
Uto XLV - St. 12 - C E N A 35 S L T Kranj, petek, 14. februarja 1992 

S r e d n j e š o l s k a m r e ž a s p r e j e t a 

Vlada gluha za pritiske 
Dr. Peter Vencelj: "Vpisa ne bomo omejevali, vlada se bo ravnala po že l jah 
o t r o k in m o ž n o s t i h š o l . " 

Zadnje tri tedne, kar je republiško šolsko 
in športno ministrstvo sporočilo, da gorenj
sko srednješolsko mrežo centralizira pri stroj
nih in ekonomskih tehnikih v Kranju, oddel
ke zdravstvenih, metalurških in elektroener
getskih tehnikov pa sploh ukinja, so na Go
renjskem na nogah vsi, od strokovnih usta
nov do šol, občinskih vlad, staršev, podjetij, 
celo nekatere politične stranke in sindikati so 
pristavili svoj lonček. 

Gorenjci so tokrat začuda nastopili zelo 
uglašeno, zabrenkali na struno, ki ta čas med 

ljudstvom najbolj vžge; socialo. Kako se bo
do otroci, ki jim je vzeta šola v domačem kra
ju, vozili v oddaljene šolske centre, kako bo
do starši zmogli stroške, užigali so po mini
strstvu, ki da revni "periferiji" pušča obrob
ne, manj zahtevne šolske programe, boljše pa 
hrani za elitno Ljubljano. 

Slovenska vlada je včeraj sprejela predlog 
srednješolske mreže za naslednje šolsko leto, 
takega, kot ga je ponudilo ministrstvo. Brez 
gorenjskih vztrajanj pri starem torej. Njena 
odločitev je dokončna. Zakaj je ostala gluha 
za lokalne pritiske? Očitno so bili argumenti 
ministrstva močnejši. Ministrstvo ne meri ra
cionalizacije šol ali, če že hočete, centraliza
cije skozi tolarje, kar mu mnogi sicer očitajo, 
pač pa ima pred očmi kakovostno vsebinsko 
rast enovitih šolskih centrov, kjer bo profe
sorski zbor lahko dihal za isti cilj in gradil 
dobro ime svoji šoli. Zdaj so, resnici na lju
bo, zlasti strokovne šole mešanica malo tega 
in malo onega (skrajšanih, triletnih, štirile
tnih programov, za nameček Še več različnih 
poklicev). 

Sicer pa Gorenjska, če smo pošteni, števi
la vpisnin mest v prve letnike septembra ne 
bo izgubila. Celo nasprotno; lani so jih šole 
ponudile 3630, zasedenih je 3145, v novem 
razpisu, ki bo objavljen 28. februarja, bo v 
ponudbi kar 4256 mest. Za vso Slovenijo jih 
bo blizu 37.000, okrog 5000 več kot bo priča
kovanih novincev in ponavljalcev. Ministr
stvo namreč nobeni šoli ni postavljalo meje, 
koliko oddelkov sme največ razpisati. Tudi 
če bo naval na posamezne šole večji od razpi
sanih mest, je včeraj dejal minister dr. Peter 
Vencelj, vlada ne b» vztrajala pri omejitvah 
vpisa, ampak se bo ravnala po željah otrok in 
možnostih šol. • H. Jelovčan 

Konec omejevanja p l a č 
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v Mladem potrošniku na Gregorčičevi 8 v Kranju 

V petek, 14. februarja, ob 19. uri bo v kavarni hotela 
Golf na Bledu druga letošnja 
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Pokrovitelj Glasovih prej je 
M E R K U R K R A N J 

Zakaj na Pokljuki 
smrdi? 

Krivec je 
Penzion Jelka 
Pokljuka, 12. februarja -
Smučarji, ki so minule dni 
obiskovali Pokljuko, so lah
ko uživali na lepo pripravlje
nih smučarskih progah, po
sebej ljubitelji teka prisega
jo, da ni lepšega kraja kot 
Pokljuka. Toda v zadnjem 
Času so se že od hotela Šport 
naprej razširile neprijetne 
vonjave. Nanje so nas opozo
rili obiskovalci Pokljuke, 
uprava Triglavskega narod
nega parka pa je zahtevala 
pregled sanitarnega inšpek
torja. Ta je ugotovil, da je 
vzrok za smrad neurejena 
kanalizacija gostišča Jelka. 

"Smrad se širi že pri 
šport hotelu, vzrok temu pa 
je neurejena kanalizacija 
Penziona Jelka. Če nima go
stinski obrat urejene kanali
zacije in primerne oskrbe, je 
to po zakonu vzrok za zapr
tje objekta. Med počitnicami 
pa je bil ta objekt poln go
stov. Takoj sem najemnici 
gostišča izdal odločbo o ure
ditvi, sicer pa je objekt tast 
Simonovega zaliva iz Izole. 
Ureditveni rok je bil zelo 
kratek in se je te dni iztekel, 
tako da grem konec tedna 
ponovno pogledat, kaj so na
redili," pravi sanitarni in
špektor Drago Miklič. • V. 
Stanovnik 

Presenetljiv predlog neodvisnih poslancev 

Marko V o l j č 
predsednik vlade 
Magister ekonomije M a r k o Vo l j č , zaposlen v Sveto
vni banki v Washingtonu in direktor oddelka za Sred
njo Ameriko, se je rodil leta 1949 na Jesenicah. 

Ljubljana, 12. februarja - Dva
najst poslancev slovenske 
skupščine, večinoma strankar
sko nevezanih, je poskrbelo 
za presenečenje na koncu sre
dine skupne seje zborov slo
venske skupščine. Na osnovi 
ustave so predlagali tako ime
novano "konstruktivno neza
upnico" sedanji vladi in za 
novega amandatarja predla
gali magistra Marka Voljča, ki 
je bil pred odhodom v Was-
hington zaposlen na Narodni 
banki Slovenije. Predlagatelji 
imajo pisni pristanek kandi
data, ki bo sredi prihodnjega 
tedna prišel v Slovenijo. Po 

ustavi mora do odločanja o predlogu preteči 48 ur, kar pomeni, 
da bo usoda predloga skupine poslancev znana danes. Predlaga
telji so v obrazložitev napisali, da sedanje razmere v vladi ne 
omogočajo konstruktivnega reševanja gospodarskih in drugih 
problemov v Sloveniji. Z izvolitvijo novega mandatarja naj bi bi-
io konec blokade v vladi in parlamentu. • J. K. 
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STRAN 11 

DAMA IN AVTO 

Brdo pri Kranju, 13. februarja - Prejšnji in ta teden so se v ho
telu Kokra na Brdu vrstile modne revije, ki so jih tri največje 
gorenjske konfekcijske hiše, GORENJSKA OBLAČILA, 
KROJ in TRIGLAV KONFEKCIJA skupaj priredile za slo
venske in nekaj hrvaških in sarajevskih trgovcev. Trije konku-
rentje, ki pa so v bistvu dobri poslovni prijatelji, so tako poeno
stavili in močno pocenili predstavitev svojih modelov za jesen-
sko-zimsko sezono 1992/93, prihranili čas sebi in trgovcem. Kaj 
so lepega prikazali in kakšna moda se nam obeta za prihodnjo 
hladno sezono, bomo skušali postopoma naše bralke seznanjati 
tudi v Gorenjskem glasu. - D. D. - Foto: G. Šinik 

/ O l j u b l j a n s k a b a n k a 

Gorenjska banka Kranj 

GORENJCin 
FORMU 

Velika izbira pohištva za 
opremo stanovanj in 
poslovnih prostorov 
GOTOVINSKI POPUSTI V 
SALONU POHli 

nad pivnico Evropa v Kranju. 
Tel.: (064)216-661 

V Albertvillu se nada
ljujejo olimpijske igre 

Danes ekipna 
tekma skakalcev 
Kranj, 14. februarja - Po 
slabem tednu dni je na 
XVI. zimskih olimpijskih 
igrah v Franciji podelje
nih že približno tretjina ko
lajn. Največ so jih osvojili 
avstrijski in nemški tekmo
valci. Naši tekmovalci do
slej niso posegali po najviš
jih mestih, vendar pa že da
nes upajo na prvi uspeh. 
Na sporedu je namreč ekip
no tekmovanje v smučar
skih skokih, kjer so naši 
tekmovalci v Calgarvju 
pred štirimi leti dobili sre
brno medaljo. Tudi letos je 
naša ekipa močna, tako da 
želje po medalji niso nere
alne. Skakalci bodo na 
120-metrski skakalnici tek
movali še v nedeljo. Zani
mive tekme za naše smučar
je se obetajo prihodnji te
den, ko bodo tekmovali ve-
leslalomisti (torek), velesla-
lomistke (sreda), slalomist-
ke (četrtek) in slalomisti 
(sobota). Vmes pa tekmo
valce čakajo še tekaške pre
izkušnje, biatlonske tekme, 
hokejski obračuni. V nede
ljo, 23. februarja, pa bodo 
podeljene vse olimpijske 
medalje (330) v vseh 57 di
sciplinah. • V. Stanovnik 

Več na čeke 
Kranj, 13. februarja - Slovenske 
banke, ki imajo urejeno poslo
vanje s tekočimi računi, so do
ločile nove mejne zneske za po
slovanje s čeki. Najnižji znesek 
na čeku je odslej lahko 300 to
larjev (prej 200), najvišji znesek 
brezgotovinskega poslovanja s 
čekom pa 5.000 tolarjev (doslej 
3.000). V matični banki, kjer 
ima imetnik svoj tekoči račun, 
je znesek na čeku neomejen 
oziroma v okviru stanja na ra
čunu ter odobrenega limita. V 
drugi poslovni enoti iste banke 
je omejitev zneska na 5.000,00 
SLT, v drugih bankah ter na 
poštah pa je najvišji znesek na 
čeku 2.500,00 SLT. 
Vendar ne bo odveč nasvet: ve
čina bank zaračunava za pre
koračitev stanja na tekočem ra
čunu do odobrenega limita 
obresti v višini R 4- 20 odsto
tkov, za prekoračitev limita pa 
kar R + 35-odstotne obresti. 
Novi zakon o zamudnih obre
stih prinaša določilo o R + 
30-odstotni obrestni meri, zato 
pri izpolnjevanju čekov upošte
vajte stanje na vašem tekočem 
računu. Ker so novi mejni zne
ski omogočeni šele od tega ted
na, še včeraj čekov nad 
3.000,00 SLT oziroma 1.500,00 
SLT za dvig gotovine na po
štah, niso sprejemali. Preden 
izpolnite ček, preverite, ali so 
trgovci o novih mejnih zneskih 
za poslovanje s čeki že sezna
njeni. 
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N O V I C E I N D O G O D K I 

Svobodni sindikati o p o l o ž a j u delavcev pri 
obrtnikih in zasebnih podjetnikih 

Praznine v zakonodaji in 
znanju 
Škofja Loka, 12. februarja - Danes so na sedežu območne orga
nizacije Zveze svobodnih sindikatov Gorenjske organizirali po
svet o položaju delavcev pri obrtnikih in zasebnih podjetnikih, za 
katerega številni primeri kažejo, da je postal zaradi neurejenosti 
zakonodaje, nepoznavanja veljavnih predpisov s strani zlasti no
vih delodajalcev, pa tudi delavcev, kadrovsko oslabljenih inšpek
cijskih služb in nezadostne sindikalne organiziranosti delavcev 
zastrašujoče slab. Predstavniki inšpekcij, občinskega upravnega 
organa, Družbenega pravobranilca samoupravljanja in celo obrt
ne zbornice so se strinjali s sindikalisti, da je potrebno boljše so
delovanje in akcije za ureditev zakonodaje, da se veliko brezpra-
vje in neredko prav nečloveško ravnanje z delavci omeji in pre
preči. 

Ocena stanja na številnih konkretnih primerih delavcev, 
ki so se po pravno pomoč zatekli na sindikat in na druge orga
ne kaže, da številni zlasti novopečeni podjetniki delovne zako
nodaje ne poznajo in v težnji po hitrem zaslužku pogosto tudi 
nezavestno grobo kršijo veljavno zakonodajo in določila kole
ktivnih pogodb na škodo delavcev. Zlasti so pogosti primeri, 
ko so družbena podjetja oddala posamezne storitve v najem 
ali opravljanje svojim nekdanjim delavcem (trgovine, obrati 
prehrane, čiščenje, vzdrževanje) po sporazumu o prevzemu de
lavcev, takoj po osamosvojitvi pa ti novi zasebniki delavce od
pustijo na najpogosteje nezakonite načine. Kolektivne pogod
be se pri razvrščanju delavcev v tarifne skupine kršijo, ne upo
števa se lestvica za inflacijsko popravljanje osebnih dohodkov, 
neredki pa so primeri, ko po raziskavi posameznega primera 
ugotove kar tri različne osebne dohodke: OD po delovni po
godbi, OD registriran na Davčni upravi in dejanski OD, ki ga 
je delavec prejel. Ti primeri tudi kažejo na naivnost (in nezna
nje) delavcev, ki pristajajo na različne oblike izplačil, saj bi bili 
v primerih daljših bolniških, invalidnosti in drugih oblikah 
varstva, ki se ravna po OD, močno prikrajšani. Zelo izrazito se 
kažejo tudi posledice neustreznega obdavčevanja pogodbene
ga dela, saj delodajalci vse pogosteje odpuščajo zaposlene -
neredko tudi z disciplinskimi ukrepi brez prave osnove - nato 
pa jim nudijo honorarno zaposlitev. 

Predstavniki Svobodnih sindikatov so zagotovili, da se 
bodo v pogajanjih za sklenitev socialnega pakta, poleg priza
devanj za čimboljšo politiko plač in cen, zavzemali za večje 
pravno varstvo delavcev vključno s potrebnimi dopolnili delo
vne in druge zakonodaje v korist delavcev. Sklenili so, da bodo 
tudi delavce zaposlene pri zasebnikih organizirali, omogočili 
izvolitev (ustrezno zaščitenih) sindikalnih zaupnikov in podpi
rali kadrovsko in drugo okrepitev organov in služb, ki lahko 
zaščitijo delavce. Na posvetu je bilo konkretno dogovorjeno 
sodelovanje z inšpekcijo dela (1. marca dobi ta organ tretjega 
inšpektorja), nadaljnje dosledno delo pristojnih občinskih or
ganov za obrt, zavezali pa so se tudi za poseben dogovor s to
krat odsotnimi predstavniki davčnih služb, ki bi s svojim de
lom lahko v mnogih primerih izboljšali položaj delavcev pri 
zasebnikih. Zahteva po boljših pogojih gospodarjenja, večji 
plačilni disciplini in drugih okoliščinah, ki se v zadnji posledi
ci prevalijo na delavce in so pomembni vzrok za obravnavane 
rjojave, pa že ni, kot je bilo ugotovljeno, sindikalna stvar. • Š. 

V ponedeljek v Škofj i Loki 

I z r e d n a s k u p š č i n a o R U Ž V 
Škofja Loka, 12. februarja - Za ponedeljek, 17. februarja, ob 16. 
uri je župan Peter Hawlina sklical izredno sejo občinske skupšči
ne. Na njej bodo govorili o osnutku zakona o trajnem prenehanju 
izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v 
RUŽV ter sprejeli pripombe na besedilo. Na sejo so povabljeni 
tudi republiški poslanci z Gorenjskega, minister za varstvo oko
lja in urejanje prostora Jazbinšek ter njegov namestnik Bricelj, 
minister za energetiko Tomšič, podpredsednik republiške vlade 
Šešerko in predsednik Zelenih Slovenije Plut. 

Po končani izredni seji bodo občinski odborniki nadalje
vali z redno skupno sejo. Osrednja točka dnevnega reda je vse
kakor osnutek proračuna za to leto, ki naj bi znašal 896,3 mili
jona tolarjev, 94 odstotkov več kot lani. • H. J. 

Podpora pobratimom v Sovodnju ob S o č i 

S l o v e n š č i n a ne sme i z s k u p š č i n e 
Škofja Loka, 13. februarja - Škofja Loka je pobratena z občino 
Sovodnje ob Soči. Gre za manjšo, trdno slovensko občino, saj 
je približno 95 odstotkov njenih prebivalcev Slovencev. 

Stiki med pobratenima občinama so dobri. Slovenci na 
italijanski strani so lani tudi z denarjem pomagali Ločanom, ki 
so jih najbolj prizadele poplave. Zdaj imajo težave drugačne 
vrste v Sovodnju; v skupščini Slovencem ne dovolijo upora
bljati njihov materni jezik, čeprav so večina. Sovodenjski žu
pan Vito Primožič je prosil za podporo v njihovih prizadeva
njih, da slovenščina ostane uradni jezik, tudi škofjeloškega žu
pana Petra Havvlino. Peter Hawlina je naslovil pismo podpore 
na italijanskega veleposlanika v Ljubljani Fabia Cristianija, v 
katerem ga prosi za posredovanje, da se vprašanje jezika reši 
na sodoben evropski način. • H. J. 

K r a n j s k a v l a d a d o l o č i l a o s n u t e k p r o r a č u n a 

D o g a j a n j a v s l o v e n s k i s k u p š č i n i 
Tržič, 14. februarja - Občinski odbor Socialdemokratske stranke 
Slovenije v Tržiču prireja jutri, 15. februarja 1992, ob 18. uri v tr-
žiškem gasilskem domu drugi socialdemokratski večer. Tokratni 
gostje bodo Andrej Muren, Marjan Vilfan in dr. Ivo Vivod, po
slanci SDSS v zborih republiške skupščine. Z udeleženci srečanja 
se bodo pogovarjali o tem, kaj se dogaja v slovenski skupščini.• 
S. S. 

Z a p r o r a č u n s k o v r e č o še ni jute 
P r o r a č u n ob 100-odstotni inflaciji le za petino večji 

Kranj, 11. februarja - Na današnji seji kranjske vlade so po večkra
tnih zelo zahtevnih usklajevanjih oblikovali osnutek občinskega 
proračuna, ki naj bi ga konec tega meseca prvič obravnavala občin
ska skupščina. Neusmiljeno iztekanje časa začasnega financiranja 
sili vlado, da oblikuje finančni načrt javne porabe, čeprav za tako 
početje ni določenih niti osnovnih izhodišč. Jasno je le, da se bo na
daljevala in poglobila proračunska kriza. 

Naj v začetku tega poročila 
povemo, da je bilo za obravna 
vo osnutka občinskega prora
čuna pripravljeno izredno 
skromno gradivo, delno celo 
razdeljeno na seji, ki tistim, ki 
neposredno ne sodelujejo v 
pripravi tega zahtevnega opra
vila, bolj malo pove. Značil
nost lanskega leta so bile, po
dobno kot na republiki, tudi v 
občini kar tri tako imenovane 
renominacije, torej spremembe 
vrednosti proračunskih po
stavk, zato osnova iz lanskega 
leta pravzaprav ni jasna. To je 
najbrž vzrok, da je osnutek 
proračuna pripravljen brez 
ustreznih primerjav s preteklim 

letom, kar občinskim poslan
cem verjetno ne bo v pomoč. 
Predvsem pa je potrebno ome
niti, da se, tudi če bi bile pri
merjalne osnove razčiščene, 
marsikaj spreminja: z novim le
tom je plače v osnovnih šolah 
ter priznavalnine pri socialnem 
skrbstvu prevzela republika, s 
1. aprilom pa se bo podobno 
zgodilo tudi s preostalim de
lom financiranja zdravstva. Se 
hujše je dejstvo, da pravi okvir 
možne proračunske porabe, ki 
ga določa republika (ta tudi po 
ključih deli pobrane davke), ob 
vseh zapletih v republiški skup
ščini, še ni znan, zato je osnu
tek pripravljen le po ustnih na-

Seja j e s e n i š k e g a i z v r š n e g a sveta 

Za 7,7 milijona 
nepokritih izdatkov 
Jesenice, 13. februarja - Jeseniška občina bo morala še naprej 
vztrajno varčevati. Osnutek proračuna občine v javni razpravi, pre
den ga bodo obravnali trije zbori skupščine občine. 

Na seji jeseniškega izvršnega sveta so sprejeli osnutek odlo
ka o proračunu občine Jesenice za leto 1992. V skupščini republi
ke Slovenije še niso bile sprejete dokončne usmeritve o možni ra
sti javne porabe v republiških in občinskih proračunih, zato je 
tudi osnutek odloka o proračunu oblikovan na podlagi ocene mi
nimalno potrebnih sredstev za financiranje nalog, ki jih je np za
konih dolžna financirati občina. 

Osnova za oblikovanje proračuna za letos je realizacija po
stavk v lanskem letu, pri čemer ima proračun za leto 1991 za 7,7 
milijona nepokritih odhodkov. Vzrok za to pripisujejo izključno 
neustreznim renominacijam javne porabe občin v republiškem 
proračunu. Na oblikovanje javne porabe občin so lani večkrat 
posredovali svoje predloge in pripombe, zadnje so bile posredo
vane skupaj s podatki o porabljenih sredstvih v občinskem prora
čunu za naloge, ki se prenašajo v republiški proračun na ministr
stvo za finance. Pripombe in predlogi vsebujejo tudi analizo obli
kovanja in porabe sredstev proračuna in predloge za oblikovanje 
proračuna občine Jesenice za letos. 

Osnutek proračuna, ki ga bodo obravnavali tudi poslanci, so 
oblikovali pod predpostavko, da bodo zahteve upoštevane, ker 
ocenjujejo, da je to najmanjši znesek, na katerem lahko občina s 
sedanjimi nalogami funkcionira. Ta raven je za lani pomenila za 
36,6 odstotka realno znižan obseg v primerjavi z letom 1990, le
tos pa 21,1 odstotka realno znižan obseg v primerjavi z letom 
1990. 

Obseg proračuna jeseniške občine za letos znaša 597 milijo
nov tolarjev. Če planirana sredstva ne bodo upoštevali v republi
škem proračunu, bodo morali v predlogu ustrezni del nalog črta
ti. • D. Sedej 

vodili - tako rekoč govoricah. 
Iz gradiv je mogoče razbrati, 
da so prihodki glede na reno-
minirani plan preteklega leta 
večji le za 20 odstotkov, med
tem ko je izračun izdatkov po
kazal za 68 odstotkov večja po
trebna sredstva, kot je znašala 
poraba v preteklem letu. Kaj 
taka gibanja ob več kot 100-od
stotni inflaciji pomenijo, ni tež
ko uganiti. Dosedanje ugotovi
tve o posledicah so: skrajno 
minimalno vzdrževanje objek
tov družbenih dejavnosti; vse 
kaže, da bodo sredstva za pre
voze otrok v šolo zadoščala le 
za polovico leta; ukinjajo se 
dejavnosti, ki presegajo zagoto
vljeni program; možno bo le 
minimalno delovanje kulturnih 
zavodov; grozi zaprtje športnih 
objektov (bazen, dvorana na 
Planini in stadionu); zmanjše
vanje števila zaposlenih v soci
alnem skrbstvu, pri Rdečem 
križu in oddelku za telesno in 
duševno prizadete; na področ

ju vzdrževanja cest in drugih 
komunalnih objektov bo zago
tovljenih od 30 do 80 odsto
tkov nujno potrebnih sredstev, 
kar pomeni nadaljnje siroma
šenje, več izključene javne raz
svetljave, na področju investi
cijskega vzdrževanja pa le ne
kaj najbolj nujnih posegov. Z* 
nimiva in burna razprava se j< 
na izvršnem svetu sprožila ob 
vprašanju, ali je struktura pro
računa kaj naravnana v spre
membo sistema, pospeševanj' 
privatizacije in spodbujanj* 
obrti in podjetništva. Kljub vo
lji, je odgovor povsem negati
ven, saj je v proračunu predvi
deno le del sredstev za spodbu
janje turizma. Ob opozorilu na 
problem rentgenskega aparata 
na Golniku pa je bila dana le 
obljuba za prizadevanje z« 
skupno akcijo gorenjskih ob
čin. Izračun je namreč pokazal, 
da je v doslej znanih proračun
skih okvirih zmanjkalo kritja 
za dobro tretjino znanih nujnil1 

potreb ! • S. Z. 

S seje t rž i škega i z v r š n e g a sveta 

Prioriteto naj ima 
turizem 
Tržič, 11. februarja - Izvršni svet SO Tržič je med drugim imel 0* 
dnevnem redu predlog renominacije občinskega proračuna za lef 
1991 in osnutek odloka o proračunu občine za leto 1992. • Prioritf 
to naj imajo za Tržič pomembnejši razvojni programi, predvsem t* 
rizem in drobno gospodarstvo. 

Sredstev proračuna je bilo seveda tudi lani premalo in v 1| 
žiču so porabili za 3.709.000 SLT več, kot bi smeli. Obrazložen' 
je bilo, da je bila poraba višja zaradi povečanih potreb družbeni'' 
dejavnosti in državnih organov - največ je v Tržiču šlo za šolstv" 
in otroško varstvo - in ta dodatna sredstva jim je IS SR Slovenij* 
potrdil s tretjo renominacijo republiškega proračuna. Oddelek 0 
finance je pripravil predlog razporeditve teh sredstev, ki pa ga I 
morala potrditi še skupščina občine. 

Osnutek proračuna za leto 1992 prinaša tudi nekaj novih p" L 

stavk in sicer predvideva posebna sredstva za pospeševanje turi* 
ma, za javna dela, za praznovanje 500-letnice trških pravic, p° a 
speševanje drobnega gospodarstva in urejanje podeželja. Pred 
vsem turizmu bodo v Tržiču posvetili večjo pozornost, kajti ^ 
obmejna občina, prijazno staro mestece 7 razvitim trgovskim cef 5 
trom, z bogato zgodovino za seboj in vse bolj oživljajočo kvalite1 

no gostinsko ponudbo, z vrsto zanimivih turističnih prireditev, * S 
posebej z razstavo mineralov in fosilov, šuštarsko nedeljo, s & rj 
vilnimi naravnimi lepotami, je Tržič že zdaj vabljiva točka za ^ *-
sednjo Avstrijo in turiste, ki prihajajo iz vse Evrope. Posebna ke 

misija bo naredila prioritetno listo najpomembnejših porabnik«? Lj 
proračuna, o njenih predlogih pa bodo razpravljali na nasledn) 'n 
seji izvršnega sveta. Postavljena je bila tudi zahteva, naj odbori v« 
praznovanje 500-letnice trških pravic naredi natančno poročilo' n * 
porabi sredstev v letu 1991 in pripravi podroben plan dela '° 
stroškov za leto 1992. • D. Dolenc ka 

sti 

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

Rusija nas j e priznala 
Obenem pa v Moskvi poudarjajo, da je ostanek Jugoslavije zanje 
naslednik bivše Jugoslavije in da z Beogradom ne bodo prekinili 
odnosov. 

Včeraj so bile slovenskemu zunanjemu ministru dr. Dimitri
ju Ruplu s strani ruskega zunanjega ministrstva izročene listine o 
priznanju Slovenije. Slovenijo je tako že priznalo 44 držav. Mos
kva zavrača namigovanja nekaterih srbskih medijev, daje Sloveni
jo in Hrvaško priznala 2»radi pritiska židovskega lobija. Ruski zu
nanji minister je dejal, da je priznanje samo potrditev nove stvar
nosti, ki je nastala v Evropi. Naslednji korak bo vzpostavitev di
plomatskih odnosov. Moskva tudi poudarja, da priznanje Sloveni
je in Hrvaške ne pomeni pretrganja stikov z ostankom Jugoslavije, 
ki je po sodbi Rusije naslednica Jugoslavije in želi imeti Rusija z 
njo tradicionalno dobre odnose. 

Obiski v Italiji odmevajo 
Pred dnevi je bil na obisku v Rimu slovenski kulturni mini

ster dr. Andrej Capuder. Med drugim ga je sprejel tudi papež Ja
nez Pavel II. Dr. Capuder se je papežu zahvalil za priznanje Slove
nije in za odločitev svetega sedeža, da v Sloveniji odpre nunciat. 
Sicer pa sta zadnja obiska predsednika vlade Lojzeta Peterleta in 
predsednika Milana Kučana v Italiji precej prahu. Lojzetu Peterle-
tu Slovenci v Italiji in tudi nekatere stranke v Sloveniji očitajo iz
javo, da reševanje položaja slovenske manjšine v Italiji lahko po
čaka in daje nekakšna tretja Jugoslavija še vedno mogoča. Iz kabi
neta predsednika Kučana pa so sporočili, da so govorice, da bi tudi 
Kučan pristal na odlašanje z reševanjem položaja Slovencev v Ita
liji, neutemeljene. Oba predsednika, tako Cossiga kot Kučan, sta 
menila, da je treba probleme manjšin reševati takoj, še pred izvo-
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Pomoč kanadskih Slovencev 
Minister za Slovence po svetu dr. Janez Dular je povedal, da 
so kanadski Slovenci zbrali nad pol milijona kanadskih der 
larjev pomoči za Slovenijo, del tega denarja pa je predsedniku 
komisije za mednarodne odnose slovenske skupščine dr. Mat' 
jazu Šinkovcu že izročil Viktor Zenkovič, predsednik sloveti' 
skega sklada za humanitarne namene v Kanadi. Poročilo, kd' 
ko je bil ves denar, ki so ga za pomoč Sloveniji zbrali naši sti 
rojaki, bo pripravila komisija za sanacijo vojne škode. Zenkc do 
vič je uspešen poslovnež iz Toronta. Pol milijona dolarjev pC ve< 
so pred kratkim že izročili predsedniku vlade Peterletu, pomol Lji 
pa še prihaja. po 

J ko 

'% 
Na skupščini NATO ne 
Skupščinska komisija za mednarodne odnose je menila, da j str 
mora vlada pri mednarodnem sporazumevanju dosledno sp<y Str 
štovati pravilo, da mora o tem razpravljati tudi komisija ztf Z e ' 
mednarodne odnose. V primeru dogovora s Hrvaško tega tU n a 

bilo, ker, kot je dejal dr. Ocvirk, podpredsednik vlade, za to /»' °^ 
bilo časa. Slovenska delegacija je sodelovala na zasedanju 
skupščine NATO, političnega organa vojaške zveze. V Bruslju' j-) 
sta bila Ivan Bizjak in Jože Smole. ^ 

. B 
litvijo novega italijanskega parlamenta. Čeprav tristranski spojj Kr 
zum še ni podpisan, ni razlogov za skrb, da bi se položaj Italija" j, ja 1 
v Sloveniji in Slovencev v Italiji poslabšal, sta menila Cossiga ob 
Kučan. • J. Kosnjek . So 
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p r o r a č u n a 

Vlada na popravni izpit 
Dogajanje na sredini seji skupščine tudi daje upanje, da bo tudi pri 
sprejemanju zakona o zadrugah in zakona o pokojninskem in inva
lidskem zavarovanju dosežen kompromis. 

