ss 45 m2, v 4. nadstr. od
Kvalitetno in hitro
štirih, etažna CK, vsi priključki, za 80
000 DEM. AGENT Kranj 0223-485,
polaganje ploščic ter
0609-643-493
124
zidanje kaminov in

kmečkih peči.

Tel.: 731-542
ŠIVANJE po naročilu in popravila.
«326-839
m
IZOLACIJA CEVI CENTRALNEGA
OGREVANJA na « 2 2 2 - 5 0 4
177
KERAMIKO, PARKET, PVC, POLA
GAM. Brusim In lakiram parket.
« 3 2 3 - 5 8 5 , Tarle
190
Pralne, pomivalne stroje, štedilnike,
popravljam hitro in strokovno, tt
331-450

PIA n e p r e m i č n i n o ,

podružnica Škofja Loka,
poslovna hiša, Kapucinski

0904490
R A Z N O

P R O D A M

Izdelujemo in prodajamo H I Š N E
USNJENE N A T I K A Č E . Cena 250
SIT. Možnost plačila s čeki z zami
kom. « 0 6 1 - 3 4 4 - 0 8 4
188

trg 7,teL064/623-117,
064/622-31$ Prodam regal, novo žensko kolo ter

Ž A B N I C A pri Š k . Loki prodamo
večjo hišo. PIA NEPREMIČINE, 623-

4 gume 175-70-14, lahko na čeke.
«634-319
301

Prodam otroško stajico In domačo
volno (spredeno). « 6 8 6 - 2 5 9
3oa
117, 622-318
34836
Prodamo novo končno vrstno hišo Poceni prodam BOJLER, pralni stroj
na Drulovkl, lepo urejen in ograjen in otroško posteljico. « 2 2 8 - 5 3 4 4os
vrt, stanovanjske površine je 200 m2.
Prodam SMREKOV OPAŽ. « 4 9 1 Prodajna cena 280.000 DEM. PIA
615
NEPREMIČNINE. 623-117, 622-318 323

H U M AR

I

NAJUSPEŠNEJŠA
aviošoIa

POLO, GOLF, FIESTA/
SUZUKI . .
IN Z MOTORNIM koUsOM

YAMAHA
Tečaj CPP vsak
PONEDELJEK
ob 9 dopoldne in
ob 18 popoldne
h

Kranj Planina II 2,5 ss, 85 m2,
pritličje z atrijem prodamo ali menja
mo za dva mnjša stanovanja. Mike &
comp.d.o.o., 226-503
421

pioiveen $Sherwood

Kranj z okolico - pri dobrih ljudeh
najamemo ne predrago stanovanje.
Redni in pošteni plačniki. 0325-230
Prodam 2.5 ss v stanovanjski hiši,
samostojen vhod, satelitska, telefon,
ogrevanje, ali oddam v najem. 0
0609/647-823
iao

Partizansk
GORENJSKE 4000
NEPREMIČNINE ttljfac K4/2
V Tržiču Cankarjeva 21 ugodno
prodamo majhno 2ss, 38,90 m2 v II.
nadstropju, vseljivo maja 97. © 0 6 4 /
53-051 int. 116 dopoldan
427

NAJAMEJO KRANJ Planina lil 3 s
ali 4 s opremljeno stanovanje s
telefonom. NAJAMEMO KRANJ 2
ss s telefonom. DOM NEPREMIČNINE, 22-33-00,
428

Oddam SOBO s kopalnico. t401512
336
Najamem 2 ss v škofji Loki ali Kranju
do 400 DEM/mes. © 4 2 2 - 6 1 4 , Janez
po 15. uri
336

KUPIMO KRANJ starejše stanovanje
do 75000 DEM. DOM NEPREMIČ
NINE, 22-33-00,0609/650-123 431

n « 3 f o r « 3 m ič ni n

«

0 6 4 22 3 3 0 0
V Kranju oddamo 1 ss, 2 ss gornji
del hiše, ŠENČUR gornji del hiše,
BLED 2 ss z opremo, ŠKOFJA LOKA
2 SS v bloku z opremo za 600 D E ^
mes. K 3 KERN, 221-353, 22i-*>5
462
J*

PRODAMO na Planini 2 ss 50 m2,65
m2 In 2 ss 62 m2, 3 ss 85 m2, LESCE
novejše 1,5 ss 59 m2, Jesenice 2 ss
50 m2. ODDAMO opremljeno sobo v
Kranju in 2 ss pri Radovfci. NAJA
MEMO V KRANJU in RADOVLJICI Z
okolico enosobno in dvosobno sta
novanje ter manjšo hišo. APRON
464
3 ss na Gogalovi v Kranju 85 m2 z 331-292
vsem! priključki v II. nads. prodamo
KRANJ na lepi lokaciji prodam
za 123.000 DEM, prepis takoj vseljivo
po dogovoru. AGENT Kranj, 223-485 komfortno, sončno trisobno stano
48»
ali 0609/643-493
353 vanje 85 m2. 3 327-464
V Kranju ul. Gorenjskega odreda
prodamo lepo 2 ss 63 m2 v II. nads.
za 107.000 DEM, prepis takoj vseljitev po dogovoru. AGENT Kranj, 223485 ali 0609/643-493
352

NAJCENEJŠI DOLBY
surmouND pho-looic
RECEIVER

49.900

IN KOMPLET PETIH
ZVOČNIKOV
$ SUBWOOFERJEM

tmšrmtsr,Wm*r~ TRAD1N
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PRI NAS JE DENAR VREDEN
VEDNO VEČ
C A N K A R J E V A 5, K R A N J
TEL.:064/222-055
2 ss stanovanje s kabinetom na
Planini III, 78.20 m2, v petem nadstr.,
lepo pregrajeno v 2 + 2 z vsemi
riključki, nujno prodamo za 130 000
EM. AGENT Kranj 0223-485 ali
0609-643-493
135

g

V Kranju kupimo v e č stanovanj
različnih dimenzij za znane intere
sente. AGENT Kran| 0223-485 ali
0609-643-493
137

V Kranju kupimo več 1 ss stanovanj
po možnosti na Planini ali bližnji
okolici do 70.000 DEM. AGENT
Kranj 0223-485 ali 0609-643-493
141
V Radovljici prodamo 3 ss stano
PRODAJA, MONTAŽA IN SERVIS vanje, 70 m2, v 4. nadstr., z balk
ALU ŽALUZIJ, ROLET, LAMELNIH, onom, z vsemi priključki in možnostjo
PLISSE IN ROLO ZAVES. LEKERO - dokupa garaže cena 105 000 DEM
KOKRICA, « 2 4 5 - 1 2 5 , 245-124, del. neto. AGENT Kranj 0223-485 ali
čas: od 7-20. ure
490 0609-643-493
U2
PRODAJA IN POLAGANJE KAKOVOSTNIH K E R A M I Č N I H P L O Š Č I C
VSEH VRST ZA VSE PROSTORE
V A Š E G A DOMA VAM NUDI LEKERO, tel. 245-125, 245-124
491

V Kranju prodamo večje 2 ss
stanovanje, 62 m2, v prvem nadstr.,
z dvigalom, z vsemi priključki za 103
000 DEM. AGENT Kranj 0223-485
In 0609-643-493
144

SERVIS PEN - PRIDEMO TAKOJ,
popravila pralnih, pomivalnih strojev,
sesalci, štedilnik, bojlerji...«242-037
28572
Nudimo ažurno, kvalitetno In stro
kovno vodenje poslovnih knjig pod
jetjem in samostojnim podjetnikom.
AJK.d.o.o., Kranj, « 2 2 2 - 7 5 4 31700

ODDAMO Kranj Planina I 1 ss, 45
m2, delno opremljeno, 500 DEM/
mes., leto predplačilo, Š K O F J A
LOKA Hafnerjevo n. stanovanje 150
m2 v hiši z vrtom In garažo, 900
DEM/mes. NAJAMEMO Kranj 3 ss,
neopremljeno s CK in telefonom,
KRANJ 1 ss opremljeno, CK, tel, do
400 DEM. DOM N E P R E M I Č N I N E
022-33-00
146

V E D E Ž E V A N J E

PROMETI
HEPREMICNIHAM

Prodam TAKOJ vseljivo, obnovljeno,
1,5 sobno stanovanje v Kranju. 0
0609/619-70CT
203

V Šorlijevem naselju prodamo 2 ss Na Planini II prodam 2 ss, 65,6 m2.
stanovanje v 4. nadstr., nizki bloki, 54 0323-565, 0609/634-970
224
rn2, v fazi adaptacije, vseljivo takoj,
prepis marca 97, za 98 000 DEM. ODDAM sobo s souporabo kopal
AGENT Kranj 0223-485 in 0609- nice in kuhinje. 0326-150
22a
643-493
130
T R Ž I Č prodamo aH zamenjamo
V Šenčurju zamenjamo 1 ss stano dvojčka 112 m2 stanovanjske z 800
vanje, 44 m2, v pritličju, za stano m2 parcele za 160.000 DEM. STANvanje približno enake kvadrature v ING 242-754
_246
Kranju, možnost doplačila. AGENT
Na Drulovki prodam 2,5 ss nizek
Kranj 0223-485 ali 0609-643-493
blok, pritličje,- KTV, cen. etažna,
telefon. 0332-205
333

Z A S T O P S T V O IN P R O D A J A

V Kranju prodamo 1 ss 46 m2,
etažna CK na olje, pritličje; 2 ss, 53
m2, IV. nad., 2 ss v centru, 72 m2 s
podstrešjem, CK; 2+2, 86 m2, na
Drulovki in na Planini; Mike & Comp.,
d.o.o., 226-503
41«:

V šorlijevi ul. in na Zlatem polju
kupimo 3 sobno stanovanje, gotovi
na. Mike&Comp.226-503
420

h

V Lescah pšrodamo GARSONJERO,
21.40 m2, v pritličju, dve manjši sobi
In sanitarije, za 33 000 DEM. AGENT
Kranj « 2 2 3 - 4 8 5 in 0609-643-493129

„

Prodam 2 ss 63 m2 na Planini III.,
CTV, tel., nizek blok, 1. nadstr.
0325-438
370

V Kranju prodamo vseljivo 3 ss, 85
m2, I. nad., etažna Č K na olje,
telefon, opremljena kuhinja, adaptir
ano, 100 m2 vrta; in mansardno 3 ss,
89 m2; Mike & Co.d.o.o., 226-503
417
Na Rečici pri bledu prodamo takoj
vseljivo 2 ss, 53 m2, CK, telefon,
opremljeno. Mike & comp.,d.o.o.
226-503
419

VOŽNJA V OSEDNih vo/ilils

V Kranju prodamo več 2 ss in 3 ss
stanovanj, lepo ohranjenih, na različ
nih lokacijah. AGENT Kranj 0223485 in 0609-643-493
128

g

\EDEZEVANJESVETOVANJE

ing.