Ljubljana, 12. februarja - Na 
sredini seji zborov slovenske 
skupščine, ki so obravnavali 
predvsem nedokončane zadeve 
s prejšnjih sej, se je vendarle 
nekaj zgodilo. Zbori so sprejeli 
usklajen zakon o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavaro
vanju, zakon o zdravstveni de
javnosti in zakon o lekarniški 
dejavnost. Predlogi zakonov so 
kar dva meseca čakali na us
kladitev in sprejem. 

Jasnejša je tudi usoda last
ninske zakonodaje, zakona o 
zadrugah in zakona o pokoj
ninskem in invalidskem zava
rovanju. Zbor združenega dela 
je po ostri razpravi dokončno 
zavrnil vladni model privatizaci
je in zadolžil gospodarski resor 
vlade, da skupaj s poslanci pri
pravi novega. Boljši časi se obe
tajo tudi zakonu o zadrugah in 
zakonu o pokojninskem in in
validskem zavarovanju. Ta dva 
zakona sta že nekaj časa v blo
kadi. Sedaj kaže, da bodo stran
ke soglašale s predlogom, da do
bijo zadruge 48-odstotni delež v 
/ivilskopredelovalnih obratih in 

Slovenija priznala 
Makedonijo 
Slovenska skupščina je v sre
do sprejela listino o prizna
nju države Makedonije. So
časno je tudi makedonsko 
sobranje priznalo državo 
Slovenijo. Slovenija in make-
donija bosta v kratkem nave
zali diplomatske odnose. 

Sporazum s Hrvaško buri poslance 

Smo premaknili mejo na Karavanke 
Liberalna stranka je najglasnejša v protestih zoper podpis tr
govinskega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško, kar je bilo 
storjeno brez soglasja skupščine. 
Stališča stranke je za Gorenjski glas pojasnil kranjski poslanec v 
zboru občin ini. Vitomir Gros: "Liberalna stranka meni, da je 
kakršnokoli pristajanje na katerokoli carinsko, monetarno, go
spodarsko ali kakšno drugo unijo s Hrvaško ali kakšno drugo 
državo neprimerno, zlasti v tem času, ko na hrvaških tleh še div
ja vojna. Podpis takega sporazuma pomeni prestavitev hrvaške 
meje na Karavanke in oživljanje ideje o skupnosti neodvisnih 
držav Jugoslavije, kar je menda izjavil predsednik Lojze Peterle 
med obiskom pri nemškem kanclerju Kohlu in sta to izjavo obja
vila revija Danas in Primorski dnevnik. Liberalna stranka seve
da pričakuje od gospoda predsednika Peterleta odgovor in ko
mentar. Ker se s tem vojno področje prenese tudi na ozemlje 
Slovenije, se vojna rizičnost v mednarodnih odnosih določi tudi 
za državo Slovenijo, kar pomeni seveda pokop slovenskega go
spodarstva. Seveda je treba upoštevati, da je republiška skupšči
na na predlog Liberalne stranke 9. maja lani sklenila, da ne mo
re nihče podpisati nobenega mednarodnega akta ne pogodbe, ki 
bi kakorkoli bremenilo Slovenijo, brez pristanka skupščine Slo
venije. Pri podpisu sporazuma s Hrvaško slovenska vlada ni 
upoštevala sklepa skupščine Republike Slovenije, so so vse štiri 
meje slovenske države enakopravne. To pomeni, da se v principu 
obravanava vse odnose s sosednjimi državami, tudi s Hrvaško, 
na popolnoma enak način." 

Izvoljen le en ustavni 

sodnik 
Slovenska skupščina je ra
zrešila ministra za trg in 
splošne gospodarske zadeve 
Maksa Bastla in na njegovo 
mesto izvolila Jožefa Jeraja. 
Dr. Nace Potočnik je bil izvo
ljen za namestnika ministra 
za malo gospodarstvo, od 
treh predlaganih sodnikov 
ustavnega sodišča pa je bil 
izvoljen le mag. Janez Snoj. 
Dr. Milan Gaspari in dr. 
Ivan Kristan pa nista bila iz
voljena. 

ne 51—odstotnega, čemur se je še 
posebej zbor združenega dela 
upiral. Soglasje glede zadružne
ga zakona odpira tudi vrata so
glasju o novi pokojninski in in
validski zakonodaji. Z njo se je 
družbenopolitični zbor v sredo 
strinjal. 

Družbenopolitični zbor je 
ponovno zavrnil predlog zako
na o spreminjanju deviznih 
vlog občanov pri Narodni ban

ki Jugoslavije v dolg Republike 
Slovenije. Vlada mora do prve
ga marca pripraviti nov predlog, 
ki mora vsebovati tudi načrt sa
nacije bank. Liberalnodemo-
kratska stranka pa bo pripravi
la osnutek spremenjenega za
kona o deviznem poslovanju, 
ki omogoča izvoznikom odpr
tje svojih deviznih računov. 

Najbolj vroča pa je bila raz
prava o osnutku letošnjega 

proračuna. Zbor združenega 
dela in zbor občina sta ga že 
zavrnila, v sredo pa je enako 
storil tudi družbenopolitični 
zbor. Prošnje in prepričavenja 
članov vlade s premierom Pe
terletom na čelu niso zalegla. 
Poslanci so bili prepričani, da 
morajo dobiti v roke nov osnu
tek proračuna. To je dolžna 
vlada narediti do konca febru
arja, do takrat pa bodo prora
čunski porabniki prejemali de
nar po dvanajstinah na osnovi 
lanske porabe. 

Zbor združenega dela in 
družbenopolitični zbor sta spre
jela pobude predsednika skup
ščine dr. Franceta Bučarja za 
boljše in učinkovitejše delo 
skupščine. Predsednik je med 
drugim predlagal prenos teže 
usklajevanja in razprav v skup
ščinske odbore, na sejah zbo
rov pa bi v glavnem samo skle
pali. Zbor občin je bil proti ta
kemu razmišljanju. Nekateri 
poslanci so menili, da je to po
skus skupščinskega udara, po
skus diktata in udarec demo
kraciji. Če utišamo poslance, 
smo utišali demokracijo, je bilo 
slišati, vodstvo skupščine pa 
naj dela po poslovniku, ki 
omogoča učinkovitejše delo. # 
J. Košnjek 

STRANKARSKE N O V I C E STRANKARSKE N O V I C E 

S D Z - Narodna demokratska stranka 

Z a neposredne vol i tve 

Ljubljana, 12. februarja - Narodni demokrati se zavedamo, da 
, »mata oba možna volilna sistema - večinski in proporcionalni -
i vsak svoje dobre in slabe lastnosti. Zato se zavzemamo za kombi

nacijo obeh sistemov. V državni zbor naj bi se volilo najmanj po-
* lovico poslancev (varianta: kolikor je slovenskih občin) izmed 

kandidatov posameznikov, enakomerno razdeljenih po vsej Slo-
i veniji, ostale pa s pomočjo strankarskih list. Na zadnjem med

strankarskem usklajevanju pa je nenadoma prišlo do nenačelne
ga preobrata, ko so predstavniki drugih strank, ki so doslej zago-

. varjale kombiniran sistem, spremenili svoja stališča in pristali na 
najslabšo možno rešitev - na čisti proporcionalni sistem, pravi iz
java Narodne demokratske stranke. Naša stranka je predlagala 
glede tega javno razpravo, vendar kaže, da je prevladal interes 
ožjih strankarskih vodstev, ki bodo s pomočjo strankarskih list 
veliko lažje in zanesljiveje izvoljeni, kot pa če bi se morali preve
riti - soočiti s konkretnimi protikandidati in v ožjih volilnih eno
tah. Narodni demokrati naštevajo slabosti proporcionalnega si
stema: sistem je v nasprotju z ustavo, ki v 43. členu zahteva, da 
»ma vsak državljan pravico biti voljen, v tem sistemu pa kandida
ti, ki niso člani nobene stranke, praktično nimajo nobene možno
sti za uspeh; številna območja ali celo dosedanje cele občine bo
do ostale brez svojih predstavnikov v državnem zboru, saj bo 
večina poslancev izvoljenih iz vrst strankinih vodstev, največ iz 

i Ljubljane; v državnem zboru bo veliko strank, kar bo pogojevalo 
1 Politično nestabilnost in pogosto menjavanje koalicij in vlad; 
koalicijske povezave se ne bodo sklepale ali vsaj napovedovale 
že pred volitvami, kar bi bilo pošteno do volilcev, ampak se bo to 
dogajalo šele po volitvah, tudi v kombinacijah, na katere volilci 
ne bi pristali; v parlament bodo izvoljeni v glavnem isti ljudje iz 
strankinih vodstev, ne pa novi, sposobni in mlajši poslanci. 
Stranka, ki izjavo gradi na raziskavah javnega mnenja, kjer ljudje 
želijo voliti posameznike in ne le stranke, bo še naprej vztrajala 
na svojem predlogu, da bodo volilvi lahko izbirali med svojimi 
lokalnimi posamezniki in ne le med strankami. • J. K. 

j Drevi v Kranju javna tribuna 

I B o m o v o l i l i s t r a n k e a l i l j u d i 
J J t r*»k 14. februarja - SDZ - Narodna demokratska stranka prire-
\, Ja danes, 14. februarja, ob 18. uri v sejni sobi številka 16 kranjske 

občine javno tribuno z naslovom Bomo volili stranke ali ljudi. 
sodelovali bodo dr. Rajko Pirnat, predsednik stranke in minister 

4 za pravosodje in upravo, podpredsednika stranke Andrej Ster in 
,t* Anton Tomažič ter dr. Primož Rode, član vodstva stranke in di-
1J rektor Kliničnega centra. Vsi so tudi poslanci slovenske skupšči
ni n e - SDZ - NDS ne soglašajo z večino drugih strank, ki zagovarja

jo proporcionalni volilni sistem, ampak kombiniranega z večin
skim, ki zagotavlja pravično regionalno zastopanost poslancev. 
Nočemo ljubljanskega, ampak slovenski parlament, in hočemo, 
da volilci vedo, koga volijo, je geslo narodnih demokratov. • J. 
K. 

Socialdemokratska stranka Slovenije 

O K r š k e m p o v o l i t v a h 
Ljubljana, 10. februarja - Socialdemokratska stranka Slovenije 
predlaga vsem slovenskim političnim skupinam, ki nameravajo 
sodelovati na predčasnih volitvah, da jedrske elektrarne v Kr
škem ne bi vpletali v predvolilne boje. Stranka meni, da vse plati 
glede zapiranja elektrarne niso dovolj raziskane, zato ni mogoča 
strokovna razprava. Ker do volitev strokovnih razlag ne bo mo
goče dobiti, naj se razprava o referendumu za zaprtje elektrarne 
do volitev zamrzne. • J . K. 

NOTRANJEPOLITIČNI KOMENTAR 

MARKO JENŠTERLE 

Drage M e naivnosti 
Šest vrlih Gorenjcev, ki je pred dnevi na avstrijskem Koro

škem na izredno atraktiven, a hkrati tragičen, način iskalo pravi
co, je najlepši prikaz razmer, ki vladajo med nami po zamenjavi 
sistema. Vse več je ljudi, ki so prepričani, da je skok i: enostran
karskega socialističnega sistema v večpartijski kapitalizem nekaj 
najbolj enostavnega na svetu. V resnici pa je ravno nasprotno. 
Tudi kapitalizem se ni rodil čez noč, ampak je posledica dolgo
trajnih procesov. Tragika, s katero se soočajo številni naši naivne
ži, je predvsem v tem, da je sedanje - vmesno - obdobje več kot 
idealna priložnost za nelegalno prisvajanje kapitala in hkrati s 
tem tudi rušenje nekaterih norm, ki so doslej pri nas veljale in jih 
nikjer na svetu ne bi menjali. Evforija, kije zajela novi slovenski 
kapitalizem, žal nima meja. Vsi vemo, da kapitala na splošno pri
manjkuje, vendar to še ne pomeni, da ga ni. Do njega je mogoče 
najhitreje priti s prevarami in spletkami, saj tudi zakonodaja še 
vedno ni urejena. 

Če k vsemu temu dodamo še specifičen status Slovenije, kije 
posledica njene samostojnosti, potem so razmere toliko bolj zaple
tene in je previdnost še posebej na mestu. Zavedati se moramo, 
da na primer v tem trenutku naši ljudje na tujem pravno niso za
ščiteni. Jugoslovanska veleposlaništva za nas niso več zadolžena, 
slovenska diplomatska mreža pa je šele v zametkih. To z drugimi 
besedami pomeni, da se bo šest Gorenjcev v A vstriji po grenki iz
kušnji s tamkajšnjimi kapitalističnimi prevaranti v kratkem sooči
lo še s sodno nezaščitenostjo. Nekajkrat je bilo že poudarjeno, da 
tujina tudi pri političnem trgovanju s Slovenijo najprej gleda na 
svoje ozke interese in v primeru Avstrije se je to v zadnjih nekaj 
dneh lepo pokazalo. Če je avstrijski tisk skušal na vsak način 
omiliti tragedijo naših smučarjev na njihovih smučiščih (čeprav je 
bilo popolnoma jasno, kdo je kriv), pa se mu to nikakor ni zdelo 
vredno ob aferi z ugrabitvijo na Koroškem. Povsod v svetu vlada
jo taki zakoni in ne smemo se slepiti s tem, d& ne bi tudi pri naših 
»zaveznikih«. 

Naivnost naših izterjevalcev dolgov je mogoče pri konkret
nem primeru videti na več načinov. Predvsem pa pri tem, da so se 
odloČili pravico poiskati na najbolj delikaten način - z ugrabitvijo. 
Ugrabitve so v sodobni svetovni politiki izrazito spolzek teren, saj 
so največkrat povezane s političnim terorizmom. Zaradi tega tudi 
ni čudno, če so A vstrijci tako hitro in burno reagirali. 

Konkreten primer je lahko dobro izhodišče tudi za razmislek 
o stanju, ki pri akumulaciji kapitala vlada med nami. Znani so 
primeri hitre privatizacije, izkoriščanja sedanjih pozicij, navse
zadnje tudi kraje poslovnih zvez. Številni vodilni kadri, ki so si 
ustanovili lastna podjetja, so vanje speljali tudi posle in zveze iz 
bivših podjetij. Le-te pa z množico delavcev prepustili stečajem. In 
če je nekaterim res uspelo obogatiti čez noč, to še ne pomeni, da 
je v raju vsa Slovenija. Kvečjemu nasprotno - Slovenija je zaen
krat še vedno v peklu, v najboljšem primeru z eno nogo tudi v vi-
cah. Ta občutljivi čas pa pomeni, da nujno potrebujemo ustrezno 
zaščito, s katero bomo preprečili najbolj groba izkoriščanja. 

Zaprti Gorenjci na Koroškem so žalostna posledica naivno
sti, tako kot so bili žalostna posledica tudi številni Grubeličevi kli-
enti. Podobnih, morda manjših, primerov bi lahko našteli še več, 
vendar si samo z naštevanjem ni mogoče pomagati. Ljudje bodo 
morali najprej razčistiti kar pri sebi in pokopati vse tiste iluzije, ki 
so jih prepričevale, da bo sedaj naenkrat ogromno denarja za vse. 
Navsezadnje bodo morali tudi sami ugotoviti, da za mnogimi no
vopečenim! kapitalisti ne stoji ravno sposobnost, ampak navadno 
prevarantstvo in blefiranje. Vsem tistim, ki pa tudi tem stvarem še 
ne verjamejo, je najbolje svetovati, da je »šol« za spoznavanje teh 
izkušenj tudi pri nas več kot dovolj in ni torej nobene potrebe, da 
jih iščejo na drugi strani meje. 

Demokratska stranka 

Z a p r a v i c e S l o v e n c e v v I t a l i j i 
Ljubljana, 10. februarja - Demokratska stranka je naslovila na 
odgovorne ustanove pobudo za ustrezni strokovni nadzor v slo
venskih šolah. Številne delovne organizacije ponujajo šolam dra
ge storitve, ne da bi bile za to ustrezno usposobljene. Demokrati 
predlagajo skupščinskemu odboru uvedbo obvezne licence in na
tančen ter sproten strokovni nadzor. Preprečiti je treba zaslužkar-
stvo monopolistov. Govorili so tudi o položaju in pravicah slo
venske manjšine v Italiji. Tudi zanje morajo veljati evropska me
rila, uveljaviti jih je treba takoj, ne pa odložiti, kot je v Rimu 
izjavil predsednik vlade Lojze Peterle. • J. K. 

Socialdemokratska prenova Slovenije 

T a v l a d a n a s pe l je v r e v š č i n o 
Ljubljana, 12. februarja - Predstavniki SDP (Socialdemo

kratske prenove Slovenije) so na časnikarski konferenci poveda
li, da so v skupščino že vložili predlog za znižanje ali ukinitev 
prometnih davkov na osnovna živila in deška ter otroška oblači
la. Zadnje čase so se namreč najbolj povečale cene izdelkov, nad 
katerimi ima "roko" vlada, kar kaže, da vlada ne obvladuje polo
žaja, da nima programa izhoda iz krize in programa razvoja, in 
če bo še naprej vladala, se bomo znašli v revščini. Rešitev je skle
nitev socialnega pakta in sprejem protimonopolne zakonodaje 
ter sprostitev uvoza. Stranka ugotavlja, da predsednik in člane 
vlade svoje javne nastope izkoriščajo za predvolilni boj, ne pa za 
pojasnitev resničnega položaja, ki je katastrofalen. • J . K. 

0 z a č u d e n j u i n d r u g i h t e ž a v a h g o s p o d a 

D r n o v š k a 
Lepo je, da je končno izpuhtel skrivnostni kabinet go

spoda Drnovška in se je gospod Drnovšek osebno spustil v 
pritlehno javno polemiko. Škoda le, da se je odrekel le ka
binetnega in se očitno ne more odreči posrednemu načinu 
obračanja na sogovornika. 

Še bolj obžalovanja vreden pa je pomanjkljiv spomin 
gospoda Drnovška. Očitno je namreč pozabil, kolikokrat in 
s kom se je pogovarjal o svojih ponudbah uslug Liberalni 
stranki in kaj je kdo tedaj komu rekel. Za osvežitev spomi
na bi bilo dobro, če bi malo razmislil o svojih pogovorih z 
menoj, pa tudi predsednikom Liberalne stranke gospodom 
Golijo, pa ne o tistih, ko smo mu rekli le »dober dan« kot 
na primer na prednovoletnem srečanju v uredništvu Dela. 
Pri tem bi se gospod Drnovšek moral spomniti, da Liberal
na stranka nikoli ni bila zainteresirana za sodelovanje z 
njim iz naslednjih razlogov: 
1. Liberalna stranka ne ceni metod skrivne diplomacije 

brezposelnih oseb in njihovo mežnarjenje med aktivni
mi in legitimnimi udeleženci slovenskega javnega politi
čnega življenja. 

2. Liberalna stranka ne more sodelovati s človekom, ki je v 
času svojega funkcionarstva samo enkrat prišel v skup
ščino Slovenije, in še takrat le zato, da bi zavedel Slo
vence na katastrofalno pot odcepitve od Jugoslavije na
mesto na danes mednarodno potrjeno pravilno pot raz
družitve. 

3. Liberalni stranki niso znani kakršnikoli uspehi gospoda 
Drnovška, niti poslovni niti politični. 

Rade volje smo pripravljeni na vsakršno nadaljnjo raz
pravo, kaj je kdo rekel, kaj je kdo storil in kdo se je h komu 
hodil ponujat. 

Tudi prav bi bilo tako! 
Kranj, 11. februarja 1992 

Vitomir Gros, dipl. inž. 

J 



G O R E N J S K I K R A J I I N L J U D J E 
UREJA: ANDREJ ŽALAR 

Kaj se dogaja! 
"Bojim se, da bo letošnje leto čudno. Ne vem več pravza

prav, kaj se dogaja, čeprav ne bi mogel trditi, da premalo so
delujem in ne spremljam razmer. Kar naenkrat imam obču
tek, da so vsi napori na primer, ko smo skušali izboljšati 
merila za dodeljevanje sredstev krajevnim skupnostim, postali 
nekakšen nebodigatreba, da ne rečem celo cokla pri načrtova
njih za letos. Morda se motim, vendar imam občutek, da je 
nenadoma postalo pomembneje od načrtovanja zaviranje, in 
bojim se, da bo temu sledilo potem še prepričevanje, da na tak 
način pač letos ne gre. Konkretno in direktno povedano: kraj 
ali krajevna skupnost, ki je pripravljena, računajoč na denar 
(na podlagi normativov) iz proračuna, veliko sama prispevati, 
kot da se nenadoma ocenjuje, da ni na pravem, da ne rečem 
celo pravem političnem tiru." 

Takšna so bila v teh dneh po telefonu razmišljanja enega 
od predsednikov gorenjskih krajevnih skupnosti, kjer so lani z 
voljo, zavzetostjo, lastnimi prispevki in delom veliko naredili. 
Pa se mi pravzaprav dozdeva, da ta predsednik in ta krajevna 
skupnost ta hip nista edina, ki ju spreletavajo takšne misli. 
Čeprav ne pristajam že vnaprej na utemeljevanje in poudarja
nje predvsem senčnih in bolj ali manj grobih oblačnih odten
kov napovedi, se tokrat vseeno bojim, da v položaju, ki najbrž 
resnično ni ravno rožnat, skušamo zdaj tudi že s taktiko pri
pravljati sprejemljiv teren za nekatere sicer ta trenutek še ne 
ravno najbolj domišljene poteze. Če je temu res tako, potem 
mi postaja pravzaprav zelo jasna ocena, da bi se morali na 
gospodarjenju v občinah učiti. Poznam pa tudi kar precej kra
jevnih skupnosti, kjer bi na Gorenjskem držalo, da bi se mora
le tudi občine učiti v krajevnih skupnostih, kako se gospodari. 
• A. Zalar 

Čajanka: Čudovita moč misli - Kokrica - Turistično društvo na 
Kokrici bo v soboto, 15. februarja, ob 17. uri v Kulturnem do
mu na Kokrici pri Kranju priredilo že četrto Čajanko v letošnji 
sezoni. Tokrat je naslov teme, o kateri bo tekel pogovor, Čudo
vita moč misli. Uvod v pogovor bo imel predavatelj Zoran Ze-
leznikar, ki je takole opisal vsebino predavanja: "O ozadju in 
efektih naših misli ter mehanizmih našega uma vemo presenet
ljivo malo. Sedanjost pa ni nič drugega kot uresničitev naših 
preteklih misli in predstav. Ko znamo z znanjem o teh proce
sih vplivati na naše sedanje misli, se naše življenje opazno 
spremeni, saj se tako spremenimo v načrtovalce svoje prihod
nosti." Prireditelj vabi na srečanje in seznanitev, s katerimi mi
slimi ste na primer škodovali svojemu zdravju; na primer, od 
kod astma, revma, težave s pritiskom ali hrbtenico. Za prijetno 
razpoloženje bodo postregli z zdravilnim čajem in pecivom. # 
(až) 

40-letnica ZŠAM - Kranj - Zveza šoferjev in avtomehanikov 
Kranj letos praznuje 40-letnico delovanja. Srečanje ob jubileju 
bo v soboto, 15. februarja, ob 17. uri v tovarni Oljarica v Brito-
fu. Odbor vabi na slovesnost vse člane. V programu bodo na
stopili učenci Osnovne šole Franceta Prešerna iz Kranja, po 
tem pa bo veselo srečanje, na katerem bo igral (ansambel) Ja
nez Kogovšek. • (až) 

Peta prireditev Dodatnega programa - Brdo - Sreča je - iskati in 
najti smisel življenja. Ta misel dr. Trstenjaka je moto Dodatne
ga programa Radost Vrtca Janček z Visokega. Že peta priredi
tev iz ciklusa bo danes (petek, 14. februarja) ob 18. uri v Hote
lu Kokra na Brdu pri Kranju. Če boste prišli, boste spoznali 
vsebino Društva sreča in prvo šolo za osebnostno rast v Slove
niji; to je Holistični center razvoja osebne uspešnosti Kamion 
iz Kranja. • (až) 

Prenova stavbe Delavske univerze v T r ž i č u 

Želje, ki so že dolgo potreba 
Tržič, 12. februarja - Načrte za prenovo stavbe Delavske univer
ze v Tržiču so ponovno potegnili iz predalov in jih prilagodili se
danjim potrebam in možnostim. Kot razlaga ravnateljica tržiške-
ga zavoda za kulturo in izobraževanje Zvonka Pretnar, bi v prit
ličju pridobili prostore za sodobnejše izobraževanje odraslih, v 
nadstropje pa bi preselili glasbeno šolo. Sedaj nevzdržne razmere 
za glasbenike. 

Pred predstavitvijo načrtov za prenovo stavbe DU Tržič 
je treba ponoviti že znano dejstvo o dotrajanosti in neurejeno
sti tega objekta. Če to opišemo s kančkom humorja, lahko re
čemo, da je to edina ustanova v občini, kjer si je moč ogledati 
še klasično ogrevanje učilnic s skoraj pozabljenimi gašperčki, 
katerih toplota pa izpuhti skozi komaj zaprta okna in neizoli-
rane stene. 

»To je tudi glavni razlog, da večidel izobraževanja pote
ka po delovnih organizacijah in šolah,« pojasnjuje Zvonka 
Pretnar iz tržiškega zavoda za kulturo in izobraževanje, ki še 
poudarja: »Če v Tržiču ne bo ustreznih prostorov, se naše me
sto ne bo moglo vključevati v mrežo za izobraževanje odraslih 
po sodobnih metodah. Gre za organiziranje študijskih krožkov 
in visokošolskega študija na daljavo. Poleg tega smo našli sku
pen jezik z Glasbeno šolo v Tržiču, ki je postala samostojen za
vod, a še vedno životari v podstrešju tržiškega kina.« 

»Tamkaj so delovne razmere za glasbenike res nevzdr
žne,« dodaja Andrej Puhar iz tržiške glasbene šole in razlaga: 
»Že dve desetletji zaman prosimo za preselitev iz stavbe, ki ni 
niti zvočno izolirana niti nima dovolj prostora za delo pedago
gov in vodstva šole. Kljub večjemu interesu otrok lahko vsako 
leto sprejmemo le do 120 učencev za različne inštrumente, izo
gibajo pa se nas tudi pedagogi. Edino možnost vidimo v pre
novi stavbe DU, kjer bi bilo dovolj prostora .za vse nas.« 

Kot rečeno, stare načrte za prenovo stavbe so spet pote
gnili na svetlo in jih nekoliko spremenili in oklestili. Z idejnim 
projektom so predvideli tri učilnice in prostore za upravo de
lavske univerze v pritličju, v prvem nadstropju kabinete glas
bene šole za posamezne inštrumente in v zgornjem delu stavbe 
druge prostore za potrebe glasbene šole. Vsa dela, ki zajemajo 
tudi zamenjavo oken in vrat ter napeljavo centralne kurjave, 
naj bi stala okrog 15 milijonov tolarjev. Če bo ta naložba res 
ocenjena za prednostno v družbenih dejavnostih tržiške obči
ne, bodo tokrat načrti morda postali resničnost. To bo odvisno 
predvsem od podpore sedanje vlade, ki ne bi smela ostati le 
načelna, menita sogovornika. • S. Saje 

K r a j e v n a s k u p n o s t B e g u n j e 

Z a č e l i so urejati poslovilne v e ž i c e j 
V pritličju nekdanjega župnišča v Begunjah bodo še do polletja dobili dve poslovilni vežici i 
vsemi dodatnimi prostori. Nad vežicami pa bodo čez čas uredili cerkveni arhiv in muzej. 
Begunje, 13. februarja - Odločitev, da v krajevni skupnosti Begunje 
v radovljiški občini uredijo poslovilne vežice, so krajani sprejeli na 
zboru konec novembra lani. Čeprav je bilo o vežicah že prej precej 
govora, saj so nenazadnje, kot so ugotavljali tudi pred dnevi, le v 
Begunjah in v Ljubnem v radovljiški občini še brez njih, so se to
krat hitro sporazumeli. Ko ni bilo več dileme, ali vežice sodijo na 
pokopališče, ali izven, in je prevladalo mnenje, naj bi bile nekje v 
kraju, kjer bi lokacija tudi kasneje ustrezala, če bi urejali novo po
kopališče, so se odločili za staro župnišče v Begunjah. 

Dobrih 200 let stara stavba 
je še zelo ohranjena. Da bi v 
pritličju uredili dve poslovilni 
vežici, v nadstropju pa kasneje 
arhiv in cerkveni muzej, se je 
strinja! tudi član sveta KS in 
hkrati dekan v Begunjah Mar
tin Erklavec. 

"Nič spornega ne vidim, da so 
vežice sredi naselja odmaknjene 
od pokopališča. Mislim, da je 
pravzaprav to neke vrste "nado
mestilo" za nekdanjo doma
čnost, ko smo bili vajeni, da smo 
se rojevali v hiši, živeli v njej, se 
zdravili z zdravnikom na domu 
in nenazadnje tudi umirali doma 
in "odhajali" iz hiše na pokopa
lišče. Staro župnišče mislim, da 
je prav primerno, sicer pa stavbe 
ne mislimo po zunanjem izgledu 
prav nič spreminjati; razen seve
da obnoviti fasado in kritino. 
Urejanje zgornjega dela pa ni v 
sedanjem programu ureditve ve
žic in bosta arhiv in muzej prišla 
kasneje na vrsto. V programu pa 
je ureditev okolice, ko bodo ve
žice urejene. To pa naj bi bilo 
nekako do konca maja." 