BALONI reklamno-dekorativni
potiskani po vaši želji.

Prodamo starejšo HIŠO v ŠKOFJi
OSKRBA d.o.o., tel./fax:062/35-304
LOKI, Hafnerjevo nas. stanovanjske
Šk. Loka oddam starejšo HIŠO 500 površine ima 80 m2, CK, tel., 2
DEM/mes, letno predplačilo. © 6 2 4 - garaži, parcela meri 600 m2, zidana
TV SERVIS VSEH ZNAMK - tudi na
341
617 1948 leta, obnovljena 1970, prodajna domu. Montaža in servis TV In SAT
cena 156.000 DEM. PIA N E P R E M I Č  anten. « 7 3 8 - 3 3 3 ali 0609-628-616
ODDAJAMO opremljen in neopreml NINE, 623-117, 622-318
36801 193
jene hiše v škofji Loki. M o ž e n
Obdelava mansard (predelnih sten,
dolgoročni najem. Plačilo po dogo
stropa - v KNAUF sistemu), ter
voru. PIA NEPREMIČINE, 623-117,
Armstrong stropov. « 0 6 4 / 4 9 1 - 4 2 5
622-318
32658
ali 224-373
222
Prodamo ČUDOVITO HIŠO s parce
AGENCIJA ZA PROMET
ELINSTALACIJE.s.p., napeljava in
lo med Šk. Loko in Žabnico, ki vam
Z NEPREMIČNINAMI
obnova elek. intalacij. Stane Trdin,
zaradi ogromnih bivalnih površin
Partizanska ul. 6.4290 TRŽIČ
Visoko 67, « 4 3 1 - 2 8 4
»i
omogoča, da živijo v njej tri star
tt!Jfax:
50-502.
mobittl:
06091646-902
ostne generacije. Cena je 430.000
SERVIS TV-VIDEO-HI Fl NAPRAV
DEM, možen dogovor. PfA NEPRE
vseh proizvajalcev na « « 3 2 4 - 6 5 9 8
MIČNINE, 623-117, 622-318
32862
ŠKOFJA LOKA prodamo lepo, cca' od 9-17 h. čujič Jože, Smledniška
234
700 m2 zazidljivo parcelo , 90 DEM/ 80, Kranj
PRODAMO BLED-ZASIP dvostano- m2, KRIŽE v e č sončnih parcel v
Kvalitetno
opravljam
vsa
AVTOKLEvanjsko hišo s 140 m2 poslovnih hribu, 40 DEM/m2, pod Dobrčo
259
prostorov na parceli 900 m2 proda zazidljivo parcelo z lepi razgledom, PARSKA DELA. « 5 8 - 3 4 7
mo, KRANJ BITNJE novo dvo3tano- 1000 m2, 50.000 DEM, SENIĆNO
RTV SERVIS SINKO! Popravila
vanjsko hišo 12x10 z dvema 1300 m2 na hribčku, O T O Č E indus
garažama, ob zelenm pasu na par trijsko parcelo ob cesti 6000 m2. televizorjev Gorenje na domu.
27i
celi 700 m2, KRANJ Primskovo NA DOM N E P R E M I Č N I N E , 22-33-00, « 3 3 1 - 1 9 9
PARCELI 450 M2 del dvojčka, 160 0609/659-123
36292
Po ugodni ceni vam hitro in kvali
m2površlne, garaža in vrt, KRANJ
tetno položimo in zbrusimo vse vrste
Labore manjšo obnovljeno hišo z
parketov, izdelamo stropne, stenske,
P R I R E D I T V E
aražo na parceli 510 m2, 170.000
talne obloge, postavimo predelne
'EM, KRANJ Drulovka vrstno hišo v
stene, obnovimo okna in vrata ter
GLASBO ZA OHCETI IN ZABAVE vse vrste pohištva. O in fax: 242-689
IV. gr. fazi, 160.000 DEM, in dokon
čano dvostanovanjsko hišo, Kranj NUDI - TRIO "BONSAJ". « 4 2 1 - 4 9 8 277
Center poslovno stanovanjsko hišo. 105
Kovinske zaščitne in okrasnte meže,
KRANJ Mlaka: stanovanjsko hišo v
stopnice - okrogle, zavite, zložljive.
III. gr.fazi na parceli 500 m2, POD- P O S L O V N I
S T I K I
064/806-026
321
ČRETREK ATOMSKE TOPLICE hiša
v izgradnji na izredno lepi lokaciji,
Kvalitetn,
hitro,
popravilo
vašega
Odkupujemo DELNICE Save Kranj B
2000 m2, PREDDVOR okolica manjši
ie3 avtomobila vam nudi AVTOKLEvikend 300 m2. 88000 DEM. DOM in G oznake. « 3 1 0 - 5 3 7
PARSTVO « 4 2 7 - 6 6 9 Vrtnik
347
NEPREMIČINE, 22-33-00, 0609/650123
34193
P O Z N A N S T V A
Servis in popravila vseh pralnih
strojev. « 3 3 2 - 3 5 0 , 325-917
362
Prodamo stn. kmečko hišo, Podhom
Naredite konec dolgim, pustim
28 Zasip, Bled hiša je starejša ima
stanovanjsko urejeno pritličje, man- večerom. Pokličite AFRODITO ženitPri v a š e m poslovanju vam
sarda pa je potrebno obnove. Pro no posredovalnico « 3 2 4 - 2 5 8 , ki
" A Ž U R " Kranj nudi strokovne
dajna cena 80.000 DEM. PIA vam bo kot dobra prijateljica posre
in kvalitetne r a č u n o v o d s k e in
dovala partnerja kakršnega si želite.
NEPREMIČNINE, 623-117, 622-318
f i n a n č n e storitve ter d a v č n o
34827
_ _ _ _ Za Ženske brezplačno! vabljeni tudi
na PLES v soboto 11.1.97 v Ilirijo v svetovanje. Tel.: 221-669 po
V Kamni Gorici pri Kropi prodamo Ljubljano.
444
15. uri in 0609-642-686.
polovico hiše (pritličje, klet in 326 rn2
parcele na kateri stojita dva gospo
Kmečki fant iz okolice Kranja išče
darska poslopja). Prodajna cena žensko, staro od 30-40 let za skupno
Opravljam prevoze In selitve s
85000 DEM. PIA N E P R E M I Č I N E , življenje na kmetiji. « 2 2 2 - 3 7 3
488
kombijem. « 3 3 1 - 7 2 4
436
« 6 2 3 - 1 1 7 , 622-318
34833
V MOJSTRANI prodamo dve dvostanovanjski hiši na večjih parcelah
prodajna cena od 350.000 dem DO
500.000 DEM. PIA NEPREMIČNINE,
623-117,622-318
34835

AVTO Š O L A L

Zamenjam 2 ss na Planini I za večje
ali enako na Zlatem polju. 0312-134

RAČUNALNIK/%
TISKALNIKI
PC Ca ROM % MULTIMEDIA
SERVIS RAČUNAL
OPREME

TV, video, zvočne, MREG kartico
CD FZOM bralne in zapisovalne eno
mrežni in ISDN adapterji,
igralne palice, zvočniki, modemi,
tiskalniki, računalniki, monitorji,
igre in programska oprema,
potroSni material, dodatna oprem
ugodno!
E P S O N S T V L U S C O L O R 200
43.900 S I T
(5)

22-20-30

Obiščite
nas vsak dan
od 9-13 in 15-18.30 ure
Vodopivčeva
t r O U l M

17 (Mohorjev klanec)
c), Kranj

PACK AR D

DIAMOND

«

0mm

VZj.

m SSS ^

1

Dvosobno stanovanje vsaj v prvem
nadstropju ne višje od tretjega do
85.000 DEM kupimo za znanega
interesenta, po možnosti na Planini
z vsemi priključki. AGENT Kranj, 223485 ali 0609/643-493
35/

S t a n i
064 242 754

n

V Kranju in okolici takoj najamemo
GARSONJERO, 1 ss ali 2 ss stano
vanje. POSING d.o.o. © 2 2 4 - 2 1 0 in
222-076
512

POOBLAŠČENI PRODAJALCI:

V Kranju, Šk. Loki, Radovljici,
Lescah in Medvodah takoj kupimo
GARSONJERO, 1 ss, 2 ss in več ss
stanovanje. POSING d.o.o. © 2 2 4 210 in 222-076
513

g
Kranj

M
QMIPTFE tretman za motorje

KUPUJEMO - PRODAJAMO, NAJE
MAMO - ODDAJAMO: STANOVAN
JA, HIŠE, POSLOVNE PROSTORE
IN PARCELE. DOM NEPREMIČNINE,
Koroška c. 16, Kranj, © 2 2 - 3 3 - 0 0

Prodajamo In kupujemo za vas
stanovanja
hJSe
parcele
vikende poslovne prostore

Prodamo 2 ss v starejši hiši Jese
nice, stanovanje je v pritličju, pripada
mu še nekaj zemljišča, prodajna cena
60.000 DEM. PIA NEPREMIČNINE,
623-117, 622-318
34838

KRANJ 2 ss (etažna CK) na Planini I,
prodamo ali menjamo za manjše 1 ss
ali 1 g, 2 ss 63 m2 na Planini III v I.
nad., cena 108.000 DEM, 2 ss 63 m2
na Planini I v 2. nads., cena 100.000
DEM, 2 ss na Planini iN v 1. nads.,
cena 108.000 DEM. K 3 KERN, 221353, 221-785
445

KRANJ PLANINA II, garsonjera,
27.40 m2, balkon, 52000 DEM,
Plabnma I, 2 ss, 63 m2, preurejeno
v 2 ss + k, 1650 DEM/m2, KRANJ
Planina I 1ss/ll, 39,5 m2, 75000 DEM
opremljena kuhinja upoštevana v
ceni, TRŽIČ Deteljica 1 ss, 38 m2/
lil., nizek blok, obnovljeno, 60.000
DEM, ŠKOFJA LOKA PODLUBNIK 1
3 ss, 75 m2 /Vil, obnovljeno, Šk.
LOKA 3.5 ss, 88 m2 + 35 m2 atrija,
obnovljeno. DOM NEPREMIČNINE,
© 2 2 - 3 3 - 0 0 , 0609/650-123
35113

KRANJ 2 ss 72 m2 v mestu, z
možnostjo dokupa podstrešja, cena
135.000 DEM; 2,5 ss v 7. nad., cena
102.000 DEM, 2 ss 66m2 na Planini I,
cena 80.000 DEM. K 3 KERN, 221353, tel. in fax 221-785
446

Prodamo TRŽIČ 2 ss 66 m2, Bled 70
m2 v visokem pritličju, CK, JESE
NICE 3 ss 75 m2 v 9. nads., cena
75.000 DEM. 2,5 ss m2 v 10. nads.,
cena 68.000 DEM. K 3 KERN, 221353, 221-785
447
Prodamo RADOVLJICA 1 garsonjero
26,50 m2, cena 52.000 DEM, 2 ss po
60 m2 na Gradnikovi, Cankarjevi 3
ss70 m2 na Cankarjevi, lahko tudi z
garažo, cena 121.000 DEM, BE
GUNJE Zgoše v pritličju hiše 60 m2,
cena 55000 DEM. K 3 KERN 221353, tel in fax 221-785
448

POSEBNA PONUDBA
- KRANJ:
prodamo garsonjero 33 m2
na Drulovki v 1. nadstropju z
vso opremo, cena = 60.000
DEM, KRANJ: prodamo 1 SS
45 m2 v 7. nadstropju,
cena - 76.000 DEM z
opremo, RADOVLJICA - 2 ss
50 m2 v 2. nadstropju/zadnje
s telefonom, cena =
80.000 DEM,
K3 KERN d.o.o.,
tel. 221-353, tel. in
fax. 221-785

«

v

:• . V **«^\: .

GOLF II, bele barve, L.92, bencinar,
3 V, 68 000 km, prodam za 13 500
DEM. © 4 5 1 - 0 1 7 . mob. 0609-624521
n

Prodam osebni avto RENAULT R-4,
letnik 1990, bele barve. Cena po
dogovoru. Radikovič, Kebetova 8,
Kranj ali na tel. 222-618 ali 224-103

Prodam OMEGO 2.0 letnik 1988 ali
menjam za cenejše vozilo, SEAD
TOLEDO 1.9 turbo diesel, letnik
1992, prodam. © 2 4 2 - 2 9 6 , po 18. uri

Prodam karambolirano VW JETTO,
1.81. © 3 2 4 - 4 3 6
159

JUGO 55, I.88, 1. reg. I.89, prodam.
©061-831-192
les

251

Prodam FIČOTA, 1.84, reg. do 11/97
in BARVNO TV Gorenje Top Line, star
5 let. Cena po dogovoru. Jukič,
Kokrški breg 5
ieo

OPEL KADETT karavan, 1.74, karamboliran, prodam. © 7 3 3 - 6 4 5
m

Prodam GOLF, 1.89, 1.3 bencinar,
kovinsko sive barve, reg. do 10/97
prodam. © 8 7 2 - 6 1 2
162
Prodam R 9 diesel, 1.84/12, garažiran, lepo ohranjen. © 5 7 - 4 9 9
197

VW POLO, 1.96, 12 000 km, prodam
ali menjam za avto do 8000 DEM.
©0609-622-539
191
AUDI 90 SPORT OUATRO 2.3, ABS,
klima, servo ugodno prodam ali
menjam za manjši avto. flt 741-629,
Bulovec, Gorenjska 10, Ribno, Bled.

Prodamo več 3 sobnih STANOVANJ
po celotni Gorenjski. Stanovanja so
različnih velikosti in cenovnih razre
dov. PIA NEPREMIČNINE, 623-117,
622-318
36802

NIŽJE CENE

KUPIMO ŠKOFJA LOKA 3 ss ali 4 ss
v Groharjevem naselju, selitev po
dogovoru, KRANJ v S delu mesta
kupimo 3 ss, Kranj Zlato polje
kupimo 2 ss s t a r e j š e stnaovanje.KRANJ KUPIMO V E Č MANJSIH S T A N O V A N J .
DOM
N E P R E M I Č N I N E , 22-33-00, 0609/
650-123
37007

altamacommerce
d 00 Kranj

KRANJ prodamo GARSONJERO 34
m2, komfortno, nižje nadstr. cena
Prodam 4 ZIMSKE GUME dim. 165
65.000 DEM, 21 m2, vsi priključki,
na atraktivni lokaciji za 45.000 DEM, SR 13 skupaj s platišči po 3000 SIT/
210
26 m2 na Gogalovi, vsi priključki za kos. © 0 6 0 9 / 6 4 8 - 2 2 1
58.000 DEM. POSING, 224-210 471
ZIMSKE GUME za kombi 215x14
Dunlop, prodam. © 2 2 1 - 4 6 8
263

Prodam R 18, I.82, reg. do 6/97.
© 7 6 - 5 6 3 , popoldan
w

Zadnji odbijač za Clio 1.4 slvozelen,
metal, prodam. © 7 2 3 - 4 4 8
337

JUGO KORAL 55, rdeč, I.88, 117
000 km. garažiran, lepo ohranjen,
prodam. © 0 6 1 - 7 3 9 - 4 1 2
169

KRANJ Planina I prodamo novejše 1
* * 39,50 m2. komfortno za 75.000
gEM. POSING, 224-210
472

•Prodam R 19 CHAMADE.
©324-469

KRANJ Planina li prodamo 1,5 ss
55.60 m2 za 82.000 DEM. POSING,
524-210
473

I.90.
jn

VECTRA 1.6, 1.9/91, katalizator,
metalik, odlično ohranjena, prvi lastnik. © 3 2 5 - 0 7 7 in 041-662-698 1Q8

Planina I Kranj prodamo 3 ss 78 m2,
vsi priključki, za 117.000 DEM, z
možnostjo odkupa garaže. POSING,
224-210
476. .

Prodam R 4 GTL, letnik 11/1988,
registriran do 11/97, zelo dobro
ohranjen. © 325-401
žob
Prodam ŠKODO FAVORIT letnik 12/
91, malo vožen, 5500 DEM. © 7 3 8 190, zvečer
213

VOZILA
NAKUPOVALNI IZLET v Italijo in na
Madžarsko vsak teden. © 4 9 1 - 4 4 2

Prodam NISSAN SUNNY SLX, letnik
12/90, nekaramboliran, za 10.000
DEM. © 6 3 2 - 5 9 7
_2U

AUDI, 1.11/94, 1600 cm3, AIR BAG,
centr. zaklepanje, el. pomik stekel,
metalna barva, lita platišča, ABS,
nastavljiv volan. Informacije na
©310-155
115

Prodam lepo ohranjen RENAULT
MEGAN 1.6 RT, metalna srebrna
barva, star 9 mesecev. © 5 1 - 2 9 2 ,
po 17. uri
227

vsak dan od 8.30 do 22.30
nedelja in prazniki od 11.00 do 22.00

O D P R T O

Krani

PIZZE

SOLATI

ZREZKI

ALFA ROMEO 1.8 TD karavan, I.88,
metalno grafitne barve, reg. celo leto,
brezhiben, zelo lepo ohranjena, mož
nost menjave za cenejše vozilo ali
kredit. Cena 5900 DEM. © 8 3 - 3 8 9 ali
862-596
294

KALAMARI
O C V R T ! SIK

ELONS

O

S

L

(

Q| ANICA

č

B

HRAMISl/

FIAT TEMPRO letnik 1992, garažir
an, prodam. © 2 2 1 - 0 4 7
305

MOM

^

JUGO FLORIDA 1.4 I. 90, odlično
ohranjen, Z 101 SKALA 55,1. 88, zelo
ugodno © 6 3 4 - 2 3 1
310

AV10-a\dio-alarm'mobitel-SYSTMS
Stružnikova 19, 64208 Šenčur AX 1,5 TRD, I. 95, prvi lastnik,
Tel .,Fax: 064/41 1 016 kredit, prodam. © 3 3 1 - 0 1 3