Ko so izbrali najugodnejše
ga izvajalca, to pa sta bila SGP 
Gorenje in GP Bohinj z obrtni
škimi deli, pri čemer je nosilec 
del SGP Gorenje, so se spora
zumeli tudi za samoprispevek. 
"Izračun je pokazal, glede na 
to, da ima krajevna skupnost 

okrog 2000 prebivalcev, da bi 
vsakdo prispeval po 50 DEM v 
tolarski protivrednosti in sicer v 
enkratnem znesku ali v petih 
obrokih. Zbrali smo že slabo 
tretjino denarja in ker so tudi 
načrti, ki jih je izdelal arhitekt 
Bogdan Dacar skupaj s proje
ktivno organizacijo Ingeenering 
Radovljica, bili pripravljeni, 
smo v ponedeljek ta teden začeli 
z deli. Po programu naj bi bili 
obe vežici z dodatnimi prostori 
(čajna kuhinja, sanitarije...) in 
obnova stavbe ter ureditev okoli
ce končani do konca maja," je 
ta teden povedal nadzorni pri 
gradnji in član sveta KS Begu
nje Miran Gašperin. 

Ko pa je beseda stekla o pro
gramu oziroma drugih dejav
nostih v krajevni skupnosti, je 
predsednik sveta KS Niko Le
gat pojasnil, da nameravajo le
tos nadaljevati z obnovitvenimi 
deli na Sv. Petru. Lani so že 
skupaj s "kulturnim" denarjem 
in odobrenimi sredstvi izvršne
ga sveta iz proračuna obnovili 
streho na cerkvi Sv. Petra nad 
Begunjami. "Letos pa namera
vamo obnoviti še streho na zvo
niku (takšno, kot je bila prvotna 
pred požigom) in sanirati tudi 
stolp. Sicer pa je v programu ce
lovita obnova tudi domačije ozi
roma objekta pri cerkvi. Ta ak-

V stavbi nekdanjega župnišča bodo do konca maja uredili dve p* r 

slovilni vežici. ( 

cija poteka tudi ob veliki zavze
tosti in podpori ljubitelja Sv. 
Petra Doreta Pelhana, ki je po
budnik, da vsak darovalec pri
spevka za obnovo dobi njego
vo originalno grafiko Sv. Petra. 
Sicer pa ta obnova poteka pod 
okriljem Zavoda za varstvo na
ravne in kulturne dediščine 
Kranj. Naj omenim samo pr
votno kritino skodle, fasada je 
že obnovljena, v programu pa 
je tudi še obnova fresk in dru
gih poslikav." 

Program v krajevni skupno
sti pa je naravnan oziroma po
drejen predvsem urejevanju 
kraja in odpiranju v turizem. 
Tudi načrtovana sanacija stav
be oziroma stare šole s pošto in 
za različne potrebe kraja, naj bi 
polepšala Begunje. In nenazad
nje sodi v ta okvir tudi obnova 

fasade in kritine na kapeli $v 

Križa ter pokopališkega zid" 
Precejšnjo skrb pa v krajeve 
skupnosti namenjajo tudi dn* 
štveni dejavnosti. Moški pevsf 
zbor pod vodstvom Štefan1 

Polde iz Gorij je pred nedav 

nim proslavil 10-letnico dele 
vanja, oživlja se dramska dt 
javnosti pri Kudu, gasilci bod( 

letos proslavili 110-letnico dr" 
štva in se že pripravljajo ff 
praznovanje, ki bo avgusta, I 
nenazadnje so vsestransk' 
aktivni tudi v Društvu upokj 
jencev, ki ima kar okrog 30 
članov. Še največ preglavi1 

imajo v krajevni skupnost1 

kljub urejenemu odvozu, z oi 
padki oziroma divjimi odlag* 
iišči. Vendar so tudi glede tc$\ 
odločeni, da bodo zelo poostf 
li nadzor in z vsakim kršitelje'' 
tudi "obračunali". • A. ŽaU' 

A m b r o ž pod Krvavcem 

Voda in cesta 
Pravzaprav je ob urejanju klanca na Š e n t u r s k o goro 
bilo na A m b r o ž u pod Krvavcem najprej veliko govora 
o akciji za ureditev ceste. Potem pa je "izbil" pro
blem s pitno vodo. 
Grad pri Cerkljah, februarja - Med manjšimi krajevnimi skupnost
mi na območju pod Krvavcem je tudi krajevna skupnost Grad z 
okrog 820 prebivalci in naselji Ambrož, Stiska vas, Štefanja Gora, 
Grad in Dvorje. Na območju celotne krajevne skupnosti so v ob
dobju zadnjih nekaj let uspešno reševali številne komunalne proble
me. Eden glavnih je bila vsekakor telefonija, sodelovali so pri grad
nji skupnih mrliških vežic v Cerkljah, urejali so ceste... "Kar precej 
je bilo narejenega s skupnimi močmi in s pomočjo občine," ugota
vlja predsednik sveta Ciril Hudobivnik. 

V večini naselij v krajevni čevali, vendar pa so zdaj anali-
skupnosti Grad so osnovne ko
munalne stvari v glavnem reši
li. Imajo sicer še veliko dela z 
vzdrževanjem cest in nekatera 
druga. Že nekaj časa pa so ugo
tavljali, da je zdaj še med naj
bolj "neurejenimi" naselji Am
brož pod Krvavcem. Osem hiš 
- kmetij, na nadmorski višini 
med 900 in 1000 metri, pa tudi 
kakšen meter čez, in številni vi
kendi na tem območju, bi pred
vsem bili upravičeni do boljše 
in urejene ceste. Na tem demo
grafsko ogroženem območju v 
občini bi bila cesta osnova, da 
bi kmetije obstale, da bi se za
čel razvijati tudi gorski turi
zem. Resna razmišljanja in pri
prave na akcijo so se že lani za
čele, ko je bi urejen še zadnji 
odsek ceste na Šentursko goro 
in sicer klanec iz Grada do od
cepa za Stisko vas. "Ta akcija 
se bo prav gotovo tudi slej ko 
prej začela, saj so se že začele 
priprave za obnovitev nekdanjih 
načrtov in projektne dokumen
tacije," ocenjuje predsednik 
sveta Ciril Hudobivnik. 

Vendar pa bo cesta, tako ka
že, morala vseeno malce "po
čakati", saj je nenadoma po
stal, predvsem na delu tega ob
močja, pereč problem pitna vo
da. S pomanjkanjem vode so se 
v sušnem obdobju pri Prgozd-
niku, Pehkašu in še nekaterih 
(tudi vikendaših), kjer imajo 
samo kapnico, že nekaj let sre-

ze pokazale, da je voda, ki je že 
tako primanjkuje (pri Prgozd-
niku jo Ciril tudi v teh dneh 
vozi od soseda za živino), tudi 
oporečna. 

"Nimamo kaj odlašati, smo 
ugotovili na zboru krajanov, ki 
je bil konec januarja, in so se ga 
udeležili tudi Janez Gradišar iz 
občine, direktor Javnega podje
tja Komunala Kranj Jože Pešak 
in predsednik sveta KS Grad Ci
ril Hudobivnik. 58 se nas je 
zbralo, potrjen je bil šestčlanski 
gradbeni odbor in sklenjen do
govor, da s pristopnimi izjavami 
in prispevkom (po 1.000 tolar
jev) zberemo za začetek 60 tisoč 
tolarjev in tako omogočimo ra
ziskave in izdelavo idejnih pro
jektov za vodovod. Naš delež bo
mo kmalu zbrali in upamo, da 
se bodo lahko že zgodaj spomla
di (ko odleze sneg) začele razi
skave, kje bi bilo dovolj pitne 
vode. Potem pa nas čaka akcija 
izgradnje primarnega cevovoda 
do jaškov s števci in naprej do 
domačij in vikendov," je pred 
dnevi povedal predsednik 
gradbenega odbora za napelja
vo pitne vode Močnik - Grilc 
Valentin Grilc - Prgozdnikov. 

Grobe oziroma zelo pribli
žne ocene so, da bo izgradnja 
veljala med 5 in 10 milijoni to
larjev, z izgradnjo vodovoda 
pa bodo preskrbljeni z vodo 
Grilc, Močnik, Kuhar in oba 
Jagodica ter seveda tudi viken-

Valentin Grilc - Prgozdnikov, 
predsednik gradbenega odbora 
za napeljavo pitne vode na ob
močju Ambroža pod Krvavcem. 

daši. Ker gre za demografsko 
ogroženo območje v tem delu 
kranjske občine, lahko računa
jo, da bi dobili do ene tretjine 
sredstev iz republiškega sklada, 

do 50 odstotkov iz občine, nj 
kaj bi prispevala morda to* 
Zavarovalnica Triglav pod p1 

gojem, da bodo uredili tudi l* 
drante za požarno vodo. Veli'' 
dela in še kakšen prispevek t 
seveda čaka potem tudi kraj1 

ne na tem delu pod Krvavcei" 

"Vendar se dela v gradben? 
odboru ne bojimo. Nenazadrt 
smo domačini na celotnem p 
močju odločeni, da ostanemo' 
živimo na domačijah ozirofl1 

kmetijah. Cilj, o katerem 1 

zadnje čase kar precej pogov*1 

jamo, je turizem, in urejena p1* 
skrba z vodo je prav gotovo f 
novni pogoj. Želimo si, da bi 
raziskavami čimprej našli f 
trebnih 2 do 3 litre vode na * 
kundo na tem območju, kot i 
na zboru krajanov povedal 
rektor Komunale Jože Peš«' 
da je tolikšna količina pogoj1 

izgradnjo vodovoda oziroma ' 
potrebe v prihodnje. S tem C 
seveda na cesto ne bomo poza** 
li. Vendar pa smo si enotni,' 
je najprej treba rešiti preskrb* 
vodo."« A. Žalar 

Prijazen in urejen kraj - Poleg prireditev, med katerimi im»J° 
nekatere že kar lepo tradicijo, nameravajo letos v Turistični 
društvu Hotavlje narediti čimveč tudi na urejenosti in olepša'1 

krajev. Razmišljajo o tekmovanju za najlepšo (z rožami okra^ 
no) domačijo. Sicer pa naj bi po pustni povorki, ki jo namera**' 
jo tudi letos prirediti, prišla na vrsto najprej obnova vseh ko/"' 
cev oziroma smerokazev na območju TD Hotavlje. - A. Ž. 
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V i s o k j u b i l e j z a k o n c e v T r e f a l t v K r a n j u 

M o ž je prvi v h i š i , a jaz sem stare jša 
Tako pravi Milka, ki je Franca vzela pred petinšestdesetimi leti za moža. 

. . . . • i_ cl/-»v*»«nr 
Kranj, 12. februarja - Če kdo želi dober nasvet za dolgo življenje in 
skoraj tako dolgo zakonsko zvestobo v njem, naj zanj povpraša pri 
Trefaltovih v Kranju! Milka in France, oba rojena 1903. leta, sta v 
čili drži in z vedrim duhom dočakala 65-letnico svoje poroke. Za 
bralce Gorenjskega glasa se z veseljem spominjata svoje skupne 
poti, prepletene z razumevanjem in spoštovanjem. Da ju čisla tudi 
okolica, sta se prepričala ob množičnem obisku svečanosti v cerkvi 
na Primskovem minulo soboto. 

Tisto, da je Milka starejša, H H H H H H H 
je res, saj je 6. februarja letos 
dva dni pred obletnico poroke '*> 

1927. Potlej so igro zamenjale 
materinske skrbi. Prvi sin, Bo
žo, se jima je leto pozneje rodil 
še v malem stanovanju v Stra-
žišču, potlej pa se je družinica 
preselila leta 1930 v Lavrenči-
čevo hišo na Primskovem. Tam 
je naslednje leto na svet prive-

- praznovala 89. rojstni dan. A 
to je bolj za šalo, ki je pri Tre--~ jv uuij ta saio, k i je pn i re-
faltovih običajen gost. Namreč, 
že 5. aprila bo Francetu prav 
toliko let. Vseeno pa je zaen
krat še mlajši; glede na to bi 
moral hudo ubogati ženine 
ukaze, toda vseskozi ga rešuje 
njeno prepričanje, da ima mož 
vendarle prvo besedo pri hiši. 

Čeprav sta enakih let, sta 
gulila šolske klopi vsak na svo
jem koncu. Milka je preživljala 
mladost na Brezjah, kjer je bil 
oče zastopnik mengeške pivo
varne. Žal je kot tretjerojenka 
že zgodaj zamenjala šolske na
loge s pomočjo očetu pri razvo 

je naslednje leto omogočila 
vpis v zadružno šolo. Opravil 
jo je z odliko in se zaposlil v 
Kranju. 

»Pri igranju sva se spoprija
teljila, potlej pa me je obiskoval 
na domu, ker je France bival v 

nam zauDa še 

lavcu in organistu v Koprivnici 
«uge s pomočjo očetu pri razvo- • B r e stanici. Iz rojstnega kra-
zu piva in skrbjo namesto bol- £ : e p 0 s m r t i matere komaj 
ne matere za sedem bratov in lrj|etnega vzela k sebi teta Reza 
pet sestra. Slednje je bilo njeno v z , a g r e b, kjer je začel osnovno 
glavno delo tudi po preselitvi § o l o K o n c a i jo je v Koprivnici, 
Lavrenčičevih leta 1918 v n a d a i j n je šolanje na celjski 
Kranj, a je ob kratko odmerje- „ i m n a z i j i pa mu je preprečila 
nem prostem času našla dovolj vojna. Leta 1921 so ga vzeli za 
volje za obiskovanje dramske- m k a s a n t a pri takratni Gospo-
ga odseka v takratnem Ljud- barski zvezi v Ljubljani, ki mu 
skem domu v Kranju. 

»Srečala sva se pri vhodu v 
Dom, današnje Prešernovo gle
dališče,« se spominja France, 
ki je leta 1923 prišel v Kranj v 
svojo prvo službo, za knjigo
vodjo pri Sitarski zadrugi v 
Stražišču, pa se še isto leto pri
družil dramskemu odseku pri Kranju sam,« nam zaupa w 
Prosvetnem društvu. Veselje do Milka, ki ne bo P O ^ i a s k u p 
igre je podedoval po svojem nega nastopa v Mikiovi w " 
očetu, vnetem kulturnem de- prvi teden po porok, februarja 

Letna s k u p š č i n a Zelenih Slovenije Kranj 

M e d po l i t iko i n ekologi jo 
Kranj, 11. februarja - Danes je bila v prostorih občinske skupščine 
Kranj letna konferenca Občinskega odbora Zelenih Slovenije, na 
kateri so pregledali opravljeno delo od nastanka stranke tik prea 
volitvami do danes, izvolili novo vodstvo ter začrtali 
Mladost stranke in njena očitna ohlapna organiziranost sU omogo
čili izogibanje nekaterim formalnostim ter večjo ? e P^^7* L 5 J : 

, govora o problemih okolja, čeprav je očitno, da * * f * 
j njem delu kar veliko politike, ki s tem nima neposredne zveze, lo je 
I verjetno tudi vzrok za izredno skromno udeležbo. 

I Dosedanja predsednica Ze-
' lenih v Kranju Vlasta Sagadin 
' je v svojem poročilu poudarila, 
' da so se v stranki, ki je nastala 
* tik pred volitvami, srečali s pre-
' cejšnjimi kadrovskimi težava-

mi, saj se je po uspehu na volit-
' vah pokazalo, da v njihovih vr-
* stah ni dovolj ljudi, ki bi se bili 
! pripravljeni ukvarjati s politi-
' ko. Vstop v Demos in vlado se 
£ » —~ - • 

kal Franek, leta 1939 pa se je 
rodil še Mito. 

Po imenih sinov bo marsi
kdo ugotovil, za katere Trefal-
tove gre, saj sta posebej srednji 
in mlajši znana mnogim Slo
vencem. Ponosna sta na svoje 
fante, Milka in France, mati pa 
dodaja, da ima tudi tri zlate 
snahe. V veliko veselje so jima 
še štirje vnuki, tri vnukinje in 
dve pravnučki. Pogosto ju kdo 
od njih obišče, sicer pa se Tre-
faltova dobro razumeta tudi z 
družinami iz bližnje soseščine. 
Kako ju cenijo, so najbolj do
kazali številni prebivalci Prim-
skovega minulo soboto pred 
domačo cerkvijo, kjer je bila 

slovesnost ob 65-letnici poroke 
Milke in Franceta. Slavljence-
ma je med drugimi čestital za 
dolgo zvestobo in jima zaželel 
še veliko lepih dni tudi lju
bljanski nadškof in metropolit 
Alojzij Šuštar. 

»Lepo je doživeti spoštova
nje,« priznava France in nada 
Iju je: »V življenju je bilo marsi
kdaj tudi drugače, vendar sem se 
zaradi prilagodljivosti znašel v 
vsakem položaju. Začel sem kot 
knjigovodja, se od bančnega 
uradnika povzpel do pomočnika 
direktorja in pred drugo sveto
vno vojno postal ravnatelj Park 
hotela na Bledu. Po vojni sem 
bil spet knjigovodja, upokojil pa 
sem se kot poklicni igralec Pre
šernovega gledališča v Kranju. 
Nastopal sem tudi na radiu in 
televiziji kot napovedovalec in 
humorist.« 

Prav v dobri volji se skriva 
recept Trefaltovih za ohranja
nje mladostnosti. Če temu člo
vek doda še pravo mero giba
nja - Franc je bil dolga leta 
strasten gobar, se čilosti de-
mantnih zakoncev s Primsko-
vega ne gre čuditi. Od pomladi 
naprej boste Milko in Franceta 
gotovo našli pri vrtnarjenju 
okrog hiše, ali na sprehodu v 
okolico. Kot razmišljata za 
sklep naša sogovornika, ki sta 
doslej spoznala že blizu deset 
vladarjev, je življenje v svobodi 
samostojne Slovenije lepo kot 
nikoli poprej. Ostajajo le želje 
za trdno zdravje, česar jima iz 
srca privoščimo tudi mi! In za 
njuno 90-letnico življenja naj 
prihranita rtekaj vedrine še za 
nas...* Stojan Saje - Foto: Go-
razd Šinik 

Programsko volilna konferenca S D P Kranj 

P a vendar, š e vedno smo tu 
Kranj, 12. februarja - Glavna značilnost dobro obiskane in temelji 
to pripravljene volilno programske konference kranjske SDP je bi
la ostra kritika razmer, v katere je, po mnenju SDP, pripeljala na
šo družbo sedanja oblast, in priprava programskih izhodišč za na
stop na prihodnjih volitvah 

Pogovor o t u r i s t i č n e m in prostorskem razvoju 

HIT se umika iz radovljiške občine 
Radovljica, 11. februarja - Občinski odbor Slovenskih krščan
skih demokratov Radovljica je v torek pripravil v hotelu Grajski 
dvor v Radovljici pogovor z naslovom Vizija razvoja naših krajev. 
Na pogovoru - udeležilo se ga je okrog štirideset ljudi - so največ 
govorili o razvoju turizma v občini, še zlasti o lastninjenju in o 
sodelovanju s HIT-om. Vinko Marolt, direktor blejskega hotela 
Kompas, je ob tem izjavil, da se HIT umika iz radovljiške občine 
in seli tja, kjer bodo za njegov kapital pokazali več razumevanja. 
Jože Cvetek, občinski minister za turizem, je dejal, da se izvršni 
svet zavzema za politiko, ki temelji na povezanosti turizma z 
domačim prebivalstvom. Hotelski turizem je že dosegel zgor
njo mejo, razvoj mora odslej temeljiti na družinskem turizmu, 
na turizmu na vasi, na gradnji malih družinskih hotelov, ureja
nju kmetij za kmečki turizem... Takšen turizem skorajda ne po
trebuje dodatnih zemljišč, ohranja in identiteto kraja in doma
čine za gospodarja v svojem kraju. Ko je Cvetek govoril o 
lastninjenju v turizmu in o povezavi nekaterih hotelov z novo-
goriškim HIT-om, je poudaril, da so v občini poskušali te pro
cese zavreti predvsem zato, da bi o turizmu lahko še naprej 
odločali domačini. Izvršni svet je že predlagal, da bi družbeno 
premoženje turističnih podjetij v vsej Sloveniji ali vsaj v nacio
nalno pomembnih središčih olastninili drugače kot v ostalih 
podjetjih in da bi domačinom dali možnost odkupiti to premo
ženje in odločati o turizmu. Da povezavam s HIT-om najbolj 
nasprotujejo v Bohinju, je po mnenju Jožeta Cvetka razlog v 
tem, da imajo Bohinjci zelo slabo izkušnjo z Alpetourjem in da 
želijo Bohinju povrniti nekdanje turistično vzdušje. Vinko Ma
rolt, direktor blejskega hotela Kompas, je ob povezavah neka
terih turističnih podjetij iz občine s HIT-om ponovno vprašal, 
kot je na enem od prejšnjih javnih pogovorov vprašal tudi mi
nistra dr. Pirnata, kaj je pri tem narobe. Dejal je, da so sekza 
sodelovanje s HIT-om odločili predvsem zaradi razvoja turiz
ma. HIT je nameraval v turizem radovljiške občine vložiti pre
cejšnje denarje (za obnovo hotelov in starih vil, za oblikovanje 
blejskega jedra, organizacijo zabave, izgradnjo 400 do 600 no
vih ležišč, kreditiranje domačinov, ki bi vlagali v turizem, itd.), 
vendar se je zaradi zapletov z občino odločil, da načrtov ne bo 
uresničil. HIT se iz radovljiške občine umika, je dejal Vinko 
Marolt in poudaril, da bo šel tja, kjer bodo za njegove načrte 
in kapital pokazali več razumevanja. Blejski načrti bodo poča
kali, z umikom HIT-a pa se umikajo tudi nova delovna mesta. 
Marolt je še dejal, da je nacionalizacija bohinjskega Alpinu-
ma, ki jo predlaga izvršni svet, velika napaka. 

Omenimo še nekatera mnenja, predloge! Božo Benedik je 
dejal, da je središče Bleda škandalozno in da imajo mladi arhi
tekti že predloge, kako bi popravili "Gadafijev center". Pred 
drugo svetovno vojno je Bled imel šest urejenih kopališč in 
red, medtem ko ima zdaj eno kopališče in nered. Kopanja v je
zeru ni mogoče preprosto prepovedati, treba je ustvariti pogo
je za kopanje določenega števila ljudi, potem pa kopališče za
preti. Na vprašanje, zakaj ima gostinska šola v Beljaku veliko 
več prakse kot naše, je predsednik izvršnega sveta Jože Resman 
odgovoril, da tudi v Sloveniji zdaj pripravljajo nove programe, 
ki se bodo zgledovali po tujih, in da tudi za blejsko šolo pred
videvajo v prihodnje mednarodno izmenjavo učencev. • C. 
Zaplotnik 

1 

S t o l p e c z a u p o k o j e n c e 

ranja odpadkov ter posebej 
zbiranja nevarnih odpadnih 
snovi. Izkoristili bodo vse mož
nosti, da podpro nadaljnjo iz
gradnjo kanalizacije, širjenje 
plinovodnega omrežja ter na
daljnje raziskovanje možnosti 
izkoriščanja geotermalne ener
gije. Ker je kljub 95-odstotni 
pokritosti terena z organizira-

odvozom smeti še vedno 

Besede naslova vzete iz po
ročila SDP Kranj v obdobju po 
volitvah dovolj zgovorno pove
do, da je za organizacijo kranj
skih prenoviteljev obdobje po 
volitvah bil čas, ko je z nemalo 
pretresi ta nekdaj edina politi
čna stranka postopoma spo
znavala in se prilagajala razme
ram političnega pluralizma, v 
katerih je izgubila oblast. Nove 

razmere so bistveno spremenile 
organizacijo stranke, katere os
novne organizacije v delovnih 
organizacijah so po "izgonu" 
politike iz podjetij ter zaradi 
specifične starostne strukture 
članov na terenu v KS v večini 

' n i m , ° d ^ ° T o d T a l l i \ V b o d o Sivel^inSS^v^vtnjt ' je po njenem mnenju pokazal veliko di^ih o d l a g a j ^ ~ ^ zazivci 
* kot pravilna odločitev, saj lah- • 
' ko le tako vplivajo na postop-
t no reševanje ekoloških proble-
* mov, ki jih v Kranju oz. občini 
» ne manjka. Zaradi tega Zeleni 
i' uživajo precejšnji ugled in zau

panje. Pri konkretnih dosežkih 
* bili omenjeni 

pobudniki akcije čiščenja teh 
dokazov ekološke neosvešče
nosti, kot doslej pa si bodo s 
propagandnimi akcijami še na
prej prizadevali za boljši odnos 
do narave. 

s ° bili omenjeni: ustreznejše 
reševanje varovanja vodnih za-

Posebnost te izredno 
• esevanje varovanja vodnih za- skromno obiskane letne konfe-
Jet»J na Jezerskem, sodelovanje renče - število funkcionarjev in 

1 spodbujanje plinifikacije, gostov je bilo večje od števila • "janje pumi lKiicijc, 
prizadevanja za ureditev odla
gališča odpadkov v Tenetišah, 

navzočih članov - je bil topel 
pozdrav in poudarjena želja po 

sk? na£rtw n i l 0 V S l C ° 8 ° s P ° a a r - sodelovanju kar petih politi-
živaldMfc \ v a r ° v a . n J e ogroženih čnih strank, v razpravi pa so se 

oglasili predvsem predstavniki 
organizacij in društev, ki so z 
varstvom narave povezani: pla
ninci, lovci in kinologi. Konfe
rence se je udeležil tudi pred

l i o d b o « V C ' U i C J , ° S l V ° J 1 " s e d n i k Z e l e n i h Slovenije dr. 
s*ega nariim P ." " ° b u n " Dušan Plut, ki je v nagovoru 
del?ž D 7 , ; f n t a - pomemben p o u d a r i l > d a m o r a j 0 v prizade-
. . . . . P« tudi ,majo pn delu £ n M l 7 a r e š e V anie problemov 

K-un.UT T 
izpopolnjeni lovsko gospodar 
ski načrti (varovanje ogroženi! 
živalskih vrst) in konkretno 

[opozarjanje in prijave inšpek-
Uijam posameznih ekološko ne-
[varnih pojavov, postopkov in 
t ravnanj. Poleg tega seveda Ze 
>leni opazno sodelujejo s svoji 

vladn 
imajo pri delu 

ie koalicije Demos, 
del V P r°gramu za prihodnje 

'o so se izognili političnim 
lemam i n posvetili ekologiji, 

znani problematiki indu 
4 nn * z a okolje nevarnimi teh-
J ™'°8"Jami, neizgrajene kanali-

' ° * w l s £ n i l i n . . n e u r e i e n f p 
t nili Ai J odpadkov, so skle-
1 aaniS d o z a č e l i z akcijo or
ganiziranega zbiranja in sorti-

— i — „ 
vanjih za reševanje problemov 
okolja, žal v razmerah globoke 
krize upoštevati tudi raven v 
ekonomiji in socialni položaj 
ljudi, spreminjajoče se politi
čne razmere pa so za Zelene še 
posebej zahtevne. Po volitvah v 
dveh krogih je bil za novega 
predsednika občinskega odbo
ra izvoljen Tomaž Kukovica. 

• S. 2. 

članstva. S šestimi aktivi pokri
vajo vsa najpomembnejša po
dročja družbenega življenja 
pri čemer sta najuspešnejše de
lovala aktiva za družbeno eko
nomske odnose in še posebej 
aktiv žena. Prizadevanja SDP v 
kranjski občinski skupščini so 
najpogosteje blokirana ali zav-
lačevana do te mere, da so kon
struktivne pobude izničene -
takšna je tudi usoda predlogov 

drugih strank - kar vse potrju
je, da si je potrebno z vsemi si
lami prizadevati za zamenjavo 
vodstva in za drugačen način 
delitve oblasti. Posebno zaskr
bljujoče je ob tem dejstvo, da 
bodo, kbt vse kaže, volitve na 
lokalni ravni šele po spremem
bah komunalnega sistema in 
po novi organizaciji lokalne sa
mouprave, to pa utegne trajati 
še dve leti. Kot je bilo poudar
jeno v razpravi, mora imeti 
SDP izdelan odnos do načrto
vanih sprememb, ki Kranja in 
širše Gorenjske ne sme prese
netiti nepripravljene. V pripra
vah na volitve naj SDP poleg 
dela bolj poudari znanje kot 
najpomembnejši dejavnik pri
hodnjega razvoja. 

V razpravi o prihodnji po
dobi in usmeritvi SDP - o tem 
so se na decembrski konferenci 
slovenskih prenoviteljev v Po 
stojni pokazale določene razli 
ke med pogledi kranjske orga
nizacije in vodstvom stranke -
so sodelovali predsednik SDP 
dr. Ciril Ribičič, podpredsed
nik Miran Potrč in tajnik Ma-
vricio Olenik. Dr. Ciril Ribičič 
je poudaril, da je pomenila 
konferenca v Postojni zelo pra
vočasno konsolidacijo in stabi
lizacijo stranke kljub heteroge
nosti članstva in pogledov v 
njej. To omogoča kvalitetne 
priprave na volitve, saj je SDP 
po vseh raziskavah zelo prepo
znavna tudi znotraj množice 
socialdemokratsko deklarira 
nih strank. SDP ne sme dopu
stiti, da jo na političnem prizo
rišču razvrščajo in razmeščajo 
drugi, vsa dosedanja ravnanja 
pa ne nudijo nikakršne osnove 
za očitke o poskusih sklepanja 
neprimernih koalicij. Tudi 
dvojno poimenovanje (Stranka 
demokratične prenove - Social 
demokratska prenova) je bolj 
pravni problem, ki bo z novo 
registracijo stranke razrešen, 
seveda pa razmere narekujejo 
različno odzivanje na poteze 
oblasti. Obžaloval je pretrganje 
odnosov (kadrovskih vezi) med 
kranjsko SDP in vodstvom 
stranke, ki so ga prinesli rezul
tati volitev v Postojni in zago 
tovil, da bodo tak položaj po
pravili po drugih poteh. Po
membna je čimvečja kvaliteta 
priprave programa in strokov
nih argumentov za poti iz seda
nje krize, priprave na volitve, 
ki so seveda strankina skriv
nost, pa že potekajo temeljito 

i in strokovno. 

Na konferenci so izvolili tu
di novo 23 člansko predsedstvo 
ter nadzorni odbor, novi pred
sednik občinske organizacije 
SDP Slovenije Kranj pa je rjo 
stal Stane Boštjančič. 