D O S T A V A

možen
311

PASSAT 1.6 CL I. 90, odlično
ohrnajen, nekaramboliran, prodam.
AVTOGARANT 634-231
312

AVTO A KIJ S TIKA

MAZDA 323 1.3 I. 85, odlično
ohranjena zelo ugodno prodmao.
»634-231
313
NISSAN SUNNY 1.4 SLX I. 91,
odlično ohranjen, 80.000 km, zelo
ugodno. » 6 3 4 - 2 3 1
314

AVTO A L A R M

m o b i t e l
pooblaičenl servis za prodaja in montažo
Ugodno prodamo: R 19 GTS I. 90, R
19 1.4 5 v I. 94; R 19 RT 1.4 5 v I. 93;
LAGUNA BREAK 2.0 RT I. 95;
LAGUNA 1.8 RT I. 95; TRAFIC
FURGON povišan I. 93; AX ALURE
1.11. 93; CLIO 1.2 RN 5 v I. 93; CLIO
RT 1.4 3 v I. 94; OPEL CORSA 1.2 I.
89. Za vsa vozila možen kredit brez
pologa. Vozila so servisirana. © 0 6 4 /
422-522. RENAULT PREŠA Cerklje
229

'

Prodam GOLF diesel, letnik 1986,
rea. do junija 97. Kadak, Loka 83,
TrziČ
238
GOLF CL 1,6 bencin, 5 v, 5 p, sive
metal barve, I. 91, prodam. © 3 3 1 668
255
Ugodno prodam R 4, letnik 1985.
reg. do 5/97. © 3 3 1 - 4 4 3
25a
Ugodno prodam UNO 60 S, letnik
1986, NISSAN MICRA 1.0 I. 86,
GOLF GTI I. 79. © 5 8 - 3 4 7
2
80

PIJAČA

Prodam GOLF II, 1.87, bencinar, bele
barve, dobro ohranjen. © 6 3 2 - 8 6 2 ,
popoldan
266

H R A N E HITRO I NPOCENI I

Prodam JUGO 45 A, letnik 1987,
cena 1600 DEM. © 3 1 0 - 5 3 7
287

POSTRV p g č E N I C A

Prodam HYUNDAI PONY 1.5 GLS, I.
91, RENAULT CLIO 1.2 RN I. 93.
©411-860
302

FIAT CINOECENTO SPORTING 1.1 I.
95, odlično ohranjen, zelo ugodno
prodam. © 6 3 4 - 2 3 1
309

Prodam SUZUKI SVVIFT GS 1.3.1.91,
črne barve, cena po dogovoru.
«451-222
174

ŠKOFJA LOKA Frank. nas. prodamo ]
atrijsko 3 ss, 73, 70 m2 za 120.000
gtM. POSING 224-210
475 \

ATEJA

Prodam GOLF, 1.77, obnovljen,
original nemški. © 3 2 3 - 9 9 5
293

Prodam ŠKODA 105 L, I.88, cena po
dogovoru. » 5 2 - 0 4 1
ire

DRULOVKA prodamo 2 ss 64 m2, l
CK. I. nadstr. za 105.000 DEM. 1
POSING, 224-210
474 j

Jesenice, Koroška Bela, Hrušica
Prodamo več stanovanje različnih
velikosti. POSING, 224-210
479

Prodam BMW 316, I.80, reg. do 11/
97, lepo ohranjen, cena 3500 DEM.
©323-442
288

Najugodnejši ODKUP KARAM BOLIRAN1H VOZIL. © 0 6 1 - 3 4 4 - 9 2 9 in
0609-614-013
166

Tel.: 311-705, 311-291

RADOVLJICA prodamo garsonjeri
"ova 26 m2 komfortna za 52.000
° E M in 23 m2 komfortna za 41000
pjM. POSING, 224-210
478

JUGO KORAL 45, I. 90, 75000 km,
ugodno prodam. © 3 2 3 - 9 6 0
282

zamrzovalna omara

odprto non- stop od 9-19 ure

Po delih 126 P, Z 101, Z 750 ter
vlečno kljuko za Golfa II deljivo.
©53-176
323

KRANJ Planina III prodamo 2,5 ss 75
2«i vsi priključki za 122.000 DEM.
POSING, 224-210
477

Prodam R 4 GTL, I. 88, bele barve,
lepo ohranjen. © 4 5 1 - 0 3 5
280

cena: samo 59.990,00
Izkoristite ugoden nakup
cene veljajo za gotovino do prodanih zalog

Prodam nove SNEŽNE VERIGE št. 4.
©621-439
299

g

GOLF 1.8 GL, star 15 mesecev, z
veliko dod. opreme, zelo lep, ugodno
prodam. © 0 6 0 9 / 6 4 3 - 0 5 4
342
Prodam KOMBI VW transporter
letnik 1980. © 4 1 1 - 6 1 5
350
Prodam R 5 CAMPUS karamboliran
letnik 1990. © 6 4 - 3 7 4
351
Prodam ALFO 155 TS 1.8, letnik
1993, z vso dodatno opremo. © 7 2 1 294
373
LIVADA d.o.o. - AVTOINTEX prodam
več vozil: CITROEN AX I. 69, 91,
MARUTI 800 I. 93, ASTRA 1.7 D, I.
94, VECTRA 2.0 IGT I. 90, SAMARA
1500 I. 95, ALFA ROMEO 75 1.6 I.86.
ZASTAVA 50 8 D, tovorno vozilo, I.
86. Možna menjava staro za strao,
nakup na kredit, prepisi vozil. © 2 2 4 029
374
Prodam JUGO KORAL 45 letnik
1988. © 4 0 3 - 2 6 2
383
Prodam GOLF JGLD. letnik 1984.
odlično ohranjen. © 8 6 1 - 1 1 8
386

Prodam R 5, letnik dec. 95, metalne
barve in tonirana stekla. © 8 9 1 - 8 3 7

K V 2 5 E
* Celotna
kapaciteta: 2501
Sušilni stroj perila
* 2 prostora za
HA KONDEZ
s a m o 79.990.hilro zamrzovanjc
*4 shranjcvalne košare
Pomivalni stroji CJaMty Italija
* Čelni odtok
-model C 7400
s a m o 86.310.odtajanc vode
-model C 7800
s a m o 92.988.-* Dimenzije: 143x60x60 cm

DELI

NOVA VOZILA na zalogi PEUGEOT
106 diesel, servo volan, črna izved
ba, kodiran žig, izredno ugodna
cena. Na zalogi tudi ostala vozila iz
programa Peugeot. STARA VOZILA:
Peugeot 405 92/10, metal sive barve,
rvi lastnik, izredno ohranjen, 15400
EM; PEUGEOT 205 90/10, metalno
moder, ohranjen, dod.oprema, 7200
DEM; CITROEN AX CABAN 93/10,
rdeče barve, prvi lastnik, redno
servisiran, 10.000 DEM; MARUTI
800, 95/6, bele barve, prvi lastnik,
dod.oprema, 7500 DEM; PEUGEOT
306 diesel 94/10, 4 v, bela barva, kot
nov, prvi lastnik, cena dogovor, Z
101, reg.6/97, rumene barve.vozen,
skoraj zastonj,možna menjava za
moped. © 0 6 4 / 8 0 1 - 0 0 9
273

Prodam R 4 GTL I. 91, dobro
ohranjen, registracija do julija 97.
©311-031
340

279

cena: samo 55.900,00

Nudim varstvo vašemu malčku v
dopoldanskem času. © 2 4 5 - 4 5 0 484

Ugodno prodam LADO NIVO, letnik
1987, dobro vzdrževano. © 5 1 - 4 0 5
ali 59-147
269

JUGO 45. letnik 1988, reg. do 18/12
97, prvi lastnik. © 3 2 7 - 9 4 0
276

hladilnik K 2 4 S E
* Celotna kapacilcta:230 I
Kapaciteta hladilnika: 185 I
Kapaciteta zamrzovalnika:-IS I
Opcija: okrasni okvir
Dimenzije: 142x54x60 cm

Iščem varuško za 3 in 4 leta stara
otroka. © 6 8 1 - 2 9 1
366

VOZILA

(proizvajalec CSKHtf Italija)

Cesta 1. maja 5. 4000 Kranj - SLOVENIJA
telefon/Telefex: +386 64 331 552

Varujem otroka - javite se na Šifra:
OKOLICA KRANJA
217

V najem vzamemo 2 ss v Škofji Loki
ali Kranju. STANING, © 2 4 2 - 7 5 4 469

NIŽJA CARINSKA
SIOPNjAZAUVOZ
KIIVINAIOR

~7J
4 ?

Z junijem 97 iščemp varstvo za 9
mesečno punčko v Šenčurju. © 4 1 407
215

PIŠČANEC

... Ker varčuje vaš denar In varuje vaše okolje!

Ekskluzivni uvoznik: QMI Slovenija - Vertigo, d.o.o., Mestni trg
27, 4220 Škofja Loka, tel.: 064/624-228, tel./fax: 064/623-087

P O N U D B A : - teflonska zaščita za menjalnike, hidravliko, pnevmatiko,
kompresorje, lak - aditivi za gorivo - De-0xidizer - Run Rite - razmaščevala • teflonske masti...

VARSTVO

Oddam v najem stanovanje
s CK, cca. 130 m2, lahko
tudi za poslovne prostore
(zajnirno obrt).

A

O S T A L A

V Škofji Loki zelo ugodno
prodamo dve 3-sobni stano
vanji z vsemi p r i k l j u č k i ,
s o n č n e lege, prepis takoj pri
obeh. Stanovanje v Podlubnlku vseljivo takoj, na Parti
zanski vseljivo v desetih
mesecih. PIA N e p r e m i č n i n e ,
tel.: 623-117, 622-318.

K O R O Š K A C . 5, TRŽIČ
T E L : 064/52-233

- do 88 % manjša obraba
- povprečno 12 % višja kompresorje
- povprečno 5 % manjša poraba goriva
- povprečno 7,3 % večja moč
- manjša poraba olja
- lažji zagon
- enostavno doziranje ob menjavi olja
- minimalna trajnost 80000 km

KRANJ (064): Avtocommerce 213977, Askont 211-834, Kadivec 411573, Valjavec 224-169, Donko 241298, Vrtač 43-019, Boltez 331-639,
Plestenjak 326-238, KM 422-221,
Chemo 241-422, Vonbergar 242-137,
Alpetour 242-589, Avtokam 222-388;
ŠKOFJA LOKA: B.S. OMV Istrabenz
634-583, Jenko 632-346, Lušina 632286, Rupar 623-217; LESCE (064):
N.B.A. 719-099; JESENICE (064):
Maš 861-200, Žmlflovc 861-015,
Čop 84-386, Avlo In 862-225 BLED:
(064) Marenk 741-213 ZBILJE: <061)
Avtošport 611-450 MEDVODE: (061)
Tapos 613-352 KAMNIK: (061) Miša
814-091 DOMŽALE: (061) Simax
721-656 DOB: (061) Cim 721-120

HONDA VT11.6 HB I. 92, bele barve,
servis knjiga, ugodno, možnost kredita. » 6 3 4 - 2 3 1
315
BMW 318 I, I. 92, klima, ABS
itd,kupljen v Tehnounionu, ugodno,
menjava ali kredit. » 6 3 4 - 2 3 1
31 e

•

t i

G f i N T f i R

Bratov Praprotnik 10, NAKLO
Tel./fax:064/471-035
PRODAJA IN
MONTAŽA IZPUŠNIH
SISTEMOV TER
' /^u^fe-i
AVTOMOBILSKIH
v

blamcev

1

fMONROEF
amortizerji

Prodam CITROEN BX 1.5, TGE, I.
91, temno siva metalik barva. Cena
po dogovoru. © 4 2 1 - 1 5 9
388
Odkup, prodaja vozil ter možna
menjava staro za staro. ADRIA
AVTO 634-148, 0609/632-577 394
JUGO 45 letnik 1989, reg. celo leto,
dobro ohranjen, prodam. © 2 2 2 - 5 7 4
412
Prodam LADO NIVO I. 88, reg. celo
leto. © 8 6 1 - 5 4 1
414
Prodam PEUGEOT 205 GTI 1.9, reg.
celo leto, letnik 90/91, cena 12400
DEM. © 4 9 1 - 3 7 1
442
Ugodno prodam odlično ohranjen,
garažiran FORD ESCORD 1,6, letnik
1993. © 3 2 3 - » l 6
482
Kupim JUGO ali R 4 od 1.88 do 91.
Nudim plačilo v gotovini. © 4 1 1 - 8 9 3
Prodam FIAT TIPO 1.4 S MAQ, I.94.
©332-008
šio
PASSAT 1.6 CL, I.89, reg. do 9/97, ni
uvožen prodam. © 0 6 0 9 - 6 3 0 - 3 0 3 si 8
Odkup - prodaja rabljenih vozil k o n k u r e n č n e cene. © 3 2 3 - 2 9 8 ,
0609/643-202
38995

SERVIS
AVTOMOBILSKIH
IZPUŠNIH CEVI

RENAULT 19 GTS I. 90, RENAULT 5
CAMPUS I. 93. AVTOGARANT 634231
317
Prodam GOLF JGL, letnik 1981.
»84-739
322

ŽABNICA, SP. BITNJE 22
TEL:
064/311-965

Prodam VW 1200 I. 74. obnovljen,
1700 DEM. » 3 1 1 -765, popoldan 328
Prodam GOLF GTD I. 85, reg. do 8/
97, veliko dod. opreme, garažiran,
odlično ohranjen. » 5 8 - 0 3 3
329
TAM 190, I. 85, kasonar, prodam.
©58-873
330
R 4 G T U , reg. 27.2.97, letnik 1984,
cena 1100 DEM. © 8 1 - 8 0 8
338

!liimi!WMHHIMI!IH.
Nudimo vse vrste posojil
* najugodnejše obresti.

Tel.: 064/211-847

ZAPOSLITVE
Prijazno TRGOVKO v živilski trgovini
zaposlimo v Šk. Loki. © 6 2 3 - 0 9 0 79
Dekle za DELO V STREŽBI zaposlimo. © 3 1 0 - 1 5 5
ne
Za pomoč v računovodstvu potre
bujem žensko moč, lahko tudi upo
kojenka. Delo po pogodbi, skrajšan
del. čas. Pogoj: znanje dvostavnega
knjigovodstva na računalniku. Inter
esenti s kratkim opisom znanja naj se
javijo pod Šifra: BLIZU BLEDA
ne
Redno zaposlimo PRODAJALKO v
živilski trgovini v okolici Kranja. © 2 2 33-60
1 1 9

Redno zaposlimo PRODAJALKO v
novo odprti živilski trgovini v okolici
Begunj. 022-33-60
122
Zaposlimo več MIZARJEV. t471739
176
Honorarno zaposlim samostojnega
AVTOLIČARJA. 0 0609/647-823 179
PEVEC NARODNO ZABAVNE
GLASBE išče dobrega HARMONI
KARJA za snemanje samostojne
kasete. 0 736-589
im
V drugi polovici januarja in v
februarju potrebujemo redno pomoč
v gospodinjstvu, zaželjen vozniški
izpit, ostalo po dogovoru. 00609649-789,061-159-18-55
202

Honorarno zaposlim prijazno dekle
za delo v strežbi. 0491-220
4se
Zaposlim R A Č U N O V O D J A ali RAČ U N O V O D K I N J O vajeno komercial
nih del. 0411-532
497
Ponujam vam delo: dober zaslužek,
dogovori osebno. Martin, Mojca
Potoče 16, Preddvor
500
Mesarija GREGORC išče MESARJA
- sekača. 0245-398
soa
Zaposlimo MEHANIKA TGM s tri
letnimi izkušnjami. Prošnje na naslov
Rešet d.o.o., Huje 9, Kranj 00609620-471
604

Iščem delavca za mizarska dela na
V pizzeriji zaposlimo prijetno dekle terenu. 422-193
za strežbo, med vikendi pa picopeka.
0 421-226
205

Honorarno zaposlim šoferja Ckategorije, s prakso, za razvoz v
jutranjih urah. Šifra: VESTEN
206
Honorarno ali redno zaposlimo
EKONOMISTA. Potrebno znanje ra
čunalništva. Šifra: EKONOMIST 212
Iščem honorarno delo v trgovini ali
administraciji. Šifra: KRANJ
218
V Škofji Loki zaposlim ZOBNO
ASISTENTKO za določen č a s , za
dve leti, n a d o m e š č a n j e delavke
med porodniškim dopustom 40 urni
delavnik. Pogoj: končana S Š medi
cinske ali zobotehnične smeri. Na
stop dela takoj! Naslov v oglasnem
oddeiku.
237
Zaposlimo MESARJA za delo v
prodajalni. 0325-998
2S2
PEKA ali DELAVCA Z IZKUŠNJAMI v
pekarni zaposlimo - Pekarna Zevnik
Kranj 0332-336 od 12-16. ure 283

KARIERA 97 Z DESSOUS za
izgradnjo prodajne mreže iš
čemo v različnih delih Slove
nije VODJE OBMOČIJ. Tel.:
0049-9931-6637 ali 00490171-2119183, Pelllni

Zaposlimo 2 V Z D R Ž E V A L C A v
gradbenem podjetju, zaželjene 3.
letne delovne Izkušnje na podob
nem delovnem mestu. Prošnje na
naslov Rešet d.o.o., Huje 9, Kranj
00609-620-471
505
Nudim redno zaposlitev ZA DINA
M I Č N O DELO s stimulativnim nači
nom plačila. 076-622 od 17-20 h

Redno ali pogodbeno zaposlimo
žensko za delo v strežbi. 00609/
632-879
349

Redno zaposlimo kuharja in
natakarico, veščo za delo v
strežbi. Gostilna Košir,
Pevno 15, Škofja Loka.
Tel.: 064/621-046
Ste v denarni stiski ali celo brez
zaposliteve? Mi vam nudimo mož
nost redne zaposlitve ter dober
zaslužek, © s o b o t a 53-415
3U
Redno zaposlimo delavca v avtokleparstvu. 0421-159
387
Iščem deklico za izdelovanje bureka.
0221-838 ves dan
398

Prodam KRAVO simentalko. 0421538
379

Enomesečne BELE PIŠČANCE za
dopitanje, ugodno prodam. 0246-

Prodam KRAVO simentalko brejo 3
mesece in KRAVO s teletom obe
mladi.0411-578
382

514
275
Prodam mesnatega PRAŠIČA do
Podarimo 4 mesece staro PSIČKO
mača krma, težak približno 160 kg.
mešanko. manjše rasti. 0622-830
Pungart 11, Škofja Loka
389
281
Čistokrvnega ŠKOTSKEGA OVČAR Prodam dva BIKCA frizljca, stara en
JA, starega 18 mesecev s pravdobro teden. 0422-113
493
oceno prodam. 0245-087
284
Prodam dve mladi DRAVI jalovi ali
Prodam 11 mesecev staro TELIČKO menjam za brejo kravo ali telico.
simentalko od dobre mlekarice. 0471-548
496
0431-511
285
Prodam 2 breji TELICI. Vreček,
Prodam KRAVO ali TELICO, breje 9 Delavska 2, Šenčur
soe
mesecev, črnobele. Olševek 40,
Preddvor
298