Upokojenci v Polhograjsko hribovje 
Kranj - Sekcija za planinske izlete in pohode pri društvu upo
kojencev Kranj prireja v četrtek, 20. februarja, izlet v Polho
grajsko hribovje. Na pot bodo odšli ob pol štirih zjutraj z avto
busne postaje v Kranju, izletniki pa morajo imeti s seboj dobro 
kondicijo, planinske čevlje, vetrovko, palico, hrano in pijačo, 
ker ob poteh na Tošč in Osovnik ni odprtih planinskih koč in 
postojank. 

Humanitarna pomoč UKC 
Ljubljana - Generalni sekretar Rdečega križa Slovenije Mirko 
Jelenič je včeraj dopoldne izročil direktorju UKC prim. dr. 
Primožu Rodetu avtobus za prevoz bolnikov, ki ga je RKS da
roval mariborski TAM, hkrati pa je UKC prevzel tudi humani
tarno pomoč, ki jo je prispeval Rdeči križ Italije v zdravilih. 
Slovesnosti ob predaji humanitarne pomoči sta se udeležila tu
di visoka predstavnika Lige društev Rdečega križa iz Ženeve 
Peter Tjittes in Rene Hengst, ki sta ta teden v Sloveniji zaradi 
navezave trajnih stikov med Ligo in RKS, sprejema dogovora 
o materialni in drugi pomoči ter mednarodnega priznanja 
Rdečega križa Slovenije. k 

Sindikati proti sovražni politiki vlade 
Ljubljana - Predsedstvo sveta Zveze svobodnih sindikatov Slo
venije presenečeno in zgroženo ugotavlja, da slovenska vlada 
do večine državljanov vodi vedno bolj sovražno politiko, pravi 
v sporočilu za javnost predsednik Dušan Semolič. Zato sindi
kati od nje zahtevajo, da takoj prouči odločitve, ki jih je v zad
njem času sprejela na področju cen, davkov in uvoznih dajatev 
ter jih zniža oziroma odpravi. Slednje se zlasti nanaša na 
odredbo o višini posebnih dajatev pri uvozu kmetijskih pridel
kov in živil, ki tako kot tudi nekatere druge odločitve vlade, 
vodi Slovenijo iz Evrope, ne pa v Evropo. 

Izjava j e s e n i š k i h poklicnih usmerjevalcev 

Preusmerjanje povzroča notranje krize 
Mentorji poklicnega usmerjanja v jeseniških osnovnih šo

lah kritizirajo sklep republiškega ministrstva o racionalizaciji 
srednješolske mreže, ki so ga srednje šole prejele šele 20. janu
arja. Poklicno usmerjanje je namreč v osnovnih šolah nepreki
njen proces, intenzivnejši zlasti v sedmih in osmih razredih. 

Letošnja generacija osmošolcev je tik pred vpisom v sred
nje šole. Večina učencev je že izbrala pot nadaljnjega šolanja. 
Nenadni in nepredvidljivi ukrepi republiškega ministrstva bo
do zahtevno življenjsko odločitev povsem porušili. Učenci se 
bodo znašli pred dilemo: ali šolanje zunaj kraja bivališča ali 
preusmeritev v povsem novo področje izobraževanja. Zaradi 
zaostrenih življenjskih pogojev se vse več otrok odloča za šola
nje v domačem okolju, stroški šolanja postajajo vse bolj odlo
čilni pri poklicni izbiri. Preusmerjanje pri učencih in starših 
povzroča hude notranje stiske, dileme. Mladostnik s svojim la
bilnim čustvovanjem ni le zmeden in dezorganiziran, temveč 
pogosto zapade v notranjo krizo. Spremeniti svoje želje v 
enem mesecu je prezahtevno celo za odraslo, zrelo osebnost. 



Kidričeva 56. 64220 Škofja Loka 
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MESEC FEBRUAR -
MESEC UGODNIH NAKUPOV 

obloge, ograjne 
deske, zaključne in 
okrasne letve -
25 % popusta 
ograjne deske B 
klasa - 50 % nižja 
cena 

Popust velja za goto
vinska plačila in na na
ročilnico stanovanjske 
zadruge v vrednosti 
nad 3.000,00 SLT. 
Možnost plačila tudi 
na obroke. 

• pohištvo iz masiv
nega smrekovega 
lesa in masivna 
pohištvena vrata -
10 % popusta 

H O B I T R G O V I N A 
na Trati pri Škof ji Loki 
odprta vsak dan od 8.-16. ure, 
v soboto od 8.-12. ure 
tel. 632-181 

Naše proizvode lahko pod enakimi pogoji kupite tudi v trgovini 

L U S T I K v Zireh 

Ne prihranite le denarja, temveč tudi čas. Čas je zlato! 

PROIZVODNO, T R G O V S K O 
IN G O S T I N S K O P O D J E T J E 
ŠKOFJA LOKA p.o. 

Brendv Minister Gregor Alko 11 

Vino belo Moslovac 11 

Šunka v dozi uvoz 1 kg 

Margarina HALTA uvoz 1 kg 

Salama posebna Mini Jata 1 kg 

Salama posebna Sonce Jata 1 kg 

Tuna koščki 185 g uvoz 

Tuna z zelenjavo 185 g uvoz 

Pivo 1/21 Union 

1 9 2 , 3 0 S L T 

6 3 , 0 0 S L T 

6 7 0 , 0 0 S L T 

1 8 5 , 0 0 S L T 

2 4 4 , 1 0 S L T 

2 5 9 , 7 0 S L T 

1 1 6 , 0 0 S L T 

9 6 , 6 0 S L T 

2 9 , 5 0 S L T 
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S A N D O R - Z O I S - R E S ali O d ide je d o k l j u č a 
Bled, februarja - Na zanimivo in hvalevredno zamisel so prišli trije 
trgovci, Janez Ravnik, ki ima na Lancovem Trgovino z gradbenim 
materialom ZOIS na veliko in na drobno, ter Ivo Dežman, lastnik 
trgovine s tehničnim materialom SANDOR, in Edo Reš, lastnik tr
govine z okovjem, barvami in laki ZELEZNINA REŠ, ki ju najde
te v zgornjih prostorih MARKETA CENTER na Bledu, nad samo
postrežno trgovino Živil. Dogovorili so se namreč za skupno poslo
vanje. V katerokoli od teh treh trgovin boste stopili, boste lahko 
naročili tudi blago iz ostalih dveh. Po enakih cenah, enakih pogo
jih. Prihranili si boste pota in čas! Skupno akcijo enomesečne 
ugodnejše prodaje in brezplačne dostave materiala na dom do 50 
kilometrov daleč, začenjajo danes, v petek, 15. februarja, zaključili 
pa jo bodo 15. marca 1992. Splača se pogledati in se hitro odločiti! 
Vsi trije imajo svoje poslovalnice odprte po ves dan. 

Pravijo, da bo letošnja po
mlad zgodnja. Naj vas, gradite
lje in vse tiste, ki imate v načrtu 
kakršnekoli adaptacije po hiši, 
ne preseneti nepripravljene. 
Material si nabavite čimprej, 
ko je še po starih cenah in izko
ristite vsako posebej ugodno 
ponudbo. Saj veste, kakšni časi 
so danes. Vsak mesec je vse 
dražje in čakati pomeni le izgu
bljati. Omenjeni trije trgovci, 
pri katerih dobite vse za hišo, 
za izgradnjo poslovnega objek
ta pa tudi tovarne, če hočete, 
so se po vzoru naših severnih 
sosedov odločili za skupno po
slovanje. Če boste na primer 
pri ŽELEZNINI Reš kupovali 
barve za zaščito lesa, boste 
obenem lahko tudi naročili ce
ment, gradbeno železo, zidake 
ali karkoli za gradnjo iz trgovi
ne ZOIS na Lancovem. Ne bo 
vam treba hoditi tja dol, v Re-
ševi ali v sosednjem SANDOR-
JU boste lahko naročili, plača
li, dobavili vam bodo pa iz 
ZOISOVEGA skladišča na 
Lancovem. Povsod bodo velja
le enake cene, enaki dobavni 
pogoji. 

Pa poglejmo pobliže, kaj 
vam nudijo te tri trgovine. Za
čnimo na Lancovem pri Janezu 
Ravniku oziroma v trgovini 
ZOIS, kajti gradnja se začne z 
najbolj grobim osnovnim grad
benim materialom: z zidaki, ce-

obloge, tu vam preskrbijo tudi 
izvajalca del, kajti Trgovina na 
veliko in malo ZOIS nudi po
leg zidarskih tudi vsa zaključna 
gradbena dela, kot so klepar
ska, tesarska, teraserska in po
dobna. V mesecu posebno 
ugodne ponudbe od 15. febru
arja do 15. marca boste tu do
bili po ugodnejših cenah Al 
trak 0,8 mm, modularne bloke, 
cement (plačali boste le tovar
niško ceno in prevoz), strešno 
kritino salonit in Bramac, ka-

mentom in podobnim. Najprej 
vas moramo opozoriti na ZOI
SOVO lokacijo: ko se iz Rado
vljice spustite proti Savi in 
Lancovemu, takoj, ko pridete 
čez most čez Savo, zavijete de
sno. Po dobrih dvesto metrih 
ste že pri trgovini. Skladovnice 
opeke, lesa in podobnega grad
benega materiala vas bodo 
opozorile nanjo. Sicer pa jo 
verjetno že poznate. Tretje leto 
trgovina že uspešno posluje. 
Ne le, da tu dobite ves gradbe
ni material, betonsko železo, 
armaturne mreže, izolacijske 
materiale, parkete, keramiko, 
marmorne obloge in okenske 
police, peči, vse za centralno 
kurjavo s poudarkom na radia
torjih, les za ostrešje in lesene 

mine in radiatorje. Najbolje je, 
da se ob prvi priložnosti oglasi
te; morda se vam ob bogati za-
loženosti z vsem, kar potrebu
jete pri gradnji, utrne še kakšna 
dobra ideja. Seveda pa boste 
pri ZOISU lahko naročili tudi 
vse barve in lake ali orodja iz 
Reševe ŽELEZNINE ali vodo
vodni in elektro material iz 
SANDORJA, trgovin na Ble
du. 

Ko vas prva pot zanese na 
Bled, se ustavite pri MARKE-
TU CENTER na začetku Ble
da, le petdeset metrov naprej 
od bencinske črpalke (na desni 
strani). Tam, kjer je vhod v bla
govnico ŽIVIL, vodijo tudi 
stopnice v vrhnje prostore. 
Zgoraj boste našli obe omenje

ni trgovini: ŽELEZNINO REŠ 
in SANDOR. ZELEZNINA 
REŠ je dobro založena z orod
ji, okovji, vijaki, barvami, laki, 
čistili in lepili, brez česar tudi 
ne moremo pri gradnji. Vso za
ščito za les dobite tu, od vseh 
slovenskih firm, ročna orodja, 
rezilne plošče, motorne žage, 
vrtnarsko in poljedelsko oro
dje, Krmeljeve sekire, gedor 
ključe, stavbna okovja, vse oro
dje za pleskarstvo, zidarstvo in 
še kup dopolnilnega programa, 
od jelenovih kož do pralnih 
praškov in sveč. Tu se dobi tu
di gašeno apno za beljenje za 
vse tiste, ki si radi prebelijo ste
ne po starem, da jih še razkuži
jo zraven. Naročili pa boste 
lahko tudi demit fasade in ra
zne druge izolacijske obloge za 
hišo. Kaj bo naprodaj po ugod
nejših cenah, bodo sproti spo
ročali v oglasih v Gorenjskem 
glasu. Danes pa vam lahko po
vemo, da se tu zelo ugodno do
bi pralni prašek Persil. 

Prvi sosed je SANDOR, tr
govina s tehničnim blagom. Tu 
boste dobili ves elektro in vo
dovodni material, vse za cen
tralno kurjavo, akustiko, belo 

tehniko in male gospodinjske 
aparate. Trenutno so dobro za
loženi s televizorji, radioapara
ti, s satelitskimi antenami, pral
nimi stroji, štedilniki, sesalci. 
Ravnokar imajo v razprodaji 
kopalniški program KOLPA 
SAN. V mesecu ugodne proda
je, od 15. februarja do 15. mar
ca, pa bodo kupci tu lahko zelo 
ugodno kupili P-žico 1,5 mm 
po 13,60 SLT/m in 2,5 mm po 
19,50 SLT/m. P-žice ne bo 

zmanjkalo, dobro so se zal 
Prav tako dobro pa so zalo# 
tudi z Osram žarnicami do I 
W. Samo po 63 SLT jih dobi11 

Na kratko smo vas infortf 
rali o obeh blejskih trgovi^ 
in o trgovini z gradbenim m*' 
rialom na Lancovem, K 
praktično ne boste mogli sli** 
besede NIMAMO. Ce ni M 
ga, kar iščete v eni, je pa v • 
gi trgovini, posel boste J 
opravili lahko kar tam, kaf" 
ste najprej vstopili. Mar ni 
imenitno?! Poslovna potez?' 
kakršni bi morali razmišljati' 
di drugi. 

Naj povemo le še kako so trg^ 
ne odprte: 
Trgovina z gradbenim matf^. 
lom na veliko in drobno Z™ 
Lancovo 7c posluje vsak dat*. 
7. do 18. ure, ob sobotah pa m 
do 12. ure. Tel: 74-2 77 
75-781. 
ZELEZNINA REŠ, tel. 
in SANDOR, trgovina 
čnim materialom, tel. 
Ljubljanska c. 13 a. Bled, P*. 
odprli vsak dan od 8. do 19-
in ob sobotah od 8. do 13. 
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'Car režije je v tem, da predstavo zgradiš, kot si jo zamisliš." Jože Basaj, diplomirani inženir strojništva in hkrati režiser iger, ki jih 
pripravljajo v KUD Predoslje že nekaj let. Pred tem pa igralec,... _____ 

Predoslje, 11. februarja - "Igra
ti sem začel v Predosljah pod 
vodstvom Lada Krmeca. On je 
usmerjal naše prve korake v 
gledališču in je tisti, ki je izred
no veliko naredil za kulturno 
društvo. Kasneje sem se vklju
čil v mladinsko skupino pri 
Prešernovem gledališču. Lojze 
Domajnko nas je nekaj tako 
navdušil za igro, da smo kasne
je poskušali na igralski akade
miji. V tistem času sem študiral 
strojništvo, bil sem že v tretjem 
letn ku, ko sem opravil tudi 
sprejemne izpite za igro na 
akademiji. Vztrajal sem eno le
to pri vzporednem študiju 
strojništva in igre, vendar sem 
potem spoznal, kako težak je 
poklic igralca, kakšen je boj 
igralca za vsakdanje preživetje. 
Odločil sem se za strojništvo. 
Če sem kdaj obžaloval svojo 
odločitev? Ne, načelno ne, štu
dentska leta so bila pač takšna, 
polna raziskovanja in iskanja 
samega«sebe." 
Pa vendar se od igranja niste lo
čili. Še naprej ste igrali v ama
terskih gledališčih in sčasoma 
začeli režirati posamezne pred
stave. 

"Z režijo sem se začel ukvar
jati bolj iz potrebe kot zaradi 
kateregakoli drugega razloga. 
Lado Krmec je počasi odhajal, 
drugega režiserja pa ni bilo. 

• Tako sem z 18 leti režiral svojo 
prvo igro, Jakob Ruda. Za tiste 
čase sem bil z režijo sorazmer
no zadovoljen, danes pa bi 
marsikaj naredil popolnoma 
drugače. Takrat si marsičesa 
nisem upal izpustiti, tudi zara
di uglednega pisca besedila". 
Čar režije? 

"Predvsem to, da zgradiš 
predstavo tako, kot si jo zami

sliš. Poleg tega veliko delam j. 
igralci. Včasih so bili npr. reži
serji zgolj usmerjevalci prome
ta na odru. Danes je potreben 
drugačen pristop. Iz igralca je 
potrebno izvleči čimveč. Zlasti 
mladi se veliko naučijo pri 
takšnem načinu dela. Opazu
jem jih, kako se med vajami 
spreminjajo, nikoli nimajo tre
me. Na oder gredo vedno šele 
takrat, ko imajo občutek, da je 
njihova vloga zgrajena. Režija 
je nenazadnje ustvarjanje. V 
roke dobiš besedilo kot surovo, 
neobdelano stvar, kot izziv." 

Zadnja predstava, ki ste jo pri
pravili, je Finžgarjeva drama, 
Veriga. Vaš izbor je bil malce 
tradicionalen. Zakaj ste izbrali 
ravno to besedilo? 

"Moram priznati, da sem iz
bral to besedilo predvsem na 
željo igralcev. Malce zaradi nji
hove nostalgije po takšnih de
lih, malce pa tudi iz bojazni, da 
ne bi bil obisk na gostovanjih 
slab. Igralci so bili prepričani, 
da bomo s takšno igro lažje na
polnili dvorane. Če so na go
stovanjih prazne dvorane, tudi 
igralcem pade morala in to se 
zelo pozna v njihovi igri. Zave
damo se, da je naše občinstvo 
predvsem srednja in starejša 
generacija. Mladina praviloma 
na takšne prireditve ne hodi. 
Ne vem, zakaj, mogoče nimajo 
potrebe po teatru ali pa imajo 
povsem druge interese. Naš iz
bor kaže tudi nekakšno tržno 
usmeritev (smeh)... Zavedamo 
se, da je naša izvedba sicer do
bra, z njo smo zadovoljni, ven
dar pa ni nikakršen umetniški 
dosežek. Kar navsezadnje niti 
ni namen takšnih amaterskih, 
ljubiteljskih gledališč, kot je 
naše." 

Bi posegli tudi po kakšnem bolj 
sodobnem besedilu? Mogoče v 
smislu besedil, ki ste jih igrali v 
Gledališču čez cesto? 

"Ne, tako revolucionarnih 
besedil, kot smo jih igrali tam, 
ne bi izbiral. Z veseljem pa bi 
izbral sodobno tematiko. Naj
raje komedijo in če bi šlo, slo
venskega avtorja. Zal pa takih 
primanjkuje. Mogoče Partljič, 
vendar je ves čas razgrabljen. 
Ne, sam besedila ne bi pisal. 
Sem preveč samokritičen, mi
slim, da ne bi uspel napisati 
kvalitetnega besedila. Res pa 
je, da ves čas vaj besedilo, ki si 
ga izberemo, prirejam, spremi
njam, izpuščam posamezne de
le in včasih celo kaj po svoje 
napišem". 

Kakšna je po vašem mnenju per
spektiva amaterskega ali ljubi
teljskega gledališča na podeže
lju? 

"Za perspektivo ne bi smelo 

biti bojazni. Naše društvo npr. 
obstaja že celih 83 let, to je iz
redno dolga tradicija. Ni stra
hu, da ne bi imeli občinstva in 
igralcev, ves čas imamo na vo
ljo ogrevano dvorano za vaje, 
skratka dobri pogoji za delo. 
Poleg te igralske skupine, ki jo 
že imamo, bi morali ustanoviti 
tudi mladinsko. Toliko za naše 
okolje. Sicer pa je položaj ra
zličen od kraja do kraja, od te
ga ali je občinstvo vzgojeno ali 
ne. Kjer imajo igralsko tradici
jo npr. v Besnici, Cerkljah, tam 
ni nikoli težav z obiskom takš
nih predstav. Amaterski teater 
vsekakor ima perspektivo po
leg poklicnega, saj z užitkom 
pogledaš tudi amatersko pred
stavo, včasih prav zato, ker veš, 
da so jo pripravili ljudje, ki po
leg običajnih služb zmorejo še 
toliko veselja in energije, da 
ustvarjajo na odru. Njihovo 
delo je prav zavidanja vredno." 

• Mojca Peternelj 

4 0 - L E T N I C A F O L K L O R N E S K U P I N E 

P R I M S K O V O 

KULTURA V KRANJU 
Položaj kulture v Kranju je več kot žalosten in zaskrbljujoč. 
Če samo omenimo trenutno najbolj aktualen problem "prese
ljevanja institucij" - igre okoli gorenjskega muzeja, študijske 
knjižnice in glasbene šole - vidimo, da je nujno potrebno o 
tem obvestiti tudi širšo javnost, pravijo pri LDS in zato vabijo 
zainteresirane na okroglo mizo z naslovom Kultura v Kranju -
•"••za institucij. Okrogla miza bo v ponedeljek, 17. februarja, 
ob 18. uri v prostorih skupščine občine Kranj, v sejni dvorani 
St. 16. 

N a d a l j e v a n j e k n j i g e " V o j n a z a S l o v e n i j o " 

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

Pri Cankarjevi založbi so izdali še eno "hitro" knjigo, 
dokumentarno knjigo o dogodkih, ki so se uvrstili v zgodovino 

slovenskega naroda, knjigo "Od vojne do priznanja". 

Ljubljana, 11. februarja - Trije avtorji, vsi novinarji Dela, so v re
kordnem času napisali knjigo, ki bo po besedah Dimitrija Rupla 
v pomoč zgodovinarjem in koristna tudi vsem akterjem zgodo
vinskih dogodkov, "da nam ohladi glave". Darijan Košir, Marko 
Pečauer in Veso Stojanov so napisali knjigo, ki je "ilustriran bede-
ker in obenem svarilna knjiga o tem, kaj vse vas doleti, če ste zra-
v e n , ko se dela država". 

Trije novinarji, ki so pisali to knjigo, so sproti spremljali do
godke, dostikrat povsem od blizu. Nastala je kronika slovenske-
g a političnega trenutka, poskusov svetovne diplomacije in 
spremljave nesmiselne vojne, ki je divjala pri sosedih. Na koncu 
*njige je dodan še pregled dogodkov zadnjih let v Vzhodni Evro-

Trije izmed akterjev vseh teh političnih dogodkov, ki so se 
j vrstili vse od Brionske deklaracije do uradnega priznanja Slove
li nije, predsednik predsedstva Milan Kučan, zunanji minister Di-
• mitrij Rupel in poslanec v republiški skupščini Ciril Zlobec, so se 
* udeležili tudi tiskovne konference, na kateri so predstavniki Can-
»' carjeve založbe in avtorji predstavili novo knjigo. Milan Kučan: 

Upam, da o enem delu, ki te lahko doleti, nikoli ne bo napisana 
J knjiga." Dimitrij Rupel: "Koristna knjiga, ki postavlja vse stvari 

na svoje mesto in ohlaja nas, ki smo bili zraven. Prepričan sem, 
j Oa b o t u d i d o b e r p r i p o m o c e k z a zgodovinarje." Ciril Zlobec. 
0l v si ti dogodki ne bi potekali tako, če ne bi za politiki stala volja 

Kranj, 10, februarja - V mesecu februarju folklorna skupina 
Primskovo praznuje 40-letnico delovanja. Zato in v počastitev 
slovenskega kulturnega praznika so pripravili kar dve kulturni 
prireditvi, s katerima so se in se še bodo predstavili kranjskemu 
in širšemu občinstvu. 

V ponedeljek so tako ob otvoritvi razstave slovenskih ljud
skih noš, ki si jo lahko ogledate v izložbenih oknih kranjske vele
blagovnice Globus, pripravili nastop svojih folklornih skupin. 
Hkrati z njimi pa razstavlja svoje slike v olju in akvarelu, amater
ski slikar iz Britofa, Lojze Štirn. 

Naslednjo soboto, ob 19. uri pa vas že vabijo na slavnostni 
koncert v Zadružni dom na Primskovem, kjer se vam bodo člani 
folklorne skupine Primskovo predstavili s plesi, pesmijo in obi
čaji vseh slovenskih pokrajin. • M. P., foto: G. Sinik 

i* pi 

koli H3" r a , n o e t i č n o b i b i , ° !epo, če bi Cankarjeva ali katera-
kot ie rf183 z a ! 0 Ž D a n e k o č izdala tudi knjigo, manj komercialno, 
ju evfo a n a S n j a ' 0 notranji zgodovini Slovencev, ne več o obdob-
pil seda'Je m z 8° d °vinskih dogodkih, ampak o času, ki bo nasto-
di na J ' 0 t e m ' ^ a r s m o si priborili. Moramo biti pripravljeni tu-

i "^sestop i z te evforije. 
uredništv8° ^ e i z d a l a Cankarjeva založba, uredilo jo je njeno 

! • M. p ' o b l'koval Cveto Jeraša, opremil pa Kazimir Rapoša. 

N o v i p r o g r a m i C e n t r a z a es te tsko v z g o j o 

SPRETNOSTI ZA OTROKE 
IN ODRASLE 

V naslednjih mesecih bodo v Centru za estetsko vzgojo pri ZKO 
Kranj organizirali številne programe za otroke in odrasle. V gra
du Kieselstein se v mesecu februarju začenjajo naslednji progra
mi: 
- tečaji plesa za otroke (3 - 5 let) in osnovnošolsko skupino (8-12 
let) že tečejo (od 10. februarja); 
- moderne plesne tehnike (od 13. leta dalje), koreografska delavni
ca za isto starostno skupino, klasični balet (od 10. leta dalje) in 
jazz I. ter jazz II, prav tako že tečejo od 10. februarja; 
- likovni tečaj za otroke od 5. leta dalje je v teku (od 10. februar
ja). Folklora za otroke od 5. leta dalje se začenja 29. februarja 
(od 10.00 do 11.30), gledališče prav tako za otroke od 5. do 14. le
ta pa se bo začelo 22. februarja. V sklopu gledališke vzgoje se 
otroci (od 5. do 7. leta) lahko vključijo v igralnico (od 16.00 do 
^7.30), otroci od 7. do 11. leta v delavnico (17.30 do 19.00) in v 
gledališko šolo (od 11. do 14. leta, od 16.00 do 19.00). Začetni te
čaj fotografije za otroke od 10. leta dalje se začenja 19. februarja 
(od 17.00 do 19.00). Cene tečajev in programov za otroke se gi
bljejo med 1.000 in 2.500 tolarji. 

Odrasli pa se bodo februarja lahko odločili v naslednje pro
grame: 
- študijsko risanje se je že začelo (11. februarja); 
- začetni tečaj keramike se začne 29. februarja; 
- grafika, 27. februarja; 
- začetni tečaj vitraža, 18. februarja. 
Cene tečajev in programov za odrasle so med 1.400 in 2.800 to
larji. Plačate lahko v obrokih, v ceno pa je že vštet ves potrebni 
material. Podrobnejše informacije lahko dobite pri ZKO Kranj, 
Tomšičeva 44, telefon: 221-331. • M. P. 

KULTURNI KOLEDAR 
KRANJ - V galeriji Prešernove hiše je na ogled razstava Pre
šernovi nagrajenci 1986-1988. V galeriji Mestne hiše razstavlja 
akad. slikar Franc Vozel. V galeriji Pungert razstavlja Andrej 
Pibernik. V galeriji Bevisa razstavlja akad. slikar Nikolaj 
Omersa. V galeriji Dežman - je na ogled razstava slikarjev sa-
morastnikov. V prostorih Iskre Telekom Holding je na ogled 
prodajna razstava slik slikarja Rudija Hočevarja. 
JESENICE - V razstavnem salonu Dolik je na ogled skupinska 
razstava slik članov Likovnega kluba Dolik. V bistroju Želva 
razstavlja fotografije Marjan Bažato. V pizzeriji Bistr'ca v Moj
strani razstavlja fotografije Klemen Čebulj. 
RADOVLJICA - V galeriji Sivčeve hiše razstavlja akad. slikar 
Miha Dalla Valle. V Pasaži radovljiške graščine je na ogled 
razstava fotografij Andreja Malenška iz FK Andrej Prešeren 
Jesenice. 
LESCE - Na osnovni šoli F.S.Finžgar bo danes ob 18.uri otvo
ritev prvega dela Stalne likovne galerije, posvečene F.S.Fin-
žgarju. Sodelovali bodo: dr.Janez Bogataj in Gallus Consort iz 
Trsta - Dina Slama, Irena Pahor in Miloš Pahor. 
ŠKOFJA LOKA - V Groharjevi galeriji razstavlja slike in lino
reze akad. slikarka Maja Šubic. V galeriji Fara razstavlja foto
grafije Ivan Pipan iz Radovljice. V galeriji ZKO - Knjižnica 
razstavlja fotografije na temo gora Mire Steinbuch. V OS Cvet
ko Golar razstavlja likovna dela slikar Marijan Belec iz Kra
nja. Zbirke Loškega muzeja so odprte samo ob sobotah in ne
deljah od 9. do 17. ure. Med tednom je možen ogled tudi 
dopoldne po predhodni najavi na upravo muzeja. V Mini gale
riji Občine Škofja Loka je na ogled študija skic za loški grb ar
hitektke Eve Lukež. 
TRŽIČ - V prostorih A banke je na ogled razstava ob 260-le-
tnici rojstva Feliksa Antona Deva. 
KAMNIK - V razstavišču Veronika so na ogled akvareli Aladi-
na Lanca. Danes ob 18. uri bo v Kavarni Veronika otvoritev 
razstave Trenutek Van Gogha na platnih slikarja Rudija Hoče
varja. 

PRIREDITVE TEGA TEDNA 
ADERGAS: PREDSTAVA OTROŠKE DRAMSKE SKUPI
NE - Jutri, v soboto, 15. februarja, ob 15. uri bo otroška dram
ska skupina KUD Velesovo uprizorila igro Philipa VVasha Zla
ta ptička. Predstava bo v dvorani y Adergasu. 
CERKLJE: POKAŽI, KAJ ZNAŠ - Danes ob 18. uri se bodo v 
avli OŠ Davorin Jenko predstavili učenci na prireditvi Pokaži, 
kaj znaš. 
GOSTOVANJE KUD VELESOVO - V soboto, 15. februarja, 
ob 19. uri bo dramska skupina KUD Velesovo gostovala v 
dvorani Zadružnega doma v Cerkljah z burko Jaka Stoka v 
dveh dejanjih, Trije tički. 
JESENICE: TRGOVINA V GLEDALIŠČU - Gledališče Tone 
Čufar, bo danes, 14. februarja, in jutri, v soboto, 15. februarja, 
ob 19.30 ponovilo farso v dveh dejanjih Trgovina, avtorice Je-
annine Worms. Predstavi sta za abonma in izven. 
TERRA MYSTICA - V drugem nadstropju Kosove graščine, 
bo danes ob 19. uri multivizijska predstava Terra Mvstica. Av
tor knjige Terra Mvstica Bogdan Kladnik seje posvetil alpiniz
mu, jamarstvu, raziskovanju sotesk in fotografiji. Specializiral 
se je za fotografiranje izjemnih naravnih prizorov v težko do
stopnih predelih. 
JEZERSKO: GOSTOVANJE KUD PREDOSLJE - V nede
ljo, 16. februarja, gostuje dramska skupina iz Predoselj z dra
mo F.S. Finžgarja Veriga. 
KAMNIK: PLESNI SPEKTAKEL - Na srednji ekonomsko-
naravoslovni šoli Rudolfa Maistra gostuje danes ob 19. uri Ple
sni forum iz Celja s plesnim spektaklom Freddvjeve nočne mo
re. Predstava je posvečena pred kratkim umrlemu velikemu 
ročk artistu Freddvju Mercurvju. 
LESCE: OBČINSKO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN -
ki bo jutri, v soboto ob 18. uri v osnovni šoli F.S. Finžgar. Na
stopile bodo folklorne skupine iz Srednje vasi, Bohinjske Bi
strice, Bleda, Ribna in Lesc. Program bodo povezovale Predice 
iz Srednje vasi v Bohinju. 
ŠKOFJA LOKA: LOŠKI ODER - Danes in jutri ob 19.30 bo
do na Loškem odru ponovili komedijo Eduarda de Fillippa O 
te prikazni. Predstavi sta za izven in za abonma Rdeči. 
TRŽIČ: KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA - Tržiški Pi
halni orkester, ki v letošnjem letu praznuje 65-letnico delova
nja, se bo pod taktirko novega dirigenta Francija Podlipnika 
predstavil občinstvu danes, ob 19. uri v prostorih osnovne šole 
Bistrica pri Tržiču. 
PONOVITEV PREDSTAVE - Danes ob 18. uri bodo člani 
KUD Lom pod Storžičem ponovili svojo predstavo Stric v to
plicah. 
TRBOJE: GOSTOVANJE KUD VELESOVO - V nedeljo, 16. 
februarja, ob 16. uri bodo člani dramske skupine KUD Veleso
vo predstavili burko Jaka Stoka Trije tički. 
VISOKO: GOSTOVANJE KUD PREDOSLJE - Jutri ob 19. 
uri se bodo igralci iz Predoselj predstavili z dramo F.S. Fin
žgarja Veriga. 
ŽIRI: GOSTOVANJE POVIRČANOV - Jutri ob 20. uri bodo 
gostovali člani gledališke skupine KD F.Žiberna iz vasi Povir 
pri Sežani z igro Tako smo se možili. 
BLED: KONCERT TEREZE IN NEW SWING KVARTETA -
Jutri, v soboto, 15. februarja, bo ob 20. uri gala koncert Tereze 
Kesovije in New Swing kvarteta v Festivalni dvorani. 
KAMNIK: PREDSTAVITEV KNJIGE IN RAZSTAVA 
KNJIG - V prostorih matične knjižnice Kamnik bo danes ob 
18. uri predstavitev knjige Lepa vrata Tuhinjske doline in 
Kamnika, avtorja Daniela Artička in razstava slik akad. slikar
ja Dušana Lipovca. OB SLOVENSKEM KULTURNEM 

PRAZNIKU 
PREDDVOR - Danes ob 17. uri bo v Kulturnem domu prosla
va v spomin Prešernovega dne, ki jo bodo pripravili učenci OŠ 
Matija Valjavec. 
KRANJ - V galeriji Lipa bo jutri ves dan potekal Ex tempore 
pod naslovom Mesto Kranj, poezija, Prešeren. Ob 20. uri pa 
bo otvoritev razstave in podelitev nagrad. 
SPODNJA BESNICA - V Domu krajanov bo jutri ob 19. uri 
koncert moškega pevskega zbora KUD Jože Papler iz Besnice 
in mešanega pevskega zbora Iskra Kranj. 



G O S P O D A R S T V O 
UREJA: MARIJA VOLČJAK. 

I 
GOSPODARSKI KOMENTAR 

MARIJA VOLČJAK 

S 600 na 200 mark 
Pogajanja o socialnem paktu so po prvem zagonu obstala, 

kolo je zaustavila vlada, v trenutku, ko se je jasno pokazalo, da 
bo ravnotežje morala loviti s sindikati in da je gospodarska zbor
nica kot tretji partner povsem na stranskem tiru, kamor jo poti
ska njen objektivni položaj, saj je dejansko sporno, če predstavlja 
delodajalce. Kdaj bodo kolo spet pognali, je težko napovedati, saj 
vse kaže. da skušata oba partnerja pripraviti dober start, kar je 
vlada napravila z elegantno hitrostjo. Sprašujemo se celo, ali ni 
pri tem namerno pretiravala, da bi po dveh dolgih korakih naprej 
napravila kratek korak nazaj. 

Dogajanja zadnjih dni namreč lahko opazujemo prav v tem 
kontekstu, naj nam še tako dopovedujejo, da so novi prometni 
davki evropsko naravnani, tudi na hrano, in da Evropa prav tako 
pozna zaščitne carina na uvoz hrane. Lepo in prav, toda v Evropi 
imajo tudi evropske plače, v Nemčiji, denimo, za hrano odštejejo 
približno četrtino povprečne plače, pri nas dobro polovico. Moč 
kmečkega lobija se je pokazala tudi pri obdavčenju prometa z le
som, na odkupno in prodajno ceno, kar zdaj že previdno umika, 
saj se je izkazalo, da je le šel predaleč. Dvojna obdavčitev namreč 
ni udarec le za gozdarje oziroma njihovih 5.000 delovnih mest, 
temveč tudi za slovensko lesno industrijo, ki ima približno 25.000 
delovnih mest. ter seveda za trgovce z lesom. Podobno močan kot 
kmečki je tudi energetski lobi. kar se je dobro pokazalo ob neda
vni okvari v jedrski elektrarni (minister Tomšič je imenoval komi
sijo za raziskavo), zdaj pa se ob napovedi stavke že kaže, da v 
elektrogospodarstvu doslej niso nič napravili za razrešitev presež
kov delavcev. 

Vladi, ki tako razpoznavno moč obeh lobijev preliva v zako
ne, seveda zlahka očitamo, da nima dolgoročnega koncepta, prav 
s taktiziranjem pri stankarskih koristih pa nas je privedla na rob 
preživetja. S pomanjkanjem strategije si lahko razlagamo tudi 
oklevanje tujega kapitala, ki mu konfuzne razmere seveda nika
kor niso pogodu, saj zanj pomenijo rdečo luč. 

Kruto stvarnost je moč najbolje pojasniti s pogajanji o pla
čah. Se še spomnite, da so se pri kolektivnih pogodbah začela pri 
600 mark in zaradi njene nestvarne vrednosti hitro padla na 410 
mark, zdaj pa se sučejo od 180 do 200 mark. Premosorazmerna 
so z izgubljanjem jugoslovanskega trga in prav glede prostovolj
nega odpovedovanja nekdaj tako hvaležnim trgom na jugu obsta
jata v vladi dve struji; ena zagovarja nadaljnje sodelovanje in se 
v tem pogledu vsaj malce trudi, druga pa bi na Kolpi najraje po
stavila kitajski zid. Vesti o Peterletovih izjavah v tujem tisku gle
de nekakšne nove jugoslovanske skupnosti torej sploh niso tako 
presenetljive, naj jih zanika ali ne. 

I Z G O S P O D A R S K E G A S V E T A 

S e j e m s k i o d b o r T r e h d e ž e l " 
Direktor Gorenjskega sejma iz Kranja Franc Ekar je po

slal direktorjem sejmov v Vidmu, Gorici in v Celovcu pismo, 
ki vsebuje pobudo o oblikovanju sejemskega odbora "Treh de
žel". V njem se zavzema za oživitev sejemskega sodelovanja 
Koroške, Julijske Krajine in Gorenjskem, saj v okviru združe
nja sejmov Alpe-Jadran ta cilj neposredno ni dosegljiv. Zato 
predlaga ustanovitev sejemskega odbora ali združenja sejmov 
"Treh dežel", ki naj bi pospeševal poslovno sodelovanje in iz
menjavo informacij ter sodeloval v pripravah na kandidaturo 
treh dežel za organiziranje zimskih olimpijskih iger. 

P o b o t a n i h 17,4 o d s t o t k a obveznos t i 
SDK Slovenije bo letos izvedla dvanajst krogov obveznih 

večstranskih pobotanj obveznosti in terjatev pravnih oseb, pr
va je bila že izvedena 27. januarja, pobotanje pa je bilo opra
vljeno v firmi Hermes Softlab Ljubljana. Svoje obveznosti je v 
pobotanje prijavilo 2.753 pravnih oseb do 83.370 upnikov. 
Udeleženci pobotanja so prijavili v pobotanje 25.637 milijonov 
tolarjev obveznosti, od tega s področja gospodarstva 24.936 
milijonov tolarjev, z negospodarstva 508 milijonov, banke 141 
milijonov in zavarovalnice 52 milijonov tolarjev. Pobotanih je 
bilo 4.464 milijonov tolarjev obveznosti in terjatev ali 17,4 od
stotka prijavljenih obveznosti. Udeleženci s področja gospo
darstva so pobotali 4.328 milijonov tolarjev ali 17,4 odstotka 
obveznosti, negospodarstvo 84 milijonov tolarjev ali 16,5 od
stotka, banke 25 milijonov tolarjev ali 17,9 odstotka in zavaro
valnice 27 milijonov tolarjev ali 52,9 odstotka prijavljenih ob
veznosti. 

P r o b l e m i h r v a š k e naf tne industr i je 
Hrvaško podjetje Naftaplin bo po napovedih letos proiz

vedlo približno 2 milijona ton nafte, načrtujejo pa tudi 75 tisoč 
metrov vrtin na področju panonskega bazena. Ni še povsem 
jasno, ali bo na vzhodnoslavonskih naftnih poljih mogoče na
daljevati s proizvodnjo, negotovost obstaja tudi ponekod dru
god. 

Rafinerija v Sisku naj bi letos proizvedla 2,8 milijona ton 
surove nafte, z njo bodo oskrbovali severno Hrvaško, deloma 
bo namenjena izvozu. Proizvodnja bo zaradi vojne škode 
manjša, poškodbe bo moč sanirati le s posojili tujih podjetij. 

Tuja posojila pa so seveda vprašljiva, tudi Nemčija okleva 
pri vlaganjih v hrvaško gospodarstvo, investitorji so zadržani, 
ker na Hrvaškem še niso decentralizirali gospodarstva in iz
vedli privatizacije. 

M a n j p r o m e t a n a ž i č n i c a h 
Decembra lani so slovenske žičnice obratovale za polovi

co manj časa kot decembra leta poprej, število potnikov pa se 
je zmanjšalo za dobrih 40 odstotkov. Sicer pa je bilo lani na 
slovenskih žičnicah za 54 odstotkov potnikov več kot leto po
prej, k čemur je seveda prispeval sneg, žičničarji pa so lani v 
primerjavi z letom poprej dohodek povečali za dobro polovi
co. 

E l e k t r o m o t o r j i iz Ž e l e z n i k o v i m a j o n a e v r o p s k e m t r g u 15 -ods to tn i d e l e ž 

Elektromotorji izvozijo 

ž e 80 odstotkov izdelkov 
Na sejmu Domotehnica v Kolnu bodo imeli svojo stojnico, 
predstavili se bodo seveda predvsem z elektromotorji. 

V Elektromotorjih je zdaj za\ 
poslenih 1.318 ljudi, od teg& 
v Železnikih 1.035, v Rete 
čah 259 in v Inštitutu 24. La
ni je tovarno zapustilo 165 
delavcev, nekaterih so doku' 
pili leta za upokojitev, drugih 
izplačali 18 do 25 plač. kat 
jih je veljalo 38 milijonov to-
larjev. 

Železniki, 12. februarja - Elektromotorji so se pred dobrim letom 
osamosvojili, vendar še vedno uporabljajo blagovno znamko Iskra. 
Po sesutju južnih trgov so izvoz Še povečali in trenutno izvozijo že 
približno 80 odstotkov izdelkov. Nove posle pa si obetajo na svetov
nem sejmu izdelovalcev gospodinjskih aparatov in sestavnih delov, 
ki bo od 18. do 21. februarja potekal v Kolnu, saj so v preteklih le
tih zabeležili od 50 do 100 povpraševanj s strani stalnih in novih 
kupcev. 

V Elektromotorjih Železniki 
izdelujejo elektromotorje za ši
roko potrošnjo, z 1,5 milijona 
kosov letno se uvrščajo med 
pomembne svetovne proizva
jalce. Najpomembnejši zanje 
so evropski trgi, kjer imajo 15-
odstotni delež, seveda poskuša
jo prodreti tudi drugam. Zlasti 
po sesutju južnih trgov in pad
cu življenjske ravni v Sloveniji 
so izvoz še povečali, direktor 
Anton Rakovec je na tiskovni 
konferenci povedal, da trenut
no izvozijo približno 80 odsto
tkov proizvodnje in da namera
vajo izvoz še povečati, kar pa 
zaradi recesije na svetovnih tr
gih ne bo lahko. 

Usiha delež kooperacij 

Postregli so s podatki o pro
daji v preteklih letih, ki jasno 
kažejo, kako hitro so povečeva
li izvoz in kako je padala do
mača prodaja. Leta 1989 je iz
voz znašal 26,9 milijona dolar
jev, lani 33,1 milijona dolarjev, 
letos računajo na 37,2 milijona 
dolarjev izvoza. Domača pro
daja pa je leta 1989 znašala 
40,2 milijona dolarjev, lani 
29,9 milijona dolarjev, letos ra
čunajo le na 17 milijonov do
larjev. Vrednosti zaradi niha
nja vrednosti dolarja niso po
vsem primerljive, poleg tega je 
imel lani opazen učinek padec 
cen na svetovnih trgih, kar se 
letos nadaljuje, botrovala mu 
je recesija in deloma tudi nižje 
cene surovin. 

Približno tretjino izvoza je 
bila pred leti vezanih na med
narodne kooperacije, vendar se 
je ta delež že lani zmanjšal na 
približno četrtino, letos se bo 
verjetno na 10 ali celo manj od
stotkov, vzrok je padcu proda

je na domačem trgu, je dejal 
direktor trženja Bogdan Košan. 
Najpomembnejši kooperanti 
sta nemški firmi AEG in Braun 
pri gospodinjskih aparatih in 
Indramat pri strojni opremi, 
sodelovanje je staro že petnajst 
let in Elektromotorji prav v 
Nemčiji ustvarijo polovico svo
jega izvoza. Kooperacije teme
lje na izmenjavi izdelkov, za iz
vožene elektromotorje dobiva
jo vse druge sestavne dele za 
gospodinjske aparate, ki jih na-

la tržna točka za obvladovanje 
južnih trgov. 

Široka paleta elektromotor
jev 

V Železnikih izdelujejo širo
ko paleto elektromotorjev, raz
vrstimo jih lahko v sedem glav
nih skupin, kar je seveda težje 
obvladljivo, vendar pa so tako 
manj občutljivi za tržna niha
nja, saj stojijo na več nogah, 
kakor je slikovito dejal direk
tor razvoja Janko Jelene. Do
bavni roki so namreč vse krajši, 
v štirih tednih je potrebno iz
polniti naročilo tujega kupca, 
kar pri tolikšni raznolikosti 
elektromotorjev seveda ni lah
ko. 

V Retečah imajo zdaj hčer-
sko firmo Corona, saj bodo' 
morebitni tuji vlagatelji zak 
tevali prednost podjetja. Al 
smo ga ustanovili, da bi prff 
padlo, temveč da bi se izbolj' 
šalo, je dejal direktor Antofi 
Rakovec. 

to prodajajo na domačem trgu. 
Ker se je domači trg tako skr
čil, so kooperacije tako usahni
le, vendar po besedah Bogdana 
Košana tuji partnerji še vedno 
računajo, da bo Slovenija osta-

Z novimi znanstveno-tehni-
čnimi spoznanji postajajo elek
tromotorji vse manjši, v kombi
naciji z elektroniko pa vse pa
metnejši, vendar pa elektronika 
k sreči sama po sebi ne zagota

vlja gibanja, temveč le v poy' 
zavi z elektromotorjem, je dej? 
Jelene. Elektromotorji imaj 
torej prihodnost, seveda pa * 
tudi na tem področju marsik* 
dogaja, spremembe je moč pf 

čakovati predvsem pri uporat 
novih plastičnih materialov ' 
novih trajnih magnetov. Osflf 

vna tehnologija motorjev btt 
krtačk je znana že 25 let, Š«' 
zdaj pa dobivajo razumno C 
no, napovedujejo pa, da bo<) 
v prihodnjih desetih lefih im< 
pomembno vlogo motorji 
elektronsko komutacijo. 

> 

Dolgove na jugu bodo uspd 
pokriti ' 

Elektromotorji iz Železniki 
izvozijo za približno polovi*? 
več kot uvozijo, zato ustvarjaj 
presežek deviz, lani so jih pf 
dali v vrednosti 12 milijon^ 
dolarjev, kar seveda ni bilo tei 
ko. Letos bo njihov deviz? 
presežek še večji, vendar ) 
povpraševanje po devizah tr* 
nutno padlo, je povedal finaf 
čni direktor Primož Pegad 
Zavzema se za devizne račup1 

podjetij, na katerih naj bi bil1 

devize varne, saj jim tako nejf 
bilo potrebno deviznih priliv^ 
uravnavati s pomočjo lastfl 
firme Motorstrade v Celov" 
in deviz tako ne bi zadrževali' 
Avstriji. 

Konec lanskega leta so imf 
za 151 milijonov tolarjev terj* 
tev, od tega v drugih repub' 
kah bivše Jugoslavije za 51 
lijonov dinarjev, približno p* 
lovico na Hrvaškem. Ti dolgo1 

verjetno ne bodo plačani, ve"1 

dar jih bo Pegamovih besed*' 
lanski poslovni rezultat prefl' 
sel. 

V J C l u b u trž i šk ih direktorjev 

Č r n a slika t r ž i š k e g a gospodarstva 
Križe, 11. februarja - Tržiški direktorji so tokrat pozornost name
nili socialnemu paktu in medsebojnemu informiranju o razmerah v 
podjetjih. Slika tržiškega gospodarstva je črna, saj se gospodarske 
razmere vse bolj zaostrujejo, zatika pa se pri uresničevanju novih 
podjetniških zamisli, ki bi lahko dale vsaj nekaj novih delovnih 
mest. 

Vsebino in zaplete pri sno
vanju socialnega pakta je pred
stavil Andrej Prislan, direktor 
Območne zbornice iz Kranja. 
Gospodarska zbornica ga po
gojuje z zmanjšanjem javne po
rabe, ki mora deliti usodo tež
kega položaja gospodarstva. 
Razprava se je sukala pred
vsem okoli dileme, koga pred
stavlja zbornica, in privedla do 
ugotovitve, da imata pri skle
panju socialnega pakta dejan
sko moč le vlada in sindikati, 
ter da gre pri iskanju ravnotež
ja pri dogovoru, kolikšne bodo 
plače, v bistvu za vprašanje, 
koliko bo v Sloveniji brezpo
selnih. 

V Peku bo rezultat poslova
nja v lanskem letu odvisen od 
"pokrivanja" odvzetega premo
ženja v drugih republikah, če
sar reultati tekočega poslova
nja ne omogočajo, je povedal 
direktor Franc Grašič. Pribli
žno 70 odstotkov proizvodnje 
že izvozijo, le 10 odstotkov še 
prodajo v druge republike bi

vše Jugoslavije, kjer trg še ima
jo, vendar pa je tam težko po
rabiti zasluženi (njihov) denar. 
Tudi sovjetski dolg še ni razre
šen, kakor tudi ne vprašanje 
neodposlanih pošiljk. "Nisem 
pričakoval, da bodo razmere 
tako črne, kot so, vlada bi mo
rala več storiti v operativnem 
smislu, da bi bilo poslovanje 
lažje," je odgovoril na vpraša
nje, kako kot poslanec ocenju
je razmere v Sloveniji. 

BPT je lani poslovala poziti
vno, zdaj dajemo predlog za 
prisilno poravnavo, ki vsebuje 
tudi vizijo razvoja podjetja," je 
povedal stečajni upravitelj Ma
tija Roblek - Majcen. Na za
hodne trge izvozijo 60 odsto
tkov proizvodnje, 10 do 15 od
stotkov še vedno na južne trge, 
največ na Hrvaško, kar pa je 
problematično, saj je obnaša
nje trgovcev sumljivo. Pono
vno so začeli poslovati s srbski
mi kupci, obstaja verjetnost, da 
bodo plačani tudi stari dolgovi, 
oživljajo tudi poslovni stiki z 

Makedonijo ter z Bosno in 
Hercegovino, seveda s pomoč
jo menjave blaga za blago. Cilj 
BPT-ja je 1,2 do 1,4 milijona 
mark mesečnega prometa, kar 
bo zahtevalo kadrovske premi
ke in spremembe v organizira
nosti, v kar sodi tudi podjetni
ški inkubator, ki ga bo vodilo 
njihovo podjetje Voje. Vse to 
naj bi konec letošnjega leta 
omogočalo zaposlitev približno 
600 ljudi. 

V Zlitu nikakor ne morejo iz
peljati sovlaganja tujih partner
jev, saj se je zataknilo pri so
glasju agencije o lastninskem 
preoblikovanju podjetij. Časa 
je vse manj, zato je vse bolj 
vprašljivih 220 delovnih mest, 
za Tržič bi bil to nov, hud uda
rec, je dejal direktor Franc Do-
bida. 

Nobeno podjetje v Tržiču ne 
investira, je dejal Mitja Stritih, 
direktor SGP Tržič, zato mora
jo iskati delo drugih, kjer pa 
občine pogosto dajejo pred
nost svojih gradbenikom. Zdaj 
delajo celo v Kopru, seveda so 
zaradi tega njihovi stroški več
ji-

Zelo trda prede gozdarjem, 
Martin Šetinc, direktor tržiške 
enote Gozdnega gospodarstva 
Kranj, je dejal, da bodo v Slo

veniji propadli štirje G G / 
med njimi tudi kranjski. Zap* 
slenost so s 500 že zmanjšali I 
300, predvsem z odkupom I 
Težko izvedljiva je prepove 
sečnje v gozdovih, saj se je • 
ko pogovarjati z bodočimi la* 
niki, če ni povsem jasno, v\ _ 
bodo (baron Born?). Cerkev C t 
ponekod že zahteva rento, " p 
Bledu denimo 35-odstotfl( „ 
Nov udarec za gozdarje in u 

sno industrijo pa je 10- odst' 
tni prometni davek na odktff J 
no in prodajno ceno lesa. vi' i 
da je podlegla kmečkemu lob1 * 
ju in to na hitro sprejela, toj* " 
je servis političnih strank. Tf*1 s 
ški župan Peter Smuk je povj p 
dal, da naj bi v kratkem zas«? r 
ni podjetnik odkupil staro kr F 
ško šolo in odprl čevljarsko d' k 
lavnico, interes je za gradiv 
na Ljubelju, Tiko naj bi no*1 

proizvodnjo organiziral v po^ 
zavi z radovljiškimi obrtni*1 

kar vse naj bi v letu dni prifl' 
slo 150 novih delovnih m«5 

Zatika pa se pri drugem # 
vljarskem podjetju v Križa11 

kjer bi zasebni podjetnik dela* s 
nico rad razširil na 20 povrŠ'11 U 
skih metrov kmetijskega zej!j ' 
Ijišča prve kategorije, obljub'f c 
pa 50 novih delovnih mest. 
M. Volčjak 
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K D O S E M 
"Kdo sem. ki se zdajle javno 
sprašujem. Vprašanje, ki se na
vadno zaseka v glavo v samoti 
in tišini? In si ne znam na to 
vprašanje odgovoriti niti v tišini 
niti javno. Sem molčeč človek in 
kadar sem v družbi treh ljudi, 
govorita preostala dva, medtem 
ko jaz molčim. Zdajle bi veliko 
raje poslušal kakšnega drugega 
govornika na temle mestu, kot 
da vam govorim. Ne znam načr
tovati prihodnosti. Ne znam iz
raziti upanja in smisla za pri
hodnost, ker je prihodnost zame 
zmeraj v sedanjosti in preteklo
sti. Pesniki živijo velikokrat 
navzkriž z okolico, s sodiščem, s 
policijo, s svojimi najbližnjimi. 

• Če živijo v državi, kjer je zaniče-
I vano vsako izvirno premišljeva-
Jj nje, kar poezija je, se jim godi 
I tako, da so neprenehoma izpo-
I stavljeni zvijačam in spletkam. 

I Zato ni čudno, da je bilo tako 
* veliko število slovenskih pisate-

Ijev zaprtih, obsojenih in onemo-
I gočenih. S svojim načinom ži-
* vljenja, pisanja in pričevanja so 
J kazali tisto pol, ki se je oblasti 
* zdela nevarna za oblast. Pa ne 
t samo oblasti. V brezobzirnem 

tehnokratizmu, ki nam je vladal 
in nam misli vladati, ni mesta za 

j ljudi, ki delajo na polju duha. 
' Zato se zdaj spet ukvarjamo z 
j vprašanjem o mestu, ki naj ga 

ima kultura in z vprašanjem, Če 
0 je kulturi sploh treba prepustiti 
°. kakšen prostor. Saj so vendar 
v vsi prostori že lepo zasedeni in 

razdeljeni med same zaslužne in 
\že spet "naše" ljudi. Premišlje-

valcev in ljudi dvoma ni med 
• "našimi" ljudmi. "Naš" namreč 
J pomeni večnega povzpetnika, ki 
^ je na hitro spremenil barvo, in si 
|\ obesil na vidno mesto kakšen 
' znak "naše"pripadnosti. Zgodo-
!J vinske spremembe, ki so pri nas 

C ZAPLOTNIK 

nastale, so delo intelektualcev. 
Je 57. številka Nove revije, je de
lo odbora za zaščito človekovih 
pravic pri Društvu slovenskih pi
sateljev, je Majniška deklaraci
ja, so ustavni amandmaji, je štu
dentsko žaganje štafetne palice, 
je Mladina itn. So pa tudi Ed
vard Kocbek, Vitomil Zupan, 
Gregor Strniša in je nesrečni Ju
re Detela, če naštejem samo ne
kaj mrtvih prijateljev. 

Boj za individualno 
prostost 
Ni bilo samo tisto, kar se je do
gajalo v drugi polovici osemde
setih let in je očitno in vznemirja 
naš spomin. Boj za individualno 
prostost, kije tudi zmeraj vsebo
val razmislek o Sloveniji, o usodi 
te dežele, je trajal desetletja inje 
bil kulturni boj. Iskanje identite
te, resnice, smisla in nesmisla 
svojega in občega sočasnega po
četja je zapisovala literatura in ji 
njenega osnovnega poslanstva 
niso mogli onemogočiti niti stali
nistični Ziherlovi niti potuhnjeni 
Kardeljevi niti surovi Kavčičevi 
posegi. Pisatelji smo prvi spre
gledali, kam nas pelje jugoslo
vanska norost in se tej norosti 
tudi prvi odrekli. 
Slovenski pisatelj je proletarec. 
Večinoma hodi v službo, piše pa 
ob prostih dneh. Za svoje delo ni 
nikoli plačan, zato se mu lahko 
smeje vsak napol izobraženi 
uspešnik. Živi med poveličeva
njem in zaničevanjem. Ko sem 
zadnjič poslušal občinske po
slance, kako so govorili o kulturi 
in ji že vnaprej odrekli vsak to
lar, ko so enačili amaterizem in 
profesionalnost, se me je loteva
la jeza. Jeza, da sem slovenski 
pisatelj med zaslužkarji, ki mi 
očitajo, da bi bil rad "privezan 
na državne jasli". 

V času tito-kardeljizma smo pi
satelji mislili, da nas pač tepe 
komunistična palica, kar je za
njo značilno. Če pa premislim 
Slovenijo v pred in pokomunisti-
čnih časih, razumevam, da je to, 
kar doživljamo pisatelji, kako ži
vimo, kako bedno umiramo, tudi 
posebnost slovenskih ljudi, po
sebnost znamenitega slovenske
ga značaja. Ta značaj je tak, da 
mora gledati v tujo skledo, da 
mora pometati pred tujim pra
gom, da mora soditi o tistih re
čeh, na katere se ne razume. In 
mora biti vse povprečno, vse 
majhno, vse drobnjakarsko. 

In smo Slovenci tudi pisatelji. 
Kdo torej sem? Nisem ponosen 
na to, da sem Slovenec. Svoje 
slovenstvo sprejemam kot svojo 
kožo, zaradi katere si ne morem 
ničesar domišljati. Nisem pono
sen na to, da sem pesnik itn., saj 
sem že prejle povedal, kakšna je 
usoda pesnikov v tej deželi. Ce 
pogledam vase, ne najdem svet
lega upanja in če pogledam ljudi 
okoli sebe, vidim, da 
So strahopetneži, ki znajo biti 
pogumni. 
So izdajalci, ki znajo biti zvesti. 
So brezverci, ki znajo verovati. 
Nesmiselno je soditi in obsojati, 
saj kdo sem? Res, kdo sem, da 
bi sodil, da bi delil dobre nauke, 
ko pa je vsa moja prtljaga natla
čena s pregrehami? Da govorim 
besede, ko pa je kar naenkrat, 
kar zahrbtno, kar nepričakovano 
napočil čas, ko besede nimajo ne 
teže ne odmeva ne pomena ? Ko 
je izjava skrivalnica, ko trditev 
vsebuje drugačno resnico, kot jo 
trditev izpoveduje, ko je iz oči v 
oči izrečena zaobljuba povedana 
s figo v žepu in izraža figa po
membnejši del dogovora. 

i T 

Urednikova beseda 
Današnje Odprte strani so skoraj v celoti gorenjske - Cveto Zaplotnik se 
šZelm Markom Prešernom, kije pripravil študijo avtoceste P ^ ^ ^ ^ N ^ 
čan in Darinka Sedej pa sta se lotili problema ukinjanja srednjih sol na Gorenjskem, isea 
™Zrt™"emi%jih bo prebralo veliko naših bralcev. Namesto uvodnika pa objavlja-
mTgoTrprldTedn^a društva slovenskih pisateljev Daneta Zajca ob podelitvi letošnjih 
Prešernovih nagrad. Leopoldina Bogataj 

Toži se mi po časih, ko smo iska
li v besedilu skriti del besedila. 
Simbole, skrita sporočila, nami
ge, prikriti smisel, ironijo, upor 
in tolažbo enako mislečih bra
tov. Spoznali smo sepo skritih, 
zmeraj novih znakih, obvladali 

smo jezik, kije bil drugim nera
zumljiv. 
Zdaj je naenkrat vse razumljivo, 
vse berljivo, kar se iz navade 
prejšnjih časov skriva med vrsti
cami, pa je dolgočasno in banal
no. Preveč vidno. Šifre bodejo v 
oči. Abeceda je prirejena za 
analfabete. Ni smeha. Ni posme
ha. Je samo trdna volja, prebiti 
se skoz povrhnjico krize na dru
go stran, kje je - kaj? Ampak je 
rekel že Prešeren, če meni ne 
verjameš, Kranjec, da ti le dnar-
je iščeš. In to majhne denarce, 
Kranjec. Ker se ti bogovi smeje
jo, ko ti jokaš. Smejejo pa se ti 
bogovi, katerih imen si v svoji tr-
dobučnosti nisi hotel zapomniti, 
zato sijih spregledal, zato se bo
govi norčujejo iz tvoje svojegla
vosti. 