PLEMENSKE KUNCE - o v n a č e
samice z mladiči ali posamezno,
ugodno prodam. 0451-532, popol
dan
304
Prodam TELIČKO simentalko staro
14 dni. 0876-185
307
BIKE simentalce 100,300 in 700 kg
za rejo ali meso prodam. 0682-643

SflVNfl # SOIHRIJ
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KO UGASNE ŽIVLJENJE

PREVOZI, UPEPELTTVE, POKOPI, PREKOPI

NOVO
OBNOVA GROBOV, SVETOVANJE,
ORGANIZACIJA, IZVEDBA
Nova vas 17, 4240Radovljica,
Tel:064/733365
NON-STOP

OSMRTNICA
Umrla je naša nekdanja sodelavka

I R E N A

J A R C

Od nje smo se poslovili 4. januarja 1997 na pokopališču v Naklem.
Ohranili jo bomo v trajnem spominu.
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., OBMOČNA ENOTA KRANJ

Dekle, 20 let, ŽIVILSKI TEHNIK,
Iščem delo v svojem poklicu. Jakupovič, Koroška c. 53, Kranj
509
Zaposlimo VOZNIKA C in E kategor
ije na mednarodni špediciji. Inf. na
0064-621-783
su

Prodam vrhunsko leglo ROTVVEILERJEV - prvo v Sloveniji od prvaka
vseh lanskih razstav. Psički so
rodovniški, cepljeni in tetovirani.
Informacije na 0064-422-458
70
Prodam 10 dni starega BIKCA
črnobel. 0061-823-210
82
Prodam BIKCE in TELIČKE - črnobele, stare 1 teden. Gorice 11, Golnik
Prodam PRAŠIČE težke 80 kg in
KOKOŠI za nadaljno rejo ali zakol.
Globočnik, Voglje 0491-085
133
Prodam rjavega BIKCA, starega 10
dni. Nastran, Srakovlje 12, Kranj 161
Prodam simentalca, starega 8
164
mesecev. 066-237
Prodam več TELIČKOV starih do 14
dni. 0461-136
171
TELICE SIMENTALKE breje 9 in 7
mesecev, t e ž k e 700 in 500 kg,
prodam ali menjam za bike. PoženTk
10, Cerklje
i«

i

064/221133

M < § a h ! tos
od pon. do petka
i od 9. do 22.30 ure
sobota
nedelja'

F E R J A N

Od nje smo se poslovili dne 9. januarja 1997 v ožjem družinskem krogu
na Blejski Dobravi.

Prodam dva BIKCA simentalca stara
10 dni. 0721-072
331
TELIČKO črnobelo, staro en teden
prodam. Križaj. Zavrh 9, 0061-621023
339

ZAHVALA
Ob smrti moža in ata

J U R I J A

G O R I Č A N C A

Prodam KOKOŠI nesnice 150 SIT.
Zadraga 18, Duplje, 058-405
341

iz Stražišča pri Kranju

Prodam 250 kg težkega BIKCA
simentalca. 052-116
•
344
Prodam šest tednov staro TELIČKO
simentalko. O 738-336
345

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno
sožalje in spremstvo na njegovi zadnji poti. Prav lepa hvala tudi stražiškim pevcem,
gospodu župniku ter zdravstvenemu osebju bolnišnice Golnik in
Doma upokojencev Kranj.

Prodam MESO mladega bika krmljenega s senom. 0733-749
348

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI

Prodam 14 dni staro T E L I Č K O
simentalko. 0876-073
359
Prodam PUJSKE stare 8 tednov. Zg.
Brnik 56, O 421-239
364

Kupim BIKCA simentalca, starega
teden. 0312-361
aji
Prodam BIKCE črnobele križane,
stare 10 dni. 0310-268, Žabnica 57

S T R O J E N J E
£ £ £

E

C

K O Ž

Senlčno 27 pri Golniku, teL/fiu: 064 58 889

ZAHVALA
Od smrti našega dragega moža, očeta, starega očeta in dedka

F R A N C A

M E G L I C A

iz Podljubelja
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno
sožalje, darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se gospodu za opravljeni pogrebni obred.
Hvala tudi osebju iz Doma Petra Uzarja iz Tržiča za njegovo oskrbo in dobro počutje.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi.
Žalujoči: žena Kati, hči I leda, sinova Tone in Brane z družinami

226

Prodam BIKCA simentalca, starega
9 tednov, a 66-954
Prodam P R A Š I Č E za zakol in
PUJSKE stare 8 tednov. Žabnica 37
235

Prodam PRAŠIČA za zakol, češnjevek 11, Cerklje
264
Prodam MESO krave In domači
ŠPEH. Sp. Bitnje 21, 0311-964 257

ZAPOSLIMO KOMERCIALISTA
Prodam zelo mlade PAPIGE SKOBTRGOVSKEGA POTNIKA za po
dročje Slovenije: Pogoj: delovne ĆEVKE, lepih barv. Tržič, 052-231
izkušnje pri prodaji k e r a m i č n i h 265
ploščic, sanitarne opreme in vodo
vodnega materiala. PRODAJALCA V
MALOPRODAJI - razstavno prodaj
nem salonu. Pogoj: poznavanje grad
benega materiala In zaključnih del v
gradbeništvu. Prošnje - pošljite na
naslov: LEKERO.d.o.o., Cesta na
Rupo 45, 4000 Kranj
463
KLOVNI ČAS
AKIVIZITERJI potniki pridružite se
VSAK DAN OD I 30 00 27 00
nam. NI PRODAJA KNJIG. 0226NFDIUA. PRAZNIKI 00 11.00 00 22.001
394, po 20. url
4ao D O S T A V A J E D I N A D O M

TRZIC:

gospa A L O J Z I J A

Prodam 120 kg težkega PRAŠIČA.
Struževo 20
320

Strojimo in prodajamo
razne vrste kož ter šivamo
krznene preproge po naročilu

471

Tiho je zaspala naša teta

ENERGIJSKI NAPITKI

Iščemo izvajalce za vodo, elektriko
in centralno - novogradnja. 0323612
439

KOKOŠI RJAVE pred nesnostjo In v
četrtem mesecu nesnosti, vse cepl
jene, prodajamo. PERUTNINARSTVO Moste 99 pri Komendi, 061/841-

OSMRTNICA

Nečak in nečakinje
Jesenice, Ljubljana, Niš, Trst 1997

Prodam 14 dni starega BIKCA
simentalca. 0718-792
366

Vas zanima dodaten zaslužek?
0324-050. 13. do 16. ure
481

A

Prodam TELICO simentalko pred
telltvijo dobrega porekla. Pogačnik
Rudi, Sr. Dobrava 14, Kropa
37»

Prodam borove PLOHE in telički
simentalki. Rupa 6
300

Takoj zaposlimo PEKA z ustrezno
Prodam dva bikca črno bela, stara
prakso. Možna priy£itev. Lahko tudi
ženska. Prednost imajo Interesenti Iz 14 dni in en teden. 0 66-177 183
okolice Bleda. Prošnje pošljite na
Ugodno prodam ZAJCE nem. lisce
naslov Pekarna UNI Bled, Podnom
201
9, 4247 Zg. Gorje, navedite svoj -In kalifornijce. 0411-387
telefon
40s
Prodam tri TELIČKE črnobele. A
Iščemo ekonomskega TEHNIKA za kontrola, stare od 10-20 dni. 0061/
216
delo v knjigovodstvu. 0736-311 407 627-348
Prodam
7
dni
starega
BIKCA
Sprejmem honorarno delo, ne težka,
črnobel. 0451-336
220
ne akviziterska, razna p o m o ž n a .
0324-336
409
KRAVO po teletu ali po izbiri,
prodam. Zg. Bela 19, Preddvor 221
K sodelovanju vabimo akviziterje in
vodje akviziterskih skupin. 0323Prodam brejo KRAVO simentalko,
225
115
433 dobro mlekarico. 0491-012

ALBATROS, d.o.o., ki ima
lesno proizvodnjo v
Železnikih, zaposli več
delavcev v lesni
proizvodnji okenskih
profilov.
Tel.: 061/132-31-02 ali
064/67-121 int. 363

Prodam teleta za zakol ali za
nadaljno rejo. 0491-276
3so

JARKICE tik pred nesnostjo prodam.
Fujan, Hraše 5, Smlednik, 0061/
627-029
441

507

Če ste ostali brez zaposlitve vam
nudimo rešitev - REDNO ZAPOSLI
Če imate radi kozmetiko in radi
TEV. Informacije n 00609-645-186
od 13-19 h
290 delate s strankami vam naša firma
nudi možnost, da vodite uspešno
Iščemo sposobne in komunikativne poslovalnico z bioaktivno kozmetiko
AKVIZITERJE za prodajo medicins (na domu ali v lastnem salonu).
kih aparatov. 055-446 In 50-274 291 Informacije na 0064-741-991 in fax
št.064-741-990
516
Ž e uveljavljeni narodni zabavni
Iščem DELO NA DOMU. 0241-239
ansambel išče BASISTA in BARITONISTA, starost do 30 let. Šifra: 519
RESNOST
297 Zaooslim CNC rezkalca. 0 874-192
Iščemo mlado dekle za strežbo v
gizzeriji na Primskovem. 0461-878
Ž I V A L I
ŠOFER B, C, E z nekaj izkušnjami
išče zaposlitev. 0634-774
318