Iz sanj se rojevajo veliki 
načrti in pomembne ideje 
Odnos do sveta se spreminja po
časneje, kot se spreminja svet, 
misli o svetu prihajajo zmeraj z 
zamudo, ko mašimo z golimi ro
kami razpoke v zidu. Imenova
nje sprememb pride takrat, ko 
smo že žrtve v krempljih spre
memb. 
Tisti, ki se prvi spustijo v dir za 
vonjem časa in mislijo, da bodo 
pobrali glavni dobiček, mogoče 
dobiček še celo dobijo, vendar 
ga navadno ne znajo izrabiti, 
ker so samo tekači z ostrim slu
hom in vonjem, ampak brez oči. 
Oči se morajo najprej zagledati 
v notranje sanje, in šele, ko se 
sanje dosanjajo. pride čas de
janj. Če se bomo torej prepustili 

brezglavim tekačem, kar nam 
grozi, bomo na koncu obstali na 
robu, na konici, kjer bo samo še 
mogočost hitrega instiktivnega 
premisleka o sestopu, o reševa
nju gole biti. 
Iz sanj se rojevajo veliki načrti 
in pomembna dejanja. Zaradi 
sanj nekaterih ljudi se nam je 
odprla prihodnost, o kateri še ne 
znamo razsoditi. Če bomo šli va
njo brez sanj, bomo naredili iz 
nje majhno prihodnost za majh
no deželo, v kateri se bojo preri
vala naša sovraštva in naši stra
hovi. Zato se zasanjajmo z odpr
timi očmi, da bomo naredili po
membno iz nevidnega, da se bo
jo razširile naše meje, da bojo 
naša obzorja široka, 
(govor ob podelitvi Prešernovih 
nagrad) 

j Marko Prešeren, študent ekonomij« In nozdarstva. o trasi radovljiškega odseka 
1 avtomobilske ceste: 

! A l t e r n a t i v n a p r e d l o g a 

s t a b o l j š a o d u r a d n i h 
IVse doslej opravljene š tud i je o trasi radov l j i škega 
odseka avtomobilske ceste strokovno k a ž e j o , da se
verna in južna varianta nista primerni, in da je cesto 
m o g o č e speljati tudi tako, da bo zadovoljila okolje in 

Radovljica, 12. februarja - Razprave o tem, kje naj bi potekal rado
vljiški odsek avtomobilske ceste, se v občini (in v Sloveniji) vlečejo 
°d sredine osemdesetih let dalje. Občina se je že pred leti odločila 
*» južno varianto, ob sedanji magistralni cesti, v republiški upravi 
*» ceste so bolj naklonjeni severni, študent Marko Prešeren iz Lesc 
P« Je lani spomladi strokovnjake in javnost presenetil z alternativ
nima predlogoma, za katere je bilo lani jeseni na eni od javnih tri
bun slišati, da sta po pomoti ali celo zaradi prekoračitve pooblastil 
Prišla do "napačnih ljudi" in prek njih v republiko. Pa vendarle: 
n i * še ni odločeno, alternativna predloga sta postavljena ob bok 
"radni severni in južni varianti. 
V svoji študiji namigujete, da je 
*e Karavanški predor napaka. 
K»ko bi to utemeljili? 

Karavanški predor je po eni 
^rani rešitev, po drugi pa na
paka. Rešitev zato, ker naj bi 
razredčil promet na Ljubelju, v 
Ratečah in v Podkorenu; napa-
* a Pa predvsem zato, ker je 
gradnja predora skupaj z avto
mobilsko cesto služila državi 
2 a pridobitev tujih deviznih po
sodi' ^ e r J e P o s t a v l J e n z e ' ° v*" 
sokoiv savski dolini" (za Jeseni-
s^m!) »n zato, ker je njegov cilj 
Podbuditi tranzitni promet in 

jfa vnesti v prostor, kjer doslej 
: ovrstnim prometom niso 
p"e». občutnih problemov. SE-
^ Je šele 1980. leta izdelal 

eno vpliva Karavanškega 
^eaora na okolje - in še to le 

na dveh straneh. Lega predora 
je zaradi vpliva na okolje in 
ljudi vprašljiva, velikost sprem
ljajočih objektov pa nesprejem
ljiva. Bilo bi bolje, če bi bil pre
dor nižje, pred Jesenicami; gle
de na promet pa bi bila še naj
bolj smiselna lega med Tržičem 
in Kranjem. 
Vse bolj pogosto se tudi zasta
vlja vprašanje, zakaj predor 
sploh potrebujemo. Ko se je 
odločalo o gradnji, je bil pred
log še skladen z razmišljanji 
Evrope o tranzitni povezavi 
med Nemčijo in Grčijo. Ker pa 
je do gradnje prišlo šele v drugi 
polovici osemdesetih let, Evro
pa ni več mogla čakati in je 
zgradila nadomestno cesto od 
Beljaka do Trbiža in naprej do 
Trsta; hkrati pa so se povečale 

težnje po gradnji pirnske ceste 
od Šentilja do Zagreba, ki je 
tudi edina izvirna tranzitna ce
sta v Sloveniji. Karavanški pre
dor je trenutno mrtev rokav, 
načrtovana avtomobilska cesta 
od predora prek Gorenjske pa 
predstavlja tranzitno diagonalo 
brez večje strateške vrednosti." 

Cestarski lobi ni bil 
zadovoljen z odločitvijo 
občine 
Ocene takšne ali drugačne! Ka
ravanški predor je zgrajen, gra
di se že tudi cesta mimo Jesenic, 
odprto pa ostaja vprašanje, kje 
naj bi potekala po radovljiški 
občini. Variant je več, v občin
skih in republiških dokumentih 
pa sta se doslej pojavljali pred
vsem dve - severna in južna. Ka
ko bi ju ocenili? 
"Študija, ki jo je izdelal Mar
jan Debeljak z Urbanističnega 
inštituta Slovenije, je ovredno
tila regionalno pomembne ob
jekte v radovljiškem prostoru, 
med njimi tudi avtomobilsko 
cesto. Ko so na inštitutu oce
njevali primernost severne va
rianta, ki jo je predlagala repu
bliška skupnost za ceste in ki-jo 
investitor zagovarja še danes, 
so ugotovili dve veliki skupini 
napak, ki odločno kažeta na to, 
da severna varianta ni primer
na. Da pa ne bi ostali samo pri 
"zavračanju", so poiskali še šti
ri variante, med njimi tudi tra

so po stari cesarski poti in po
tek ceste pod Jelovico. Inštitut 
je priporočil občini kot najbolj
šo varianto traso, ki bi mimo 
Radovljice in Lesc potekala po 
sedanji magistralni cesti, nato 
pa bi se precej približala želez
nici. Po drugi varianti naj bi 
avtomobilska cesta od Lesc do 
Radovljice speljali vzporedno 
ob magistralni cesti, od Rado
vljice do Brezij pa bi trasa po
tekala južno od MoŠenj. 
V občini so se na podlagi stro
kovnih in javnih razprav odlo
čili za južno traso, ki je nekak
šna kombinacija obeh (južnih) 
variant. Ker cestarski lobi s 
tem ni bil zadovoljen, je skupi
na SEPO pri Inštitutu Josef 
Štefan 1989. leta izdelala za ju
žno in severno varianto pono
vno oceno vplivov na okolje, v 
kateri pa daje prednost severni 
varianti. Pri tem je zanimivo 
troje: prvič to, da je investitor 
predlagal v presojo tudi sever
no varianto, ki jo je študija 
Marjana Debeljaka že ovrgla, 
ni pa predlagal varianto ceste, 
ki poteka po magistralni cesti, 
med Radovljico in Brezjami pa 
južno od Mošenj; drugič: SE
PO je pri vrednotenju prostora 
oz. severne trase spregledal ob
stoj pravokotnih grud pri Hleb-
cah in Zapužah (gre za obliko 
stare poljske razdelitve); in 
tretjič: strokovnjakom SEPO 
se je v študiji med drugim zapi
salo dobesedno takole: "Avto

cesta se načrtuje v širših okvi
rih, zato lahko v lokalnem me
rilu ruši obstoječo urejenost 
prostora, lahko tudi ruši uredit
vene zasnove, onemogoča raz
voj drugih dejavnosti, lahko 
uniči ali onemogoči različne re
zervacije prostora, ki so name
njene drugim razvojnim dejav
nostim in podobno." V sklepni 
oceni ugotavljajo, da nobena 
od različic ne vnaša v prostor 
vplivov, ki bi jih bilo mogoče 
označiti kot uničujoče za kate
rokoli pomembno sestavino 
okolja; težišče opredelitve pa 
se praktično osredotoči na dile
mo, zarisano med dve skrajno
sti: oporečnost severne varian
te je najbolj izrazita v tem, da 
se zajeda v odprt, nenačet pro
stor radovljiškega polja, opore
čnost južne pa v tem, da se, pri
slonjena ob sedanjo regionalno 
cesto, približa mestnemu robu 
do bližine, ki jo prebivalstvo 
ocenjuje kot motečo. Zanimivo 
je, da sta "interes mestnega 
prebivalstva" sestavljala pred
vsem dva v družbi vplivna po
sameznika, ki sta v skrbi za 
"zdravje in interes" meščanov 
šla zbirat podpise proti južni 
varianti; pri tem pa sta ljudem 
pozabila povedati, da obstajajo 
tihi asfalt, protihrupni nasipi 

in stene, ki ščitijo ljudi pred 
hrupom in izpušnimi plini, pa 
katalizatorji, neosvinčen ben
cin, omejitve hitrosti vozil in 
prometna politika, ki ne pospe
šuje tranzita. 
Vse doslej opravljene študije o 
trasi radovljiškega odseka av
tomobilske ceste strokovno ka
žejo, da severna in južna vari
anta nista primerni in daje mo
goče cesto speljati tudi tako, da 
bo zadovoljila okolje in ljudi -
brez ogromnih vsekov in nasi
pov, velike deteljice, uničeva
nja močvirij, velike porabe 
plodne kmetijske zemlje..." 

Konkurenca: alternativna 
južna in južno južna 
var\anta 
Ste se iskanja drugih, alterna
tivnih variant lotili samo zato, 
ker ste bili kot občan nezado
voljni z uradnima, severno in ju
žno varianto, ali so bili razlogi 
tudi drugačni? 
"Vse skupaj se je začelo pri 
predmetu ekonomika transpor
ta, s seminarsko nalogo, ki je 
kasneje prerasla v diplomsko. 
Ker nisem bil zadovoljen samo 
s tem, da se nekaj zapiše in 
ugotovi, nato pa odloži v kot, 
sem nalogo odnesel ministru za 
varstvo okolja in urejanje pro
stora Mihu Jazbinšku, ki je tu
di dal pobudo, da skupaj s so
delavci izdelam študijo Ocena 
vplivov na okolje štirih variant 
avtoceste Vrba - Črnivec. Štu
dija je zajela dvanajst različnih 
vplivov na okolje in ekonom
sko oceno." 
Lahko na kratko predstavite 
uradne in alternativne variante! 
Kje potekajo? 
"Severna varianta poteka ju
žno od Vrbe, Studenčic in 
Hraš, nad letališčem v Lescah, 
južno od Nove vasi, v velikem 
vseku čez sredino hriba Lediv-
nica, po dolini ob vasi Otok, 
kjer je pri Spodnjem Otoku 

nadaljevanje na 20. strani 



H . JELOVČAN 

Maks Vester, republiško ministrstvo za šolstvo in šport 

G o r e n j c i s e n e se l i jo v L j u b l j a n o ! 
Kranj, 12. februarja - V torek je odbor za d r u ž b e n e 
dejavnosti pri slovenski vladi obravnaval predlog š o l 
skega in š p o r t n e g a ministrstva za razpis prostih 
mest v prvih letnikih slovenskih srednjih šo l v nasled
njem š o l s k e m letu. Kot je povedal Maks Vester iz mi
nistrstva, odbor ni ugodil nobeni zahtevi po spre-
membi, torej gorenjski protesti proti ukinitvi izobra
ž e v a n j a strojnih tehnikov v Skofji Loki in na Jeseni
cah, ekonomskih tehnikov v Radovljici, metalurgov in 
zdravstvenih tehnikov na Jesenicah ter elektroener-
getikov v Kranju niso zalegli. V č e t r t e k bo o razpisu 
razpravljala š e r e p u b l i š k a vlada. Njena o d l o č i t e v je 
d o k o n č n a . Razpis prostih mest bo objavljen 28. fe
bruarja. 

V zvezi z ukinitvami šol so 
Gorenjci uperili v ministrstvo 
več ostrih puščic; očitali so mu, 
da niso znana merila za ukinja
nje oddelkov, da je v ozadju 
težnja po centralizaciji tehni
čnega šolstva v Ljubljani, "pe
riferija" pa naj se zadovolji s 
poklicnim in obrtnim šolstvom, 
da ni znano, kakšen finančni 
prihranek in vsebinski napre
dek racionalizacija prinaša, da 
se racionalizacije loteva v 
skrajno nepravem času, ko 
starši ne bodo zmogli stroškov 

šolanja svojih otrok in tako da
lje. 

»Nobene druge faze ne bo,« 
je zatrdil Maks Vester. »Ne 
vem, od kod ideje oziroma strah, 
da želimo šole centralizirati v 
Ljubljani. Merila za oblikova
nje šol so bila dana v izhodiščih 
za ustanavljanje in nameščanje 
programov ob t.i. šolskem zako
nu. V Skofji Loki ostane gimna
zija, dve poklicni šoli, na Jeseni
cah prav tako gimnazija, vpis v 
te šole ni limitiran. Vpis v go
stinsko in turistično šolo na Ble-

Prihodnji teden v slovenskem parlamentu 

Višji cenzus - možnost za nove 
štipendije? 

Racionalizacija šolske mreže na Gorenjskem (pa tudi v dru
gih regijah) precej nesrečno sovpada z vse večjo revščino družin, 
ki imajo šolajoče otroke. Upravičena je bojazen, da bodo za mar
sikaterega osmošolca - vozača vrata v želeno srednjo šolo prav iz 
tega razloga še bolj tesno zaprta. Težave bodo še posebej občut
ne v jeseniški občini, kjer je oddaljenost od šolskih centrov večja, 
hkrati pa je socialni položaj družin zaradi znanih razmer slabši 
kot drugod. 

V republiški parlament prihodnji teden prihaja predlog za 
povečanje gmotnega cenzusa za pridobitev republiške štipendije 
s sedanjih 80 na 110 odstotkov zajamčenega osebnega dohodka. 
Če bo parlament dobre volje, bo številnim novim šolarjem odpr
ta pot do štipendije. S tem sicer problem vozačev in tistih, ki so 
zaradi oddaljenosti šole od doma prisiljeni bivati v djjaških do
movih, znatno omiljen, seveda pa ne povsem odpravljen. 

Trenutno ima na Gorenjskem republiško štipendijo 4760 
srednješolcev in študentov. Okrog 300 pritožb, ki na prvi stopnji 
niso bile pozitivno rešene, rešujejo na drugi stopnji v Ljubljani. 
Koliko novih kandidatov za republiško štipendijo se bo s pove
čanjem cenzusa - upajmo, da bo sprejet - pojavilo, je nemogoče 
oceniti, znana pa je splošna ocena, da je največ družin s povpre
čnim dohodkom na člana ravno v razredu, ki je na meji zdaj ve
ljavnega cenzusa oziroma rahlo nad njim. Racionalizacija sred
nješolske mreže torej vendarle gre vsaj delno v korak z boljšimi 
rešitvami na področju sociale. Očitek, da bodo revnejši otroci po
slej v izbiri omejeni na domače poklicne šole, zahtevnejše šole pa 
bodo rezervirane zgolj za "elito", ne drži povsem. 

Franc B e l č i č , vodja enote Zavoda za zaposlovanje v 
Kranju 

Centralizacija ni nujno 
racionalizacija 
Kranj, 12. februarja - V kranjski enoti Zavoda za zaposlovanje 
podpirajo racionalizacijo srednješolske mreže, vendar le, če bo 
predvidena korist večja od slabosti. Kot neutemeljeno zavračajo 
zlasti ukinitev vpisa za poklic ekonomskega tehnika v Radovljici in 
zdravstvenega tehnika na Jesenicah. 

»Ukinitev teh dveh šol bi prizadela blizu sto osmošolcev iz je
seniške in radovljiške občine, med njimi predvsem dekleta,« pravi 
Franc Belčič. »Ta "presežek" bi se glede na alternativne izbire in 
lastnosti težko primerno preusmeril, saj bo v gorenjskih srednjih 
šolah predvidoma preveč kandidatov za gimnazijo ter poklic turisti
čnega tehnika in prodajalca. V Ljubljani, kamor namerava veliko 
Gorenjcev, so alternativni presežki še bolj izraziti, na primer, 
zdravstveni tehnik, kozmetični tehnik, turistični tehnik, področje 
oblikovanja, predšolske vzgoje ipd. Racionalizacija srednješolske 
mreže se kaže predvsem kot centralizacija, kar je sicer videti logi
čno. Menimo pa, da centralizacija samodejno še ni jamstvo za ra
cionalizacijo, zlasti pa bi morali ob tem upoštevati širši družbeni 
okvir. Ali bolj določno: centralizacija hkrati pomeni selitev učen
cev iz "periferije". Je preverjeno, kakšne posledice bo pospešitev 
selitvenih tokov prinesla mladini in družinam?« 

K d o č a k a n a d e l o 

Po podatkih Zavoda za zaposlovanje v Kranju je bilo konec 
minulega leta med iskalci zaposlitve na Gorenjskem 334 eko
nomskih, komercialnih in ekonomsko-komercialnih tehnikov, 46 
zdravstvenih tehnikov, 238 strojnih tehnikov (v jeseniški občini 
35, kranjski 124, radovljiški 40, škofjeloški 23 in tržiški 16), 224 
tekstilnih tehnikov različnih smeri, 104 upravni in administrati
vni tehniki, 32 lesarskih tehnikov, 425 gimnazijskih maturantov 
različnih smeri. 

Prav pri zdravstvenem tehniku je zaenkrat zaposlovanje la
žje kot pri večini drugih poklicev, k čemur deloma prispevajo tu
di zaposlitvene možnosti v sosednjih državah, zlasti Avstriji in 
Italiji. i 

prostih mest, zasedenih f. 
3145, medtem ko jih bodo 4 
naslednje šolsko leto 1992/# 
razpisale kar 4256. Gre, če p" 
novimo, za vsebinske razlog' 
ukinitve posameznih oddelkov 
ki je po besedah Maksa Vestrf 
ne bi smeli meriti skoz tolarje 
ampak skozi kvaliteto izobra 
zevanja. 

du je tak, da šola presega vse 
normative, lahko se razvije v 
kvalitetno gostinsko-turistično 
šolo, s katero ekonomski pro
gram nima nič skupnega. Z ra
cionalizacijo šolske mreže želi
mo doseči, da šole postanejo 
enovite, z uglašenim profesor
skim zborom, da se specializira

jo glede na stopnje programov, 
ki jih izvajajo, si na njih zgrade 
dobro ime. V zvezi s sedanjimi 
štiriletnimi strokovnimi šolami 
je naša vizija, da prerastejo iz 
pete (tehnične) v šesto (višjo) 
stopnjo. Logično je, da iz tega 
razloga tudi zdaj peta stopnja 
ne more biti povsod.« 

H . JELOVČAN 

Maks Vester je v zagovor mi
nistrstvu, da gorenjske mreže 
srednjih šol ne namerava kle
stiti, ampak predvsem vsebin
sko preoblikovati, jih postopno 
razdeliti na strogo poklicne in 
na štiri- oziroma šestletne stro
kovne, navedel zanimiv poda
tek. Za letošnje šolsko leto so 
gorenjske šole razpisale 3630 

V oddelku le 
32 dijakov 

V oddelkih triletnih in šti-1 
riletnih srednjih šol bo po 
novih normativih smelo biti 
največ 32 dijakov (prej 30 do 
36), v dveletnih pa celo samo 
25, kar bo lahko pomembno 
vplivalo na večjo kakovost 
izobraževanja. 

Gimnazije bodo morale 
imeti najmanj po tri oddel
ke prvega letnika, po dva 
lahko le gimnazije s tradici
jo v manjših krajih, stroko
vne šole pa bodo morale 
imeti najmanj štiri oddelke, 
če šolajo za različne poklice 
iz istega programa, oziroma 
imajo različne programe, 
pa za vsak poklic vsaj dva 
oddelka. En oddelek je lah
ko v triletnem ali štirilet
nem šolanju le, če je samo 
ena taka šola v Sloveniji, 
medtem ko za dveletno šo
lanje omejitve ni. 

Vitomir Gros, kranjski 
ž u p a n 

Ne dovolimo, da 
Slovenija posta
ne mestna drža
va 

»Na sestanku predsedni
kov gorenjskih občinskih 
skupščin 31. januarja smo 
razpravljali tudi o problemih 
racionalizacije gorenjske 
mreže srednjih šol. Od mini
strstva za šolstvo in šport že
limo pismeno obrazložitev 
predloga ukinitve določenih 
programov. Pričakujemo tu
di dialog o tem ter o morebi
tnih kratkoročnih in dolgo
ročnih posledicah ukinitev, 
in sicer med predstavniki mi
nistrstva, gorenjske regije, 
šol in staršev. 

Pismo sem poslal mini
strstvu. Ne moremo dovoli
ti, da se na Gorenjskem šol
stvo siromasi in da bi Slo
venija postala mestna drža-

Mojca Bizjak, ravnateljica kovinarske in cestnoprometne šole v 
Skofji Loki ~ 

A l i p o d p o r a d e v e t n a j s t i h 

p o d j e t i j n i č n e p o m e n i ? 
Škofja Loka, 12 februarja - V kovinarski in cestno-
prometni šol i v Skofji Loki ž e dolga leta vpisujejo po 
dva oddelka strojnih tehnikov. Letos imajo v štirih le
tnikih 237 dijakov, od teh dve tretjini iz š k o f j e l o š k e 
o b č i n e , slabo desetino iz Bovca, Cerknega in Idrije, 
pribl ižno 14 odstotkov pa jih prihaja iz Medvod, Trži
č a in Kranja. Tako naj bi bilo tudi septembra. 

»Ne zajedamo ne kranjske ne 
jeseniške strojne tehnične šole,« 
pravi ravnateljica Mojca Biz
jak. »Škofjeloška občina je ob
sežna, dijaki se vozijo od daleč, 
že zdaj so veliko zdoma, če bo 
šola poslej samo v Kranju, bo 
pot še daljša in stroški šolanja 
za marsikaterega starša neulo
vljivi. Škofja Loka z obema do
linama ima zelo močno strojno 
industrijo, več kot 90 odstotkov 
naših dijakov v četrtih letnikih 
ima kadrovske štipendije. Pome
ni, da jih gospodarstvo rabi in 
jih tudi zaposluje.« 

Šolski center v Skofji Loki je 
bil zgrajen brez učnih delavnic. 
Te so kasneje zgradili in opre
mili prav s pomočjo škofjelo
škega gospodarstva, ki šoli še 
vedno pomaga pri posodablja
nju delavnic. 

Kam, osmošolci? 
Kaže, da se bodo Jeseničani še najlažje odpovedali izobra

ževanju metalurških tehnikov. Po anketi o poklicnih namerah, ki 
jo je opravil Zavod za zaposlovanje v Kranju med gorenjskimi 
osmošolci, se za metalurškega tehnika ni opredelil niti en pet
najstletnik. Za strojnega tehnika, ki ga bodo izobraževali samo še 
v Kranju, v Skofji Loki in na Jesenicah pa ne več, se navdušujejo 
103 osmošolci: 16 z Jesenic, 28 iz Kranja. 15 iz Radovljice. 41 iz 
Škofje Loke in trije iz Tržiča. Za elektroenergetiko, ki se seli iz 
Kranja v Ljubljano, se zanima 16 mladih Gorenjcev, za ekonom-
sko-komercialnega tehnika, ki ga bodo šolali samo še v Kranju, v 
Radovljici ne več, pa kar 217; 35 iz jeseniške, 112 iz kranjske, 17 
iz radovljiške, 34 iz škofjeloške in 19 iz tržiške občine. 

Po vsem sodeč je najbolj sporna ukinitev šole za zdravstvene 
tehnike na Jesenicah. Kandidati zanjo - teh je med gorenjskimi 
zvečine deklet kar za tri polne razrede, od teh največ (30) prav iz 
jeseniške občine (iz kranjske 28, radovljiške 14, loške 10 in trži
ške 7) se bodo morali potegovati za mesta v ljubljanski šoli, kjer 
pa se izobraževanje tudi prenaša z dveh na eno samo šolo. Mož
nosti za sprejem bodo po vsej verjetnosti za Gorenjke majhne. 
Najboljša rešitev za dekleta, ki so se opredeljevala za jeseniško 
zdravstveno šolo manj po srcu in bolj zaradi bližine šole, je, da se 
preusmerijo na eno od drugih šol na Gorenjskem, morda gimna
zijo, ki bo lahko sprejela toliko novincev, kolikor jih bo zmogla. 

»S kranjsko in jeseniško 
strojno tehnično šolo smo se do
govarjali, vendar do dogovora, 
kje naj bi poslej izobraževali 
strojne tehnike - če že mora biti 
samo ena šola za vso Gorenjsko 
- nismo prišli. Ravnatelji imamo 
pri odločitvah zvezane roke, kot 
državni uslužbenci moramo ubo
gati ministrstvo. Svet naše šole 
je ministrstvu predlagal razpis 
dveh oddelkov prvega letnika za 

naslednje šolsko leto, saj ima 
naša šola vse pogoje (material
ne, kadrovske), da obstane. Za 
nami s pisnimi izjavami stoji tu
di devetnajst podjetij, izvršni 
svet, podporo pričakujemo tudi 
na ponedeljkovi seji občinske 
skupščine. Ce nič drugega, ob
stanek strojne tehnične šole v 
Skofji Loki opravičuje tudi šte
vilo osmošolcev, ki se namerava
jo šolati za strojne tehnike. Sa
mo iz škofjeloške občine jih je 
41. V jeseniški občini je teh na
mer 16, v kranjski 28, radovlji
ški 15 in tržiški 3. Zanimanje za 
ta program je torej največje prav 
v škofjeloški občini.« 

Peter Havvlina, 
škof je lošk i ž u p a n 

Prihranek se 
mora poznati 

»Problematiko ukinitve 
strojne tehnične šole v Skofji 
Loki smo uvrstili na dnevni 
red ponedeljkovega občin
skega parlamenta. V prid šo
li govori vrsta argumentov. 
Če so v ministrstvu dejansko 
ugotovili, da je ukinjanje po
trebno, racionalno, bi pri
hranek morali na otipljiv na
čin pokazati, sicer je odloči
tev na pamet, neodgovorno. 
Res pa je tudi, da smo bolni
ki preteklosti. Veliko smo 
gradili, zdaj se podira. Kdo 
bo zbral pogum, da bo to 
pretrgal?« 



Moda 
in 
kvaliteta NORanna 

G R A D I T E L J I ! 

GRADBENI MATERIAL 
ODSLEJ TUDI V TRGOVINI 

BOBER 
v Tupoličah pri Preddvoru, 
odprto: 8-12, 14-18 

NIZKE, OTVORITVENE CENE 
DO 1. JUN 1992 

Telefon: 064/45-620 

ROJSTVO DVANAJSTIH ZVEZDIC 
Kar nekaj časa je trajalo, da so za simbol evropskega pove

zovanja izbrali dvanajst zlatih zvezdic na temno modri podlagi! 
Avgusta leta 1950, ko je predsednik parlamentarne skupšči

ne Sveta Evrope Paul Henri Spaak odprl ključno vprašanje skup
nega simbola, sta v Evropi že vihrali dve zastavi: rdeči križ v rume
nem krogu na modro - črni podlagi Pan - evropske unije in zeleni 
E na beli podlagi Evropskega gibanja. Mnogi so se ogrevali za 
slednjega, toda visoki uradnik ES Paul Reynaud ga je zavrnil z be
sedami: »Ta znak izgleda kot spodnje hlače, ki se sušijo na travni
ku!« 

Lotili so se iskanja najboljše rešitve. V začetku so soglašali le 
o barvi: »»če je Afrika črna celina, Azija rumena, Amerika rdeča, 
Avstralija zelena, bo Evropa modra celina!« 

Leta 1952 so se odločili za 15 zvezdic, sporno pa ni bilo le 
Število, ampak tudi krog kot simbol za enotnost. Neki italijanski di
plomat je dejal, da ga ta znak preveč spominja na telefonsko šte
vilčnico. 

Niso hoteli spreje^tudi ameriškega modela »ena zvezdica, 
ena država.« Zato so se odločili za številko 12, ki predstavlja po
polnost in plodnost, enakopravno sodelovanje 12 apostolov, 12 
Jakobovih sinov, 12 tabel zakonov v Rimskem imperiju, 12 del 
Herkula, dvakrat 12 ur dneva, 12 mesecev v letu in 12 nebesnih 
znamenj. 

12 zvezdic na modri podlagi je postal najbolj prestižen in raz
poznaven evropski simbol, leta 1986 ga je zato sprejela tudi Ev
ropska skupnost, evropske zastave pa so nesli tudi na vrh Mont 
Blanca in Mont Everesta ter v vesolje.* D. S. 

IŠČEMO MANDATARJA 

DRNOVŠEK, PETERLE ALI GROS? 
Odziv na nas poziv, da bi skupaj Izbrali novega mandatarja sloven
ske vlade, je izjemen. Zasuli ste nas s predlogi in glasovi, ki Jih na
tančno seštevamo In preštevamo. Od 367 predlogov, kolikor jih zdaj 
imamo, imajo največ možnosti trije vaši kandidati: dr. Janez Drno
všek, Lojze Peterle In kranjski župan Vitomir Gros. 

Prav zanimivo je, da so se za Lojzeta Peterleta ogreli Celjani. Da, Celjani! 
S celjskega območja smo namreč v naše uredništvo dobili kupe dopisnic, ki 
vse po vrsti predlagajo za novega mandatarja Lojzeta Peterleta. In še druga za
nimivost kranjski župan Vitomir Gros tudi visoko »kotira« in je takoj za dr. Ja
nezom Drnovškom. Akcija se nadaljuje. 

B l e j s k a s m u č a r k a z a m u d i l a s lavnostno 
otvoritev 01 

S p e l a k o n č n o 
n a o l i m p i a d o 

B ,ed, 12. februarja - V Smučar
skem klubu so minulo sezono 
dosegli nekaj lepih uspehov, 
saj si je kar sedem njihovih 
smučarjev izborilo mesto v re
prezentancah. Gotovo pa je na-
Jpdmevnješi uspeh še mladinke 
Spele Pretnar, ki se je po odli
čnem začetku sezone uvrstila v 
našo olimpijsko ekipo. Žal se 
J e zapletlo pri njeni prijavi, 
kasneje pa še pri odhodu na 
»gre, saj je na pot odšla šele v 

' torek zvečer... 
"Mislim, da je vsakemu 

olimpijcu, še posebej tako mla-
d e m u - kot je Špela hudo, če 
mora otvoritev tako velike pri
reditve gledati po televiziji. Za
radi nesporazuma s trenerji se 
J e to zgodilo z našo najboljšo 
klubsko smučarko Špelo Pret
nar. Mi klubaši se s tem seveda 
ne strinjamo, Špela pa je imela 

Sramota, jugoslovanska zastava! - Konec prejšnjega tedna 
so nas bralci klicali in ogorčeni pripovedovali, da v Skofji 
Loki visi "okupatorska" zastava. Podobno se je dogajalo tudi 
na škofjeloški policijski postaji, kjer so "zavedni" Ločani 
iskali pojasnila o izobešanju jugoslovanske zastave. Vzrok 
pa je bil sila preprost - na Pokal Loka, vsakoletno srečanje 
mladih smučarjev, je pripotovala rudi tako imenovana jugo
slovanska ekipa, sestavljena iz sarajevskih smučarjev. Njim, 
kakor tudi ostalim smučarjem iz enajstih držav, so priredite
lji v čast obesili domačo zastavo. Nič hudega sluteč, saj otro
ci p a č niso krivi jugoslovanskih razprtij... V. Stanovnik, foto: 
J. Cigler 

NOV SNEG PODAUŠAL 
SMUČARSKE UŽITKE 
Vogel, 12. februarja - Sneg, ki je zapadel v začetku tedna je bil na 
naših smučiščih kot naročen, saj ga je že skoraj povsod primanj
kovalo. Le na Voglu težav še ni bilo, po novih padavinah pa ga je 
tam tudi največ - od 80 do 85 centimetrov. Na Kobli je smuka mo
goča le na Kobli 3, sicer pa je na 5 do 35 centimetrov podlage. Na 
Straži nad Bledom je 30 centimetrov umetnega snega. V Kranjski 
Gori je na 30 centimetrov podlage padlo 10 centimetrov novega 
snega, tako da vse naprave obratujejo, urejene pa so tudi tekaške 
proge. Dobrodošel je bil nov sneg tudi na Krvavcu. Na 30 centime
trov podlage ga je padlo 20 centimetrov, tako da vse naprave obra
tujejo. Dovolj snega za smučanje in teke je tudi na Pokljuki. Na Ze
lenici je na 10 do 50 centimetrov podlage padlo 10 centimetrov 
novega snega, na Soriški planini pa je snežna odeja debelejša za 
kar 30 centimetrov. Kljub temu je cesta prevozna (z zimsko opre
mo), vse naprave pa obratujejo. Tudi smučišče Cerkno je dobilo 
20 centimetrov novega snega na 20 centimetrov podlage. Tako se 
smučarjem obeta lep konec tedna - če bo le sončno vreme, kakrš
nega napovedujejo. • V. S. 

NOVICA TEDNA 
različne občutke in ni vedela, 
ali je vse skupaj prav ali ne. Ta
ko je odpotovala na olimpiado 
šele včeraj zvečer. Sicer pa je 
odšla na pot dobro razpolože
na, pripravljena meriti se z naj
boljšimi," je v sredo povedal 
predsednik SK Bled Ciril Kreig-
her. 

Sicer pa Špelo že takoj po 
prihodu domov čaka Svetovno 
mladinsko prvenstvo v Maribo
ru, ki se ga bo udeležil tudi 
mladi smučarski up z Bleda 
Aleš Piber. • V. Stanovnik 

Mag. Marka Voljča - (za 
firbce: rojen 5. decembra 1949 
na Jesenicah, oče Ignac, mati 
Vlasta, nekaj časa je družina 
stanovala na Gosposvetski ce
sti) so neodvisni poslanci ne
pričakovano predlagali za no
vega vladnega mandatarja. 

Mag. Marko Voljč je direk
tor oddelka za Srednjo Ameri-

ŽMNOREJSKO VETERINARSKI ZAVOD 
GORENJSKE - KRANJ, Iva Slavca 1 

o b v e š č a l jubitelje m a l i h ž i v a l i , 

d a je a m b u l a n t a z a m a l e ž i v a l i 

od 1. 2. 1992 dalje odprta od ponedeljka do petka, od 7.30 do 
8.30 ure in od 15. do 16. ure. 

NOVO V KINU 
B l N G o 
arneriški družinski film; igrajo: Cindy VVilliams, David Rasc-
ne m Ryan Cash; Bingo je eden tistih redkih, danes že po
vsem izumrlih, nekdaj pa zelo popularnih, filmov, v katerih 
glavno vlogo igra pes; to, kar sta bila nekoč Lassie in Rin 
•'n Tin, je v tej komično-burleskni farsi Bingo, pes, ki do 
adnjega išče svojega gospodarja, nesrečnega dečka, in ki 

m"mogrede pošofira tudi avto. Za psa, ki je odigral Binga, 
Pravijo, da je eden izmed najbolj inteligentnih psov na sve-

u - najboljši pes med igralci in najboljši igralec med psi. 
remiera filma bo na sporedu v Kinu Center v nedeljo ob 

*»• uri. 

Razstava pasemskih 
mačk na Gospodarskem 
razstavišču je privabila kar 
veliko obiskovalcev in lju
biteljev mačk. Bila je prava 

Eaša za oči. Da so bile lju-
ljenke videti kar naj lepše 

in lepo urejene, so poskrbe
li njihovi lastniki. Tale ma
čka na sliki ne bi bila tako 
lepa, č e ne bi bila lepo po
česana. . . 

Foto: Jure Cigler 

V DANAŠNJI 
PRILOGI PREBERITE: 
IZ ŠOLSKIH KLOPI 
ZA DOM IN DRUŽINO 
DR. JOŽE MENCINGER: 

»MENE NI NIKOLI NIHČE 
PREGANJAL...« 
KAJ PIŠEJO DRUGI 0JJAS? 

KRANJ POČASI 
UMIRA... 
NAGRADNA KRIŽANKA 

ko pri Svetovni banki v Was-
hingtonu. Nepomemben poda
tek? 

Sploh ne! 
Ni tako dolgo, ko smo od 

kranjskega župana Vitomirja 
Grosa slišali, da mu je neki sve
tovljan pripovedoval, kako 
grozljivo je v Sloveniji! Neka
ko takole je dejal:» V Južni 
Ameriki je treba hoditi z brzo
strelko v roki. A z brzostrelko v 
roki se v Kolumbiji počutim 
veliko bolj varnega kot v sko-
rumpirani Sloveniji!« 

V Srednji Ameriki je glede 
zadev z brzostrelkami še huje, 
gospod Marko Voljč jo dobro 
pozna, zato sploh ni dvoma, da 
je tudi v tem smislu nadvse pri
meren za mandatarja v Slove
niji. • D. S. 

Peričnik 
v teh dneh... 

Foto: Janez Pelko 

MALA ŠOLA ČAROVNIJ 
DPD Svoboda France Mencinger Javornik - Koroška Bela 

vsako soboto od 16. do 18. ure v prostorih delavskega doma na 
Javorniku pripravlja malo šolo čarovnij za učence osnovnih šol. 
Šola obsega deset programov, vsak od njih pa traja eno šolsko 
uro in obsega več predavanj. 

Med drugim naj bi se šolniki seznanili z osnovami čarovnije, z 
omizno čarovnijo, čarovnijo s kartami, z manipulacijo in rokohitr-
stvom, s splošno čarovnijo, miselno čarovnijo in komično čarovni
jo, šola bo potekala pod vodstvom mentorja, program šole pa je 
primeren za skupino do 30 učencev in se lahko izvaja v katerem
koli prostoru, šolnina za učno uro ali predstavo je 30 slovenskih 
tolarjev, prvič pa se bodo tečajniki sestali v soboto, 15. februarja, 
ob 16. uri.« D. S. 

DAMA IN AVTO 
Prometni policisti so v redni kontroli na cesti. Policist dvigne 

tablico: stop. 
»Dokumente, prosim!« 
Pobrskam po torbici. 
»V redu. Kaj pa oprema? Prva pomoč?« 
Postane mi vroče. Kje, za vse na svetu, je prva pomoč?!? 

Najbrž bo za sedežem, tam vedno nekaj »šklefeče«. 
S tresočimi rokami dvignem sedež in pogledam! Jok! Tam so 

stare cokle in nobene prve pomoči. Kaj pa, če je v prtljažniku? 
Vtaknem ključ v ključavnico prtljažnika. Kako, za vraga, se že 

odklene? Na desno? Na levo? Po prav komičnem in živčnem vrte
nju ključa odrešitev: prtljažnik je odprt! 

Madonca! Kaj vse JE in česa vsega ni v tem prtljažniku, ki ga 
odpiram po kakšnem letu dni! Tam so še ene stare cokle, tam so 
smučarski »pancerji«, pa deka, pa kilo kaj veš kakšne barve, nad 
vso to kramo pa kraljujejo suhe rože, nabrane prejšnje poletje. 

Odmaknem pancerje, suhe rože se sesuvajo. Nekje v kotu je 
neka škatla. Bog daj, da je prva pomoč! 

»Dobro,« de potrpežljivi policist. »Kaj pa rezervne žarnice?« 
Obliva me znoj! Zadaj po hrbtu mi teče. Žarnice? 
Spet gremo za sedež, pod sedež, na polico pod volanom. 

Nič! In spet jadrno k prtljažniku in spet ključ! Na levo? Na desno? 
In spet pancerji šklefečejo in spet se rože sesuvajo... 

»Dobro,« de dvakrat potrpežljivi policist. »Kaj pa trikotnik?« 
Njemu gre na nasmihanje, mene pa obliva. Trikotnik? Spet v 

prtljažnik in spet jovo na novo! Ko opazi, da se mi roke pošteno 
tresejo, pogleda po strani v prtljažnik in pokaže z roko: »Vidite, 
tamle pri steni je!« 

Sramota, da bi umrl, ali pa se kar živ pokopal! 
Naslednjo nedeljo se spet peljem po cesti. Ob njej stoji po

licijska kontrola. Nihče ne vzdigne tablice: stop. Premaguje me 
žalost. Le zakaj me ne ustavijo? Šlo bi kot Iz topa! Zdaj čisto 
natančno vem, da so žarnice v coklah, prva pomoč pod pancer
ji, trikotnik pa zraven suhih rož..« D. Sede j 

V R E M E N S K A N A P O V E D 
Vremenska slika: 
Nad Sredozemljem, Alpami In Balkanom je območje visokega 
zračnega pritiska. Topla fronta se v bližini naših krajev pomika 
proti vzhodu in vpliva na vreme pri nas le s povečano obla
čnostjo. 

Obeti: 
V soboto se bo razjasnilo, burja bo ponehala. 
Čez mejna prehoda Korensko sedlo In Jezersko je potrebna 
zimska oprema. 
Lunine spremembe 
V torek, 18. februarja, bo ščip ob 9. uri in 4 minute. Ker se Luna 
spremeni dopoldne, bo po Herschlovem vremenskem ključu dež 
ob severozahodniku in sneg ob vzhodniku. 



I Z Š O L S K I H K L O P I 
UREJA: H E L E N A J E L O V Č A N 

PETEK, 14. februarja 1992 

1. PROGRAM TV SLOVENIJA 

9.25 Video strani 
9.35 Program za otroke 
9.35 Legende sveta, kanadska na

nizanka 
10.00 Pravljice iz lutkarjevega vozi

čka 
10.25 Pridi moj mili Ariel, 4. del 
10.50 Euroritem, ponovitev 
11.10 Tednik, ponovitev 
12.00 Poročila 
12.05 Video strani 
16.36 Video strani 
16.45 Napovednik 
16.50 EP, Video strani 
16.55 Poslovne informacije 
17.00 TV dnevnik 
17.10 Slovenska kronika 
17.20 Program za otroke: Tok, tok, 

kontaktna oddaja za mla
dostnike 

19.05 EP, Video strani 
19.10 Risanka 
19.17 Napovednik 
19.24 EPP 
19.30 TV dnevnik 
19.55 Vreme 
19.57 Šport 
19.56 Forum 
20.10 EPP 
20.15 Karkoli drugega bi bilo po

hlepno, angleška nadaljevan
ka 

21.06 EPP 
21.10 Oči kritike 
22.00 TV dnevnik, vreme 
22.20 Šport 
22.25 EP, Video strani 
22.30 Napovednik 
22.35 Sova 

Pri Huxtablovih, ameriška 
nanizanka 
Mož, imenovan sokol, ameri
ška nadaljevanka 
Bo res prišlo kdaj jutro?, 
ameriški film 

2.00 Video strani 

2. PROGRAM TV SLOVENIJA 

9.30 Video strani 
9.40 Albertville: Zimske olimpij

ske igre '92 
12.06 Euroritem, ponovitev 
12.35 Sova, ponovitev 

Mož, imenovan sokol, ameri
ška nadaljevanka 

13.25 Albertville: Zimske olimpij
ske igre '92 

16.10 Sova, ponovitev 
Cellini, italijanska nadalje
vanka 

17.00 Albertville: Zimske olimpij
ske igre '92 

19.00 Regionalni programi - Mari
bor 

19.25 Napovednik 
19.30 TV dnevnik ZDF 
20.00 Intervju 
20.40 Albertville: Zimske olimpij

ske igre '92 
1.00 Yutel, eksperimentalni pro

gram 

l. PROGRAM TV HRVAŠKA 

8.25 Pregled sporeda 
8.30 Poročila 
8.35 TV koledar 
9.00 Ves svet je oder, angleška 

dokumentarna serija 
10.00 Poročila 
10.06 TV šola 
11.05 Izpit iz neznanega gradiva 
11.36 Pujsovi dosjeji, angleška hu

moristična nanizanka 
12.00 Poročila 
12.06 Karkoli drugega bi bilo po

hlepno, angleška nadaljevan
ka 

13.00 Slika na sliko, ponovitev 
14.00 Poročila 
14.10 Družinske vezi, ponovitev 

humoristične nanizanke 
14.36 In memoriam: Lovro Matačič 
16.00 Poročila 
16.15 Poročila iz hrvaških regional

nih študijev 
16.35 Oddaja narodne glasbe in 

običajev 
17.15 Poročila v angleščini 
18.00 Poročila 
18.40 Santa Barbara, ameriška na

daljevanka 
19.30 Dnevnik 
20.06 V velikem planu 
21.35 Valentinovo, priložnostna 

oddaja 
22.25 Dnevnik 
23.00 Slika na sliko 
23.45 Poročila v nemščini 
23.50 Poročila v angleščini 
23.56 Horoskop 
0.00 Poročila 
0.06 Video strani 

2. PROGRAM TV HRVAŠKA 
12.35 Video strani 
12.46 TV koledar 
12.55 Albertville: Zimske olimpij

ske igre '92 

S L O V E N I J A 1 
S O V A 

B O R E Š P R I Š L O 
K D A J JUTRI? 
ameriški barvni film; glavna 
vloga: Susan Blakelv, film pri
poveduje zgodbo Francis Far
mer, ki iz rodnega Seatla odide 
v New York študirat igro. Tam 
jo filmska družba Paramount 
priklene nase s sedemletno 
pogodbo. 

16.30 Malavizija, otroška serija 
18.25 Albertville: Zimske olimpij

ske igre 
22.50 Lola, nemški film 
0.45 Gardijada 
4.00 Video strani 

KANALA 

10.00 Ponovitev večernega spore
da 

19.00 A Shop 
20.00 Dober večer 
20.05 Dnevni informativni program 
20.30 Dogodivščine uglajene Bess, 

ameriški film 
22.15 A Shop 

Lahko noč 

TV AVSTRIJA 1 

8.30 Jutranji program: Čas v sliki 
10.30 Lov na rožnatega panterja, 

ameriški film 
12.15 Domače reportaže, ponovi

tev 
13.00 Čas v sliki 
13.10 Mi 
13.35 Sužnja Isaura 
14.00 VValtonovi 
14.46 Mojstri jutrišnjega dne, mla

di glasbeniki 
15.00 Jaz in ti, otroški program 
15.06 Rakun, risanka 
15.30 Am, dam, des 
16.06 Moja ideja 
16.30 Mini kviz 
17.00 Mini čas v sliki 
17.10 VVurlitzer 
18.00 Mi 
18.30 MacGvver 
19.22 Znanje danes 
19.30 Čas v sliki 
19.53 Vreme 
20.00 Kultura 
20.15 Derrick 
21.25 Pogledi s strani 
21.35 Na psihiatrovem kavču, ame

riški film 
23.10 Pokol v Chicagu, ameriški 

film 
0.46 čas v sliki 

TV AVSTRIJA 2 

20.00 Kultura 
20.15 Zimske olimpijske igre '92 

Albertville 

RADIO KRANJ 
8.00 - Na noge Gorenjcil - 8.20 -
Oziramo se - 8.30 - Hov - ne znam 
domov - 8.40 - Pregled dnevnega 
tiska - 9.00 - Regionalna poročila -
10.00 - Poročila Radia Slovenija -
10.20 - Gorenjski utrip - 10.56 - Pet 
glasbenih želja -12.16 - Osmrtnice, 
zahvale -12.20 - Oziramo se -13.00 
- Danes do trinajstih - 13.56 - še 
pet glasbenih želja -14.00 - Pesem 
tedna - 14.20 - Planinsko športni 
kotiček -15.00 - Regionalna poroči
la - 15.20 - Radio Kranj popoldne -
15.30 - Dogodki in odmevi -16.50 -
Koristne informacije - 18.00 - Re
gionalna poročila -18.20 - Nebeška 
vrata - oddaja o filmu - 18.50 - Ra
dio Kranj jutri -19.00 - Nasvidenje -

1. RADIO žmi 

16.00 - Napoved programa - EPP -
16.50 - Športne novice -17.00 - Ob
vestila -17.20 - Pes in človek - gost 
kinolog Jože Vidic - 19.00 - Odpo
ved programa -

RADIO TRIGLAV JESENICE 
11.46 - Pričetek, opoldanski tele
graf, horoskop. Danes do 13. - Ra
dio Slovenija, Domače novice I, 
Kulturna dediščina. Dogodki in od
mevi - Radio Slovenija, obvestila, 
Domače novice II, aktualno, čestit
ke, BBC London - večerna informa
tivna oddaja, 19.00 - Zaključek 

KINO 14. februarja 
CENTER amer. kom. KAJ BOMO Z BOBOM ob 16., 18. in 20. uri 
STORŽIČ amer. trda erot. VEČ KOT STRAST ob 18. in 20. uri ŽELE 
ZAR amer. kom. CRKNI, FREDII ob 18. in 20. uri DUPLICA amer. pust. 
rom. VRNITEV V PLAVO LAGUNO ob 18. in 20. uri KOMENDA amer. 
kom. TAM, KJER JE SRCE ob 20. uri LAZE amer. vohun, film ŽIVI PA
KET ob 19. uri ČEŠNJICA amer. kom. PROBLEMATIČEN MULC ob 20. 
uri DOVJE amer. vvest. film MLADI REVOLVERAŠI II. ob 19.30 uri 
ŠKOFJA LOKA amer. film V POSTELJI Z MADONNO ob 18. in 20. uri 
ŽELEZNIKI amer. kom. BINGO ob 18. in 20. uri RADOVLJICA amer. 
akcij, film PEKEL V ŠOLI ob 20. uri BLED avstral. zab. film MLADI EIN
STEIN ob 20. uri 

S V . V A L E N T I N I M A K L J U Č O D K O R E N I N 
V 4. d razredu osnovne šo

le Petra Kavčiča v Skofji Loki 
so pred kratkim izdali novo 
razredno glasilo Mala loška 
medla. V njem so se učenci 
razpisali, o svetem Valentinu, 
ki goduje 14. februarja. Na 
zahodu Valentinovo velja za 
srečen dan, praznik zalju
bljencev, ko si ljudje izme
njujejo čestitke in darila. Na
vada počasi prodira tudi k 
nam. Pri nas je znan pred
vsem rek, da ima sveti Va
lentin ključ od korenin. 

Pa poglejmo, kaj so o Va
lentinu zapisali škofjeloški 
četrtošolci. 

Svečana pride Valentin, 
s seboj prinese ključ od 
korenin. 
Rastlinam korenine od-
klepa, 
vse dobro jim obeta. 
Vsak ptiček si svojo ptič-
ko 
vzame za zeničko. 
Zaljubljenci se s cvetjem 
obdarijo, 
da z njim srce si razvese
lijo. 
Rozalija Peternelj 

N a s v . V a l e n t i n a d a n s i p t i č k i p r a v 
v n e t o i z b i r a j o s v o j e d r u ž i c e . V e d o , d a 
b o G r e g o r j e v o • d a n p t i č j e s v a t b e -
p r a v k m a l u p r i š l o ( 1 2 . m a r c a ) . • M i h a 

Legenda pripoveduje, da je sv. Valentin ozdravil slepo 
deklico, Astenjevo hčerko. Častilcev sv. Valentina je bilo v 
zgodovini zelo veliko. Zlasti božjastni bolniki so se mu pripo
ročali za zdravje. 

Nekateri Valentinu pravijo tudi Zdravko. 
Sv. Valentin je ponekod tudi zavetnik čebelarjev. 
V Selški dolini je znan rek: "Ko pride sv. Valentin, sonce 

spet sije po dolin'." Dolina je namreč ozka, ponekod celo so
teska in pozimi - do sredine februarja - sonce oplazi le vrho
ve hribov. 

Iz Valentina izhajajo tudi številni priimki: Valentinčič, 
Balant... 

V Zahodni Evropi in Ameriki pa velja god sv. Valentina 
za srečen dan, ko si ljudje izmenjavajo čestitke in darila. 
Dan pa imenujemo Valentinovo. 

S m u č a r s k a t e k m a v B a š l j u 

V nedeljo, 2. februarja, so se pod Storžičem, v dolini Belice, 
zbrali številni tekmovalci, ki so se pomerili v kombinaciji velesla
loma in smuka. Še številnejši pa so bili gledalci, ki so vneto navi
jali za tekmovalce. 

Na začetku je Franci Lombar, domačin iz Bašlja, štartal s 
slovensko zastavo v roki. Za njim se je po progi spustil Kari Ra
kovec v opremi starega smučarja. Progo je postavila mladina iz 
Bašlja, pokrovitelj pa je bil Merkur Kranj. 

Prvi je štartal desetletni Jure Roblek iz Bašlja, za njim pa še 
štirinajst osnovnošolskih tekmovalcev. Tekmovalci so bili razde
ljeni v skupine: osnovnošolci, moški, ženske. Za osnovnošolci je 
štartalo še nekaj žensk, za njimi pa precej moških, tako da je bilo 
vseh tekmovalcev skupaj sedeminpetdeset. Bilo je tudi nekaj od
stopov. Najboljši trije pri osnovnošolcih so bili: Tone Zelnik, 
Klemen Javornik, Jure Bogataj; najboljše tri pri ženskah: Simo
na Cuderman, Milena Ristič, Jana Zibelnik; najboljši trije pri 
moških: Marko Javornik, Matjaž Kosmač, Tine Zelnik. 

Najboljši se je torej boril za smučarski pokal Bašlja, tekmo
vanje pa je organizirala smučarska sekcija Storžič. Bila je tudi ze
lo pestra izbira tople in hladne pijače pa smokijev, palčk in po
dobnega. Ljudi so zabavale tudi živahne besede, ki so letele iz 
ust Jožeta Robleka. 

Domov smo odšli veseli, čeprav nas je pošteno zeblo. Pa 
vendar; pomembno je, da je uspelo. 

Anka Naglic, 6. b r. OŠ Matije Valjavca Preddvor 

Sveti Valentin goduje 14. februarja. Pravijo mu tudi prvi po-
mladin. Znan je tudi pregovor: "Sv. Valentin ima ključ od kore
nin." Moj praded in moj pra-pra-praded sta bila Valentina in oba 
gospodarja na Kožuhovi domačiji na Kovskem vrhu. Vem tudi za 
cerkev na Jarčjem brdu, katere zavetnik je sv. Valentin. Na M a Ion
skem vrhu je domačija "Bolantin", katere ime izhaja iz imena Va
lentin. • Jernej Ržen 

Vse cvetlice na travniku so nestrpno čakale sv. Valentina, da 
jim odklene korenine. Vnemale so se že prve ljubezni. Pa je rekla 
marjetica, oblečena v lepo belo obleko: "Naj že pride ta sv. Valen
tin! Tako sem nestrpna." Ivanjščica pa je v skrbeh pripomnila: 
"Samo da se sv. Valentinu ne bi na poti avto pokvaril." Plavica pa 
je vzkliknila: "Komaj čakam, da me sosedov regrat poprosi za ro
ko!" "Pa da sv. Valentin ne bi doma pozabil ključa od korenin," je 
rekla spet ivanjščica, polna skrbi. Končno je prišel sv. Valentin, ki 
ni pozabil ne ključa od korenin pa tudi avto se mu na poti ni pokva
ril. Cvetlice so veselo pognale na dan in se veselile. • Zala Krelj 

Kako smo p r e ž i v e l i p o č i t n i c e ? 

Z i m s k i t a b o r z a n a j m l a j š e 

Jesenice, 10. februarja - Tudi pri nas se ž e pojavljajo 
agencije, ki ne skrbijo za varstvo otrok, ampak za akti
vno preživljanje prostega č a s a najmlajših. S Snežinko je 
bilo na Pristavi v Javormškem Rovtu zelo lepo. 

Dvanajst šolarjev, ki so se odzvali vabilu 
agencije Snežinka, je preživelo teden ne
pozabnih dni v lepem okolju Pristave v 
Javorniškem Rovtu. Otroci so pod vod
stvom mentorjev smučali, se sankali, 
spoznavali naravo tako, da so odhajali 
na izlete z lovci, se seznanili s starimi 
kmečkimi opravili, spoznali nešteto za
nimivih igric. 

Snežinko, ki skrbi za dobro otroško 
počutje in za otroško zabavo, vodi Nada 
Jensterle, ki pravi: »Že ob novem letu 
sva s prijateljico prišli na idejo, da bi za 
najmlajše pripravili silvestrovanje. Odz
valo se je kar 45 otrok in spoznali sva, 
da otroci nadvse radi preživijo čas med 
sovrstniki, saj se le tako lahko imenitno 
zabavajo. Poleg uspešnega počitniškega 
tabora, ki je bil na Pristavi, zdaj za otro
ke pripravljamo pustovanje, poleti pa 
poletne tabore. Povezali se bomo tudi s 
šolami v Avstriji in v Italiji in poskušali 
pripraviti otroški tabor treh dežel. Ime
nitno bi seveda bilo, ko bi dobili v na
jem zapuščeno vojašnico v Javorniškem 
Rovtu, kjer bi organizirali šole v nara-

T V - H I F I - V I O E O C E N T E R 
K R A N J 

D »tonili tm 
od »m(W|kj do patka 
•jOO-n.OOinlSjOO 19j00 

< mu ul<f\ i 
tH.MIMI.M.' 187 pri gostilni BLAZUN 

Ml S M O N A J C E N E J Š I 
NA TRI OBROKE BREZ OBRESTI, vam ponujamo 
SAMSUNG TV 51 cm -I- teletekst 
SAMSUNG videorekorder, daljn., VPS 
-12 % POPUST za takojšnje plačilo 
NE ZAMUDITE PRILOŽNOSTI 

40.990,00 
31.990,00 

PETEK, 14. a. 1003 

Valentine S day - dan zatjuSCjencev 

Nuša Jane 

Katja Grego 

Luka Jensterle 

In kako so se počutili udeleženci 
počitniškega zimskega tabora na Prista
vi? 

Nuša Jane iz Radovljice: »Bilo je 
zares imenitno: sankali smo se, spozna
vali naravo, najbolj pa mi je bilo všeč, 
ko smo plezali po drevju.« 

Katja Grego iz Izole: »Najbolj mi je 
bilo všeč to, da sem se naučila smučati; 
veselili pa smo se tudi izleta v naravo in 
spoznavanja narave. Zdaj tudi vem, ka
ko lahko plezaš po drevju...« 

Luka Jenstrele z Bleda: »Zame je 
bilo najbolj zanimivo, ko smo šli v gozd 
z lovci. Povedali so nam, da moraš biti v 
gozdu vedno tiho, če hočeš, da vidiš kak
šno žival. Imeti pa moraš tudi veliko 
kondicije in biti potrpežljiv...«© D. S. 