Vrhunsko leglo N E M Š K I H OVČAR
JEV. Mati hčerka svetovnega prvaka,
oče sin svetovne prvakinje in mla
dinskega svetovnega prvaka. 062176 8
274

53

888

delovni čas:

vsak dan: 6-13.30 ure, sob.: 9-12 ur«
pon., čet.: tudi od 16-18 ure

ZAHVALA
Zamenjam TELICO sim. 200 kg za
bikca simentalca. 0061/824-156 390
Prodam TELIČKO simentalko, staro
3 tedne. Sr. vas 121, Šenčur
392
Prodam dva TELETA težka 140-150
kg. 0 682-745
3B5
Prodamo več telet črnobelih starih
do 14 dni. 0461-513
m?
Prodam dve TELIČKI simentalki stari
3 in 5 tednov. 0491-362
400
Prodam 10 dni starega bikca
križanca. 077-641
401
Prodam PONY KONJA komplet z
opremo. 0421-492
406
Prodam brejo TELICO pred telitvijo.
0802-533
432
Prodam več črnobelih BIKCEV starih
10 dni. Urbane, Gorice 24
435

Ob boleči izgubi naše drage mame

M A R I J E

A U S E R

Trdinove Minke iz Bohinjske Češnjice
se zahvaljujemo vsem, ki so nam v teh žalostnih dnevih stali ob strani in sočustvovali z
nami, izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in dobrosrčne besede. Hvala vsem, ki ste jo v
času bivanja v Domu Petra Uzarja v Tržiču bodrili, razveseljevali in krajšali čas, hvala
osebju doma. Zahvala vsem, ki ste jo spremljali na zadnji poti, posebej gospodu Primožu,
gospodu diakonu in sestri, gospodu župniku, pevcem bratom Zupan, gospodu Pangeršiču,
osebju Doma PU in oskrbovancem doma, prijateljem in znancem. Zahvaljujemo se
Komunalnemu podjetju Tržič in pogrebni službi za lepo opravljena dela v težkih
razmeran. Ob tej zahvali hvala tudi vsem ostalim, katerim se nismo
posebej zahvalili za sočustvovanje.
Žalujoči sin Janez in Francka z družino in sorodniki
Križe, 7. januarja 1997

ZAHVALA
28. decembra 1996 se je končala dolga življenjska pot drage mame

NEŽKE TOMŠE
roj. Vidic, Bogmanove mame iz Radovljice
Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo cenili, obiskovali, ji vlivali življenjski pogum in voljo.
Hvala za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter spremstvo na njeni zadnji poti.
Posebna zahvala velja dr. Zdravku Černetu za dolgoletno zdravljenje, župniku Jožetu
Drolcu, duh. pom. Zdravku Hajnriharju za obiske na domu in lepe misli ob uri slovesa,
ter bratom Zupan za zapete pesmi.
VSI NJENI
Radovljica, 31. grudna 1996

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage sestre in tete

ANE TOMAŽIČ
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno
sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Hvala gospodu kaplanu in gospodu Speliču za
pogrebni obred in pogrebni službi Pogrebnik. Zahvala dr. Beleharju in patronažni sestri
Silvi za pomoč med njeno boleznijo. Vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti,
še enkrat hvala.
VSI NJENI

V SPOMIN
A dan je črn moral priti
bridkosti dan, oj dan solzan.
Telko bilo se je ločiti
a vse solze, ves jok zaman.
V ponedeljek, 13. januarja, mineva leto žalosti in bolečine, odkar
si nenadoma in za vedno odšel od nas dragi mož, oče in stari oče

FRANC JENKO
Hvala vsem, ki se ga spominjate
in obiskujete njegov prerani grob, mu prižigate svečke.

,

Žena, sin in hčerka z družinama
Virmaše, 1997

ZAHVALA
Kdor te je imel rad,
ve, kaj je izgubil.
Po hudi bolezni nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi mož,
ati, brat, zet, stric in svak

VINKO LEBEN
Zahvaljujemo se sosedom, sorodnikom, prijateljem in sodelavcem za
izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter vsem, ki ste ga tako
številno pospremili na njegovi zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo
doc. dr. Francu Jelencu za ves njegov trud, prav tako tudi dr.
Možganu in dr. Habjanu iz Z D Železniki, Gasilskemu društvu Selca
in predsedniku g. Potočniku za govor, ostalim gasilskim društvom,
kolektivu pošte Škofja Loka za vso pomoč in ga. Pečnik za govor,
Poslovni enoti pošte Kranj in g. Koširju za njegove poslovilne
besede, ter župniku g. Likarju za lep pogrebni obred.
VSI NJEGOVI
Selca, Železniki, Bohinjska Bistrica, 26. decembra 1996

ZAHVALA
ZAHVALA
Ob boleči izgubi dobre mame

MARIJE ZUPANC
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, znancem za izraženo sožalje, darovano
.cvetje, sveče in spremstvo na njeni zadnji poti. Posebna zahvala družini Zaletel, dr.
Cernetu, zdravstvenemu osebju kirurškega in internega oddelka Bolnišnice Jesenice in
osebju 4. oddelka doma dr. Benedika v Radovljici, gospodu župniku in pevcem. Vsem in
vsakemu posebej - hvala.

Ob boleči izgubi našega dragega

ADOLFA MEHLETA
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste izrazili sočustvovanje,
darovali cvetje in sveče in bili na njegovi zadnji poti. Posebej bi
se radi zahvalili ga. Anici in ga. Hildi in duhovnikoma g. Lavrincu
in g. Robleku za lep pogrebni obred.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

VSI NJENI

VSI NJEGOVI
Tupaliče, 6. januarja 1997

ZAHVALA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame,
stare mame, prababice, sestre, tete in tašče

MARIJE RIBNIKAR
roj. 1931
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom iz Dupelj in
Predoselj, prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečeno
sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Hvala dr. Primožičevi,
gospodu župniku, pevcem iz Dupelj, podjetju Navček, izvajalcu
Tišine, sindikatu in sodelavcem I S K R A E M E C O in vsem, ki ste
jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči vsi njeni
Sp. Duplje, Predoslje, Škofja Loka

V SPOMIN
Truplo tvoje zemlja krije
v hladnem grobu mirno spiš,
srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš.
Nam pa lalost srce trga,
solza lije iz oči,
dom je prazen in otoien,
ker tebe, Tone, več med nami ni.
12. januarja mineva leto dni, odkar nas je zapustil naš dragi sin,
brat, nečak, stric in svak

TONE SUŠNIK
Hvala vsem, ki se ga spominjate, mu prižigate sveče in obiskujete njegov prerani grob.
VSI N J E G O V I
Poženik, 12. januarja 1997

Neizmerna je bolečina in praznina v našem domu,
odkar je odšel od nas naš ljubljeni

ANTON BELANČIČ
livarski mojster v pokoju
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, podarjeno cvetje in
sveče, ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala gospodu
župniku za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem iz Predoselj za
zapete žalostinke, izvajalcu "Tišine" in podjetju Navček. Posebna
zahvala tudi prof. dr. Peganu in dr. Jerajevi za zdravljenje. Vsem
imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala!
Žalujoči: žena Milena ter sinovi Zla t ko, Zvonko in Marko z družinami
Stražišče, 10. januarja 1997

ZAHVALA
Ni smrt tisto, kar nas loči,
in iivljenje ni, kar druli nas;
so vezi močnejše,
brez pomena zanje so razdalje,
kraj in čas.
(Mila Kačič)
Nepričakovano in veliko prezgodaj nas je zapustil dragi mož,
oče, dedek in brat

FRANC ČUFER
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, dobrim sosedom, prijatel
jem, znancem in sodelavcem, ki ste nam v bolečini stali ob strani,
za izražena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter spremstvo na
njegovi zadnji poti. Hvala gospodu župniku, podjetju Navček,
pevcem in izvajalcu Tišine za lepo pripravljen zadnji počitek.
Hvala vsem in vsakomur.
ŽALUJOČI VSI N J E G O V I
Mlaka, 6. januarja 1997

ZADNJE NOVICE
N a j t e ž j i po vojni na Gorenjskem

U j e l v e č kot

d e s e t let

starega

suka

"Brez društva bi bil dolgčas"

Šenčur - Društvo upokojencev Šenčur deluje že 43 let. Tako
kot vedno so tudi tokrat ob koncu leta priredili novoletno
Člani RD Medvode Dušan Štih je imel pred dnevi zares dober prijem v vodah Ribiške družine srečanje
za svoje člane, medse pa so povabili tudi vse
Tržič nad poznano Okrogelsko jamo.
občane, stare 80,90 ali več let. Na srečanju so že po običaju
obdarili tudi invalidne člane. Srečanje je potekalo v
Kranj, 10. januarja - Danes je tudi zaupal, da je bil to po
njihovih klubskih prostorih v gostilni Jama v Šenčurju.
teden se je Dušan Štih, ki je drugi svetovni najtežji ujet sulec
sicer član Ribiške družine v vodah na Gorenjskem in
Pavel Draksler, predsednik društva:
Medvode, v spremstvu kolege nedvomno med najtežjimi po
"Društvo upokojencev Šenčur ima več
Mihe Janežiča, ribiča in člana vojni ujetimi sulci v vodah v
kot 800 članov, najstarejša članica je
Ribiške družine Tržič, podal v Sloveniji. Prav Drago Keržič se
stara 93 let, najmlajši pa 37 let. Menim,
revir RD Tržič v Savo na ulov je pred leti v RD Tržič tudi zelo
da smo v letu 96 kar dobro delali. V
sulca. Ob 16.15 je na umetnega zavzemal za vlaganje sulcev v
Šenčurju je še veliko upokojencev, ki
piškurnika v tolmunu nad Savo na območju tržiške ribiške
niso včlanjeni v društvo, zato jih vabim,
Okrogelsko jamo prijel pravi družine. Pred šestimi leti so
da se včlanijo pri naših poverjenikih po
velikan: 120 centimetrov dolg vložili nekaj okrog 60 centimet
vaseh."
j
in 19,5 kilograma težak sulec. rov velikih sulcev, tako so danes
Minka Bučan,
Član in ribiški čuvaj RD Tržič najtežji stari več kot deset let.
tajnica društva:
Drago Keržič, ki nam je v
Po prijemu je bilo utrujanje
"V minulem letu
uredništvo prinesel slike, nam velikana, kralja salmonidov
smo v okviru društva ogromno poto
vali. Bili smo na srečanju upokojencev
Slovenije v Planici, srečanje gorenjskih
Tudi letos po stezah partizanske Jelovice
Dušan Štih s trofejnim sulcem iz Save na območju RD Tržič. upokojencev pa je bilo v Škofji Loki. V
Šenčurju smo dan upokojencev počas
tili z martinovanjem v Črešnjevcih pri
med sladkovodnimi ribami,
Ribiču Dušanu Štihu želimo
Ptuju, bili pa smo tudi še v Cirkovcah,
Pokljuka, 10. januarja - V sklop prireditev ob obuditvi
sorazmerno zelo kratko. Ni se dober prijem tudi v prihodnje.
skočili smo tudi v Avstrijo..."
spomina na drazgoško bitko sodi tudi vsakoletno smučarsko
dolgo upiral. Zato pa sta Ribiški družini Tržič pa velja
tekmovanje vojakov in policistov po stezah partizanske
porabila srečnež Dušan Štih s vsekakor priznanje za gospo
Jože Gašpcrlin, referent za šport:
Jelovice. Letos se bodo na zasnežene poti podali že
spremljevalcem Miho Janeži- darjenje v vodah, po katerih pa
"Najbolj aktivni smo kolesarji, pozimi
šestindvajsetič, tokrat pa se bodo prvič pomerili v
čem debelo uro za dobra dva menda prav v tem času v Savi,
pa kegljamo. Veliko upokojencev za
veleslalomu in teku na smučeh.
kilometra dolgo pot od brega kot je povedal Drago Keržič,
haja tudi v hribe in želim, da bi se
Vojaki so na smuči stopili že v četrtek, ko so se pomerili v
Save do Besnice. Sledilo je neusmiljeno plenijo ribe kororganizirali v društvu in skupaj hodili.
veleslalomu. Danes je gorenjsko pokrajinsko poveljstvo
seveda obvezno fotografiranje. morani. • A . Žalar
Svojo sekcijo imajo tudi balinarji.
Slovenske vojske pripravilo še tekmovanje v teku na
Vabim vse, ki jih zanima kolesarjenje,
smučeh. Vrhunec tekmovanj bo v soboto, ko se bo štirideset
kegljanje ali balinanje, naj se včlanijo v
štiričlanskih ekip v patruljnem teku pomerilo na deset
športno sekcijo."
kilometrov dolgi progi, našim ekipam pa sta se pridružili še
Ivanka Kalan:
dve avstrijski, nemška, francoska m italijanska ekipa. Tekma
Žabnica - V ponedeljek, 6. januarja, okrog pol petih zvečer je
"V društvu sem
se bo začela ob pol deseti uri, organizatorji pa bodo
58-letni Jožef H. iz Gorenje vasi z jugom vozil po regionalki od
že 12 let, odkar sem se upokojila. Če
najboljšim priznanja podelili ob pol tretji uri popoldne na
Kranja proti Škofji Loki. V Žabhici je avto zaradi neprilagojene
ne bi bilo društva upokojencev, bi mi
svečani zaključni slovesnosti. • U.S.
hitrosti na zasneženi cesti bočno zasukalo. Tedaj je nasproti s
bilo zelo dolgčas. Redno hodim na
samaro pripeljal 48-letni Jovo J. iz Železnikov. Vozili sta trčili, v
naše izlete, rada tudi kolesarim.
zadek samare pa se je zaletel še 24-letni Andrej H . iz Kranja, ki
Lahko se pohvalim, da sem najstar
je vozil za njo in kljub zaviranju ni uspel pravočasno ustaviti.
ejša kolesarka v sekciji. Najlepše mi je
V nesreči je bila huje ranjena sopotnica v jugu, 55-letna
bilo na kolesarskem dnevu upokojen
Jesenice, 10. januarja - Včeraj so kriminalisti pospremili k Ljudmila K., v samari pa lažje voznikova žena in hči, 42-letna
cev Gorenjske v Cerkljah."
preiskovalnemu sodniku 37-letnega F. C. z Jesenic, osumlje Branka in 20-lctna Nikolija. Sicer pa je sneg, ki je prinesel
• S. Šubic, slike T. Doki
nega poskusa umora M. O., prav tako z Jesenic.
slabše vozne razmere, dober zaveznik prometnim policistom.
Po doslej znanih podatkih je M . O. v sredo zjutraj ob 3.15 Vozniki praviloma peljejo po
prišel k F. C. terjat vrnitev dolga, ki pa mu ga dolžnik ni časneje in previdneje, če že
poravnal. Sedla sta vsak v svoj avto in se odpeljala proti HruSici. poči, pa je običajno vdrta samo
Kamera presenečenja Gorenjskega glasa in Gorenjske televizije T E L E - T V
Med vožnjo vštric naj bi izterjevalec dolžniku kazal pištolo. Tudi pločevina. • H. J.
F. C. jo je imel v avtu, med vožnjo je pomeril in ustrelil v vozilo
M. O. Kroglo je prestregel zapiralni mehanizem za okna. M . O.
se je odpeljal domov, F. C. pa se je sam ustavil na policijski
postaji. Kriminalisti so F. C. pridržali za 48 ur, včeraj pa so ga
Vodice - Kred kratkim ie
odpeljali na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. • H. J.
izdala svojo prvo cd ploščo. Ob tej pri lož
nosti je v Vodicah pripravila koncert, ki je bil
dobro obiskan, njihov nastop pa je s svojo
Poslovna enota Kranj
prisotnostjo počastil tudi vodiski župan
Koroška 27,4000 Kranj
Anton Kokalj.
Da bo na koncertu župan, so godbeniki
(Bežkova vila)
dobro vedeli, saj so prav zaradi tega povabili
Da
ne bo
prepozno
tudi ekipo Kamere presenečenja. Župan
V mestni občini Kranj je z novim letom prišlo do vrste za telefon 064 360 800 Kokalj namreč ni vedel, da mu godbeniki
menjav v občinski upravi. Dobri poznavalci dogajanj v ljub
pripravljajo presenečenje. Sprva je bilo miš
ljanski mestni upravi (beri: kdo je koga in kaj žagal) oziroma že telefax064360810 ljeno že pred koncertom, a ga nismo uspeli
opravljenih nekaterih kadrovskih rešitev ter sprememb v upravi
dobiti. Iskali smo ga na več mestih, toda
mestne občine Kranj svetujejo, naj vsi, ki jim etnografskožupan se nam je vedno - nevede - za las
zgodovinska dediščina v Kranju in mestni občini nekaj pomeni,
izmuznil.
čimprej poslikajo spomenike iz nedavne preteklosti. Lahko se
Po koncertu, ko se je Kokalj že poslavljal,
htip..'.'www mobitel s>
namreč zgodi, da jih bodo imeli samo na slikah.
pa smo ga povabili na oder, kjer so ga
pričakovali tudi godbeniki. Ti so mu nato žene. Drugače je v poklicnem življenju, s
zaigrali za pihalno godbo kar nenavadno pravi župan, da težko pleše, kakor mu druf
Računalniški engineering d.o.o.
skladbo - Kranjsko dekle Alpskega kvinteta. igrajo. Ženske imajo navsezadnje res magično
Zavod za računalniško izobraževanje
Župan je med drugim tudi zaplesal, pokazal moč.
Jaka Platik 13,4000 Kranj, SLOVENIJA
Današnja Kamera presenečenja se ves ča$
pa je tudi svojo sposobnost vriskanja. Oceni
Tel.:064/331 441, ISDN:064/350 200. Fax:064/325 978
vrti okoli glasbe in o tem, kdo pleše na čigave
mo ga lahko za pohvalno.
Microsoft HOT LINE:064 331 020, MS.POMOC&EUNET.SI
No, glas mora imeti župan kar dober, saj note. Če bi radi izvedeli, kdo mora plesati po
navsezadnje prepeva v cerkvenem pevskem notah vodiškega župana Antona Kokalja, s«
zboru, ki ga vodi njegova žena. Še en dokaz, 'ob 20.20 priklopite na program Gorenjske
da morajo možje včasih peti, kakor jim igrajo televizije TELE-TV Kranj. • S. Šubic.
• P U S
- podjetje, vredno zaupanja

Vojaki na smučeh

Trije na kupu

S pištolo nad izterjevalca

^pticapjggelimo

K a k o plesati po taktih drugih

G.G.

mobitel

DOBER RAČUNALNIK ZA POŠTENO CENO

Ali že veste, da skupaj z LX
KjU S« <3**D*t V 5PEOO f'tM
TebN& T O O U Č N A KRlM'AAL
KA ! P« ^€^P 0«ft* G*Mfi>
I6KAUC !

telegramom

lahko pošljete tudi darilo v obliki buteljke,
bonbonjere ali šopka svežega cvetja?
Kot dodatek ob izrekanju sožalja
pa so vam na voljo sveče.
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