U Č I T A d.o.o, Ljubljanska 13 a, 
64260 Bled te! /fax: 064/77-426 

Ukvarjamo se s trgovino na področju poslovne opreme 
(pisarniške, šolske, trgovinske, gostinske), pisarniških 
strojev, osebnih računalnikov ter pisarniškega in šolskega 
materiala. 
K SODELOVANJU VABIMO TRGOVSKE PREDSTAVNIKE 
Delo je pogodbeno. 
Ne obljubljamo gradov v oblakih - nudimo pošteno plačilo za 
pošteno delo. 

S I T 0 T I S K A R J I P O Z O R ! 

GORENJSKA OBRTNA ZADRUGA in TRGOVSKO 
PODJETJE »SCONTO« odpirata v Kranju, na 
Likozarjevi 1/B, specializirano trgovino z vsemi 
potrebnimi materiali za sitotisk. Trgovina SITOLOR 
bo od 10.2.92 dalje odprta od ponedeljka do petka 
od 9. do 16. ure in nudi s l e d e č i program: 
• repromaterial za sitotisk (razredčila, barve, itd.) 
t oprema 
• storitve 
• komisijska prodaja Tel.: 064/212-591 



Z A DOM IN DRUŽINO 
UREJA: DANICA D O L E N C 

PUSTNE DOBROTE P O S K U S I M O S E M E 

Slani šarkelj 
Zakaj ne bi enkrat za spremembo spekle šarklja v slani izvedbi? 
Takega, ki bo odlično teknil ob kozarcu vina ali piva. Recept pri
haja s severa, kjer gospodinje veliko pozornost posvečajo slanim 
Pustnim dobrotam. Da je spečeno še bolj privlačno, pečemo v 
modelu za šarkelj ali potico. Poskusimo! 
Potrebujemo: 25 g svežega kvasa, ščepec sladkorja, 2 del mleka, 
375 g moke, 75 g masla ali margarine, 2 čajni žlički soli, 1 jajce; 
moko za pomokanje delovne površine, 100 g orehov, 180 g prekaje-
n e slanine, maščobo in moko za model. 

Kvas, sladkor in nekoliko toplo mleko zmešamo v posodici ter 
pustimo stati deset minut, da se 
kvas dvigne. Moko, razpuščeno 
maščobo, sol in jajce damo v 
skledo za stepanje. Dodamo kvas 
in preostanek toplega mleka. 
Zdaj ročno ali s strojčkom ume-
simo testo, ga pomokamo in pu
stimo na toplem vzhajati tako 
dolgo, da naraste še za enkrat. 
Orehe grobo nasekljamo, slani
no pa zrežemo na tanke koščke. 
Testo še enkrat dobro pregnete-

0 1 0 in pri tem vmesimo orehe in slanino. Testo damo v dobro na-
maščen in pomokan model, ga pustimo še dvajset minut na toplem 
vzhajati, da naraste, potem pa porinemo v pečico. Pečemo pri 180 
stopinjah C (v plinski pečici na 2-3) 50 do 60 minut. Ko je "šar
kelj" pečen, ga stresemo iz modela, ohladimo in ponudimo. 

No, pri tem slanem šarklju lahko kaj naredimo tudi po svoje. 
Orehe lahko zamenjamo z lešniki, če nam ti bolj ustrezajo, slanini 
lahko dodamo tudi na olju prepraženo sesekljano čebulo, naseklja-
ne olive in podobno. Vse bo odlično teknilo! 

Z zelišči je meso okusnejše 
Svinjska p e č e n k a z ze l i šč i 
Zdrobite in zmešajte malo timijana, lovorov list, žajbelj, dve na
geljnovi žbici, 6 ali 8 zrn popra, žlico morske soli in malo nastr-
gnega muškatnega oreščka. Povaljajte svinino v tem zeliščnem 
prahu in jo pustite v njem več ur, preden jo denete v pečico. Čez 
uro in pol ali dve uri jo polijte z mešanico iz pol vode in pol bele
ga vina. Zelišča se tako močno vpijejo v meso, da nastane okoli 
njega kar nekakšna skorja, zato je pečenka, ko jo vzamete iz peči
ce, zelo sočna. 
Marinirana svinjska zarebrnica 
Svinina je zelo primerna za pripravo z zelišči. To morate izkori
stiti, naroča francoski zeliščar M. Messegue. Pripravite marinado 
iz olivnega olja, kisa ali limoninega soka, na kolobarčke zrezane 
čebule, drobno sesekljanega česna, timijana, lovorovega lista, 
zdrobljenega žajblja, morske soli in poprovih zrn. 
V tej marinadi naj se namaka (na hladnem) lep kos svinjske zare-
brnice, ki ga kdaj pa kdaj obrnite, da se bo z vseh strani dodobra 
prepojil z marinado. Potem dajte zarebrnico v pečico in jo pecite 
poldrugo uro ali dve uri. Med pečenjem jo polivajte s sokom od 
marinade, da ostane sočna in se preveč ne izsuši. 

UČIMO SE D O K O N C A ŽIVLJENJA 

Tečaji, ki niso kar tako 
pa je Ljudska univerza Škofja Loka pripravljala odlične tečaje 
kuhanja in peke, že vemo, za letošnjo zimo in pomlad pa je pri
pravila še vrsto drugih zanimivih tečajev, ki bodo pritegnili mar
sikatero ženo ali dekle, mlado pa tudi ne več mlado gospodinjo. 
Tečaji, na katere posebej opozarjamo, so kratki, eno- ali dvodne
vni: STRIŽENJE DOMA, Z NARAVNIMI SREDSTVI DO 
UREJENOSTI, TEČAJ SADJARSTVA, SOBNE, OKENSKE 
IN BALKONSKE RASTLINE. Ponovili bodo tudi tečaje šiva
nja in ročnih del, tečaj strojnega pletenja, kuhanja za moške, ku
hanja za začetnike, kuhanja za domačo zabavo, tečaj za pripravo 
štrukljev, žlikrofov in cmokov ter splošne kuharske tečaje, ki pa 
bodo daljši. Posebej zanimivi bodo praktični enodnevni tematski 
tečaji za peko kruha, potic, bobov in buhteljnov, za spoznavanje 
»talijanske kuhinje, shranjevanje in konzerviranje, za pripravo 
nb, enolončnic, paštet, peciv, loških jedi, velikonočnih jedi in 
oblikovanje pisanic, za sušenje sadja. Vse tiste, ki že imate AMC 
posodo, bi zagotovo rade prisluhnile kuharju, kako to resnično 
najbolje uporabljati. In še nekaj bo zagotovo zelo zanimivo sliša
ti: kako uporabljamo in shranjujemo zdravilna zelišča. Za vse in
formacije se obrnite kar na Ljudsko univerzo Škofja Loka, tel. 
622-764, 620-888 in 621-865. Naj pa omenimo, da bo prvi eno
dnevni tečaj peke kruha 28. februarja na Bledu, tečaj peke 8 vrst 
Pustnih dobrot bo 15. in 20. februarja, striženje doma pa 22. fe-

N e p o z a b i m o n a v i t a m i n e • 

Vitamin A 
(retinol) 
Vsakdanja potreba za odraslega: 0,8 do 1 mg 
Glavni učinki: 
- odpornost proti vnetjem 
- boljši vid v mraku in temi 
-zdrava sluznica in koža 
Poglavitni viri: jetra (izreden vir!), marelice, melone, korenje, 
regrat, motovileč, kresa, paradižnik, buče, špinača, peteršilj, 
Jajce (rumenjak), maslo, žitni kalčki. 

V INDUSTRIJSKI CONI 
TRZIN 

b o n a v o l j o 

p r o i z v o d n o - p o s l o v n i o b j e k t 

e t a ž n e p o v r š i n e 8 0 0 - 1 0 0 0 

m 2 . I n t e r e s e n t i l a h k o d o b i j o 

i n f o r m a c i j e n a 

M i k l o š i č e v a 13, Ljubljana 

t e l . (061) 3 1 2 - 1 7 5 
fax . (061) 125-151 

M O D A 
Se radi športno oblačite? Med 
klasiko športnih oblačil zagoto
vo spada volnena tvveedasta 
jakna povsem klasičnega kroja. 
Lahko jo nosimo na hlače ali 
na krilo. Zraven gre volnen pu
lover, najraje puli, da ni po
trebna nobena ovratna rutica. 
Seveda se bo pa k takšni jakni 
lepo podala športna bluza. 
Zraven bomo nosile tudi šport
no torbico. Znana nemška žen
ska revija Brigitte priporoča 
malo torbico, ki se zapira z za
drgo in ima žep z zadrgo tudi 
ob strani. Ima dolg roč, da jo 
lahko obesimo čez rame. Mala 
je, vendar se vanjo veliko spra
vi, tudi manjša malica za daljše 
potepanje po mestu, v naravi. 

N O V KOTIČEK V S T A N O V A N J U 

Tuš namesto banje 
Moderni svet se vse bolj na
giba le k tuširanju in se za 
kopanje v banji redko odlo
ča, tako da večina moder
nih stanovanj, kjer je na
vadno stiska s prostorom, 
kopalnih kadi sploh nima 
vgrajenih. Če se boste odlo
čali za tuš kabino, se dobe 
zelo lične. Morda še bolj 
praktična pa je kabina za 
tuširanje, ki je od ostalega 
prostora ločena s steno in 
obložena z notranje strani s 
ploščicami, z zunanje pa z 
lesom, kar kopalnici daje 
posebno toplino. Poleg tega 
pa to steno lahko uporabi
mo za obešanje brisač, 
oblačil in podobnega. V 
odprtino, ki ostane, vgradi
mo drsna vrata iz plastike. 

D O M A Č I Z D R A V N I K 

S k i s o m n a d g r i p o 
Ko čutite, da se vas loteva prehlad ali gripa, pomagajte si s ki
som. Če boste pravočasno ukrepali, se ji morda celo izognete. 
Kitajka Aiping Wang, ki v Ljubljani zdravi s pet tisoč let starim 
načinom zdravljenja ČI-GUNG, svojim pacientom svetuje na
slednje: Dajte v posodo l del vode in l del močnega kisa (Go
renjci vzemimo Strniševega iz Kranja, ki velja za močnejšega od 
drugih), zavrite in vdihavajte kisove hlape. Dobro bo delo tako 
dihalnim organom kot sinusom. Seveda pa to naredite zvečer, 
pred spanjem, nikakor za tem ne hodite ven. Naj vas vonj po ki
su v stanovanju ne moti in ne zračite. Najbolje bi bilo, da pustite 
kis z vodo kar počasi vreti na štedilniku, da hlapi preplavijo pro
stor in naj ga vdihava vsa družina. Aiping Wang svetuje tudi, da 
te dni, ko gripa najhuje razsaja, tudi solato močneje okisamo ali 
pa preprosto kis kar pijemo. Najboljši je seveda za to domači ja
bolčni kis. Zjutraj si ga pripravimo s pol del tople vode in ravno 
toliko kisa, dodamo žličko medu, zmešamo in popijemo. 

S O B O T A , 15. f e b r u a r j a 1 9 9 2 

1. PROGRAM TV SLOVENIJA 

8.25 
8.3S 
8.38 
8.55 
9.10 
9.15 

11.00 
12.00 
12.05 
12.45 
13.45 
13.50 
14.40 

15.05 
16.50 
16.55 
17.00 
17.10 

18.55 
19.00 
19.10 
19.15 
19.25 
19.30 
19.50 
19.52 
19.55 
20.10 
20.15 

21.05 
21.15 

22.00 
22.15 
22.24 
22.25 
22.30 

1.40 

Video strani 
Izbo/ 
Angleščina - Follovv me 
Radovedni Taček: Pujs 
Zlati prah: O sreči in nesreči 
Klub klobuk 
Maja vam predstavlja 
Poročila 
Intervju, ponovitev 
Video strani 
Napovednik 
Zgodbe iz školjke, ponovitev 
Alf, ponovitev ameriške na
nizanke 
Tok tok, ponovitev 
EP, Video strani 
Poslovne informacije 
TV dnevnik 
Leteča vraga, ameriški film 
(fLfjJijejB.Musical za otroke z 
Romano Krajnčan 
EP, Video strani 
Risanka 
Napovednik 
Žrebanje 3x3 
EPP 
TV dnevnik 
Vreme 
Šport 
Utrip 
EPP 
Delo na črno, ameriška nani
zanka 
EPP 
Big band gala, prenos iz 
Cankarjevega doma 
TV dnevnik, vreme 
Šport 
EP, Video strani 
Napovednik 
Sova 
Murphy Brovvn, ameriška na
nizanka 
Mož, imenovan sokol, ameri
ška nadaljevanka 
Poveljstvo v peklu, ameriški 
film 
Ljudje počnejo vse mogoče, 
ameriški varietejski program 
Video strani 

2. PROGRAM TV SLOVENIJA 

9.30 Video strani 
9.40 Albertville: Zimske olimpij

ske igre '92 
11.55 Albertville: Zimske olimpij

ske igre '92 
14.05 Sova, ponovitev 

Pri Huxtablovih, ameriška 
nanizanka 
Mož, imenovan sokol, ameri
ška nadaljevanka 

15.25 Prisluhnimo tišini 
15.50 Angleščina v poslovnih stikih 
16.05 Garfield in prijatelji 
16.30 Domači ansambli: Beneški 

fantje in Veseli planšarji 
17.00 Albertville: Zimske olimpij

ske igre '92 
19.00 Klasika 
19.25 Napovednik 
19.30 TV dnevnik RTV Srbija 
20.00 Ljubezenska zgodba, ameri

ška nanizanka 
20.56 Albertville: Zimske olimpij

ske igre '92 
1.00 Yutel. eksperimentalni pro

grami 

1. PROGRAM TV HRVAŠKA 

8.25 
8.30 
8.35 
9.00 

10.00 
10.05 
11.06 

12.00 
12.05 
13.00 
14.00 
14.10 
15.05 

16.00 
16.15 
18.00 
18.05 

19.15 
19.30 
20.05 
20.50 

21.40 
22.35 
23.00 
23.45 
23.50 
23.55 
0.00 
0.05 

Pregled programa 
Poročila 
TV koledar 
Po otoplitvi, avstralska doku
mentarna oddaja 
Poročila 
TVšola 
Stjepan Radič, dokumentar
na nadaljevanka za mlade 
Poročila 
In memoriam: Lovro Matačić 
Slika na sliko 
Poročila 
Glasba 
Karkoli drugega bi bilo po
hlepno, angleška nadaljevan
ka 
Poročila 
TV dražba 
Poročila 
V registraturi, dramska na
daljevanka 
Najprej je bila beseda 
TV dnevnik 
Vi in vaš video 
Najdaljše sovraštvo, angle
ška dokumentarna serija 
Dubrovnik - hrvaške Atene 
Dnevnik 
Slika na sliko 
Poročila v angleščini 
Poročila v nemščini 
Horoskop 
Poročila 
Video strani 

S L O V E N I J A 1 
S O V A 

P O V E L J S T V O V 
P E K L U 
ameriški barvni film, igrajo. 
Suzanne Pleshetto, Dannv Ai-
ello, John Tenney, Joe Morton. 
Na eni izmed mestnih policij 
skih postaj prihaja neprestano 
do nepravilnosti, policisti so 
skorumpirani, sodelujejo pri 
kriminalnih dejanjih, zato za 
komandanta dobijo izkušeno in 
sposobno stotnico. 

2. PROGRAM TV HRVAŠKA 
11.35 Video strani 
11.45 TV koledar 
11.55 Albertville: Zimske olimpIj 

ske igre '92 
13.45 Vrnitev Pink Panterja, amei 

ški film 
15.30 Plameneči tiki. angleška na 

nizanka 
16.25 Albertville: Zimske olimpij 

ske igre '92 
23.05 Živ ali mrtev, ameriški film 
0.50 Hit DEPO 
2.50 Video strani 

KANALA 
10.00 Ponovitev večernega progra 

ma 
20.00 Dober večer 
20.05 Dnevno informativni pro 

gram 
20.30 Intervju: Pavle Zgaga, direk

tor Pedagoškega inštituta 
21.00 Vihre vojne, ameriška nada 

Ijevanka 
22.00 Video grom 
23.00 Erotična uspavanka 

Lahko noč 

TV AVSTRIJA 1 

15.20 čudežni trenutki 
15.25 Verski prazniki 
15.30 Jaz in ti, otroški program 
15.36 Bremenski mestni muzikanti, 

risanka 
16.00 Otroški VVurlitzer 
17.00 Mini čas v sliki 
17.10 Lassie 
17.30 Odštevanje, ekološka oddaja 
18.00 Čas v sliki 
18.05 Policijska postaja 
18.30 MacGvver 
19.30 Čas v sliki, vreme 
20.00 Kultura 
20.15 Človek, ki je preveč vedel, 

ameriški film 
22.15 Zlata dekleta 
22.45 Fletch, ameriški film 
0.20 Obkoljeni, ameriški film 
1.35 Poročila/ Ex libris 

RADIO KRANJ 

8.00 - Na noge Gorenjci! - 8.20 -
Oziramo se - 8.30 - Hov - ne znam 
domov - 8.40 - Pregled dnevnega 
tiska - 9.00 - Regionalna poročila -
10.00 - Poročila Radia Slovenija -
10.20 - Gorenjski utrip - 10.56 - Pet 
glasbenih želja -12.15 - Osmrtnice, 
zahvale -12.20 - Oziramo se -13.00 
- Danes do trinajstih - 13.56 - Še 
pet glasbenih želja - 14.00 - Pesem 
tedna - 14.20 - Velike ideje malih 
glav -15.00 - Regionalna poročila -
15.20 - Radio Kranj popoldne -
15.30 - Dogodki in odmevi -16.50 -
Koristne informacije -17.00 - Glas
bena lestvica 333 - 18.00 - Regio
nalna p"bročila - 18.20 - Pot do luči 
(verska oddaja) 18.50 - Radio Kranj 
jutri - 19.00 - Nasvidenje -

1. RADIO ž m 

16.00 - Napoved programa - Razve
drilno popoldne na vlovih Radia Ži
ri - vmes EPP in obvestila - 19.00 -
Odpoved programa -

RADIO TRIGLAV JESENICE 

11.45 - Pričetek, opoldanski tele
graf, horoskop, Duhovna obzorja, 
Danes do 13. - Radio Slovenija, 
Domače novice I, kuharsko nasvet, 
tečaj angleškega jezika - BBC, Do
godki in odmevi - Radio Slovenija, 
obvestila, Domače novice II. Zaba
vno glasbena kontaktna oddaja -
izmenoma Ugani številko ali Moja 
je lepša kot tvoja, čestitke, 19.00 -
Zaključek 

K I N O 15. f e b r u a r j a 

CENTER amer. kom. KAJ BOMO Z BOBOM ob 17. in 19. uri, prem. 
amer. kom. TAM, KJER JE SRCE ob 21. uri STORŽIČ amer. pust. film 
INDIANA JONES III. - ZADNJI KRIŽARSKI POHOD ob 16. uri, amer. tr
da erot. VEČ KOT STRAST ob 18. in 20. uri ŽELEZAR amer. pust. film 
BELI OČNJAK ob 17. uri, amer. kom. CRKNI, FREDI ob 19. in 21. uri 
DUPLICA amer. pust. rom. VRNITEV V PLAVO LAGUNO ob 17., 19 in 
21. uri TRŽIČ amer. erot. thrill. JOT SPOT - VROČE MESTO ob 18. in 
20. uri ŠKOFJA LOKA amer. film BINGO ob 18. in 20. uri ŽELEZNIKI 
amer. kom. MOJE PLAVO NEBO ob 19. uri RADOVLJICA amer. vojni 
film ŽELEZNI OREL II. ob 20. uri BLED amer. krim. drama DRUGSTO-
RE KAVBOJ ob 20. uri BOHINJ amer. akcij, film SANJSKI AVTO 
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N E D E L J A , 16. f e b r u a r j a 1 9 9 2 TEMA TEDNA 

D i a s p o r a 1. PROGRAM TV SLOVENIJA 
8.15 Video strani 
8.25 Program za otroke, ponovi

tev 
8.25 Živ žav 
9.20 Superbabica, angleška nani

zanka 
9.45 21. srečanje ljubljanskih zbo

rov 
10.15 Knžkraž, ponovitev 
11.30 Obzorja duha 
12.00 Poročila 
12.05 EP, Video strani 
12.10 Ljudje in zemlja 
12.35 Domači ansambli: Beneški 

fantje in Veseli planšarji, po
novitev 

13.05 Video strani 
14.20 Video strani 
14.30 Divji zahod, ameriški film 
15.55 Napovednik 
16.00 Edouard in njegove hčere, 

francoska nadaljevanka 
16.50 EP, Video strani 
16.55 Poslovne informacije 
17.00 TV dnevnik 
17.10 Vsi božji otroci, ameriški film 
18.40 TV mernik 
18.55 Novosti založb: Prelistajmo 

skupaj 
19.05 Risanka 
19.13 Napovednik 
19.20 Slovenski loto 
19.24 EPP 
19.30 TV dnevnik 
19.48 Vreme 
19.50 Šport 
19.55 Zrcalo tedna 
20.10 EPP 
20.15 Zdravo 
21.15 EPP 
21.20 Državno nadzorstvo, poljud

noznanstvena serija 
22.10 TV dnevnik, vreme 
22.25 Šport 
22.30 EP, Video strani 
22.35 Napovednik 
22.40 Sova 

Ko se vname star panj, an
gleška humoristična nani
zanka 
Mož, imenovan sokol, ameri
ška nadaljevanka 

0.00 Video strani 

2. PROGRAM TV SLOVENIJA 

9.30 Video strani 
9.40 Albertville: Zimske olimpij

ske igre '92 
16.05 Sova, ponovitev 

Mož imenovan sokol, ameri
ška nadaljevanka 

17.05 Albertville: Zimske olimpij
ske igre '92 

19.00 Sova, ponovitev 
Murphv Brovvn, ameriška na 
nizanka 

19.30 TV dnevnik HTV 
19.55 Potovanje, angleška poljud

noznanstvena serija 
20.50 Albertville: Zimske olimpij

ske igre '92 
1.00 Yutel, eksperimentalni pro

gram 

l. PROGRAM TV HRVAŠKA 

8.25 Pregled sporeda 
8.30 Poročila 
8.35 TV koledar 
9.00 Po otoplitvi, avstralska doku

mentarna oddaja 
10.00 Spored za otroke 
11.00 Veliki koreografi: Antonio 

Godes 
12.00 Poročila 
12.05 Plodovi zemlje, kmetijska od

daja 
13.00 Slika na sliko 
14.30 Shovv Rudija Carrella 
16.00 Poročila 
16.15 Poročila iz hrvaških regional

nih študijev 
16.35 Leteči medvedki, risana seri

ja 
17.00 Poročila v angleščini 
17.05 Mozart na turneji 
18.00 Poročila 
16.10 Videoboom 
19.30 Dnevnik 
20.00 Zgodba o Ivanu Padovcu, 

glasbena oddaja 
21.00 Življenjske preizkušnje, an

gleška dokumentarna serija 
22.05 TV dnevnik 
22.30 Druga stran tamburice, glas 

bena oddaja 
23.00 Slika na sliko 
23.45 Poročila v nemščini 
23.50 Poročila v angleščini 
23.55 Horoskop 
0.00 Poročila 
0.05 Video strani 

2. PROGRAM TV HRVATSKA 

S L O V E N I J A 1 17.10 

VSI BOŽJI O T R O C I 
ameriški barvni film; igrajo: 
Richard VVidmark, Ned Beatty, 
Ossie Daviš, Rubv Dee, Maric 
lare Costelo, Ken Svvofford. V 
ospredju filmske zgodbe sta 
bela in črna družina s sinovo
ma, ki sta nerazdružljiva prija
telja. 

11.55 Albertville: Zimske Ol 
16.00 Risanke 
16.25 Vlak v snegu, hrvaški film za 

otroke 
17.50 Busove zgodbe, risana serija 
18.15 TV Portuna 
18.25 Albertville: Zimske olimpij

ske igre '92 
23.05 Bagdad Cafe, ameriška hu 

moristična nanizanka 
23.35 Amos, ameriški film 
1.10 Video strani 

KANALA 

9.00 Ponovitev programa prejšnje 
nedelje 

13.10 Video grom 
20.00 Mala mama, nemško/hrvaški 

film 
22.00 Ponovitev filma po izbiri gle

dalcev 

TV AVSTRIJA 1 

8.30 Jutranji program 
13.35 Dvojni agent, ameriški film 
15.05 Petnajst minut pred dvanaj

sto, nemški film 
15.25 Biblija za otroke 
15.30 Jaz in ti, otroški program 
15.55 Jaz in ti, pregled otroškega 

programa za prihodnji teden 
16.10 Dekle iz mesta 
17.00 Mini čas v sliki 
17.10 Velikih deset 
18.00 Čas v sliki 
18.05 Policijska postaja 
18.30 MacGvver 
19.30 Čas v sliki 
19.48 Sporna vprašanja 
20.15 Kraj dejanja 
21.50 Regina na stopnicah, nada

ljevanka 
22.40 Tvvin Peaks 
0.10 Camille Saint Saens, kon

cert 
0.40 Čas v sliki 

TV AVSTRIJA 2 
20.15 Zimske Ol - Olimpijski studio 
21.50 Čas v sliki 
21.55 Zimske Ol - hokej, umetno

stno drsanje 
0.10 Magnum 
0.56 Poročila 

RADIO KRANJ 

8.00 - Na noge Gorenjci! - 8.20 -
Oziramo se - 8.30 - Hov - ne znam 
domov - 9.20 - Za ljubitelje klasike -
10.00 - Poročila Radia Slovenija -
10.05 - Na vrtiljaku z Romano (otro
ška oddaja) - 11.00 - Po domače na 
Kranjskem tadiu - 12.00 - Brezpla
čni mali oglasi - 13.00 - Danes do 
trinajstih - 13.20 - Dobrodošli med 
praznovalci - 15.20 - Radio Kranj 
popoldne - 15.30 - Dogodki in od
mevi - 16.00 - Izbor pesmi tedna -
17.20 - Športna oddaja -18.00 - Re
gionalna poročila - 18.30 - Nagrad
ni kviz Kina Kranj - 18.50 - Radio 
Kranj jutri - 19.00 - Nasvidenje -

l. RADIO ŽIRI 

9.00 - Napoved programâ  radijski 
koledar - EPP - 10.00 - Športne no
vice -10.15 - Od tu in tam - 11.00 -
Novice in dogodki - obvestila - ma
li oglasi - 12.00 - Nedeljska duho
vna misel -12.15 - EPP - 12.30 - če
stitke in pozdravi - 13.30 - Nedelj
sko popoldne na 91,2, 98,2, 96,4 
MHz - vmes kulturni kažipot - pro
metni servis - pregled slov. časopi
sja - aktualni športni dogodki in 
sprehod po kinodvoranah - vreme 
- 15.30 - Odpoved programa -

RADIO TRIGLAV JESENICE 

8.00 - Pričetek, ura za najmlajše, 
minute z godbami na pihala, Slo
venci v svetu, špikov kot, kuharski 

Dnevno nas stranke prese
nečajo s svojimi inovacijami, ki 
jih producirajo kot po tekočem 
traku. Kaj zato, če betežni in 
revni narod bezlja po trgovi
nah in stika za kakšno cenejšo 
štruco kruha - pomembno je, 
da se o nas, ki smo člani te in te 
stranke kaj dobrega in bistro
umnega sliši. Vsi se vtikajo v 
vse, vsi o vsem vse vedo, tako 
da od te silne pameti, ki straši 
po tem delu zemeljske oble, 
kar poka in nam grozi, da nas 
ne bo razneslo le zaradi kakšne 
ekološke katastrofe, ampak od 
vsevednosti. 

Ena takih cvetk, ki jih sliši
mo iz ust nekaterih uglednih 
politikov in strankarskih prva
kov, je tudi tista, da naj bi bile 
volitve že junija ali julija! Malo 
morgen! Julija so dopusti, ko 
bo raja sicer res pretežno visela 
kar doma, ampak križi s kakš
nimi dopustniško odsotnimi 
vseeno bodo! Do junija pa pri
stojno ministrstvo niti v sanjah 
ne more »podelati« kakšnih 
160.000 prošenj za državljan
stvo, razen, če se temeljito ka
drovsko ne okrepi in zaposli 
novo četo uradnikov! Brez 
»pošlihtanega« državljanstva 
pa ja ne bomo ruknili v druge 
demokratične in sploh oh in ah 
volitve? Da pa bi bile volitve 
jeseni, je pa psihološko nespa
metno, kajti jeseni so družinski 
stroški največji. 

Ampak... Le kdo se pa sploh 
še ozira na take ali drugačne 
argumente? Slovenija je v vseh 
ozirih, posebno v političnih, 
ena sama celjska Kovinotehna. 
Nemogoče je mogoče! 

Še posebej krasoten pa je 
predlog neke naše stranke, da 
naj bi na naših drugih demo
kratičnih in sploh ah in oh vo
litvah dali volilno pravico tudi 
tistim Slovencem in Slovenči-
cam, ki so v belem svetu! Slo
venci v diaspori naj bi torej tu
di lahko volili! 

Nič nimam proti Slovencem 
v diaspori - ravno nasprotno! 
Celo hudo prav bi mi prišlo, ko 
bi mi bila v žlahti kakšna stara 
in bolehna tetka iz Amerike. In 
konec koncev mi Jt tudi vse
eno, če po zgledu Hrvaške voli 
tudi slovenska diaspora - kdor
koli nam tudi z diasporsko po
močjo že zavlada, hudo se bo 
spotil, preden sploh kaj spravi 
v red, mi pa se bomo še naprej 
kar naprej cmarili v balkanskih 
razvadah in navadah. Kje je še 
Evropa! 

Čeprav je za nekatere tak 
predlog o širitvi volilne pravice 
tudi na Slovence po svetu hudo 
preračunljiv in rahlo eksotičen, 
ni tako za odmet, kot si mislite! 
Če bi predlog osvojila tudi Ev
ropa in še druge zemeljske celi
ne, lahko pričakujemo perma
nentno selitev narodov. Pravo 
potovalno mrzlico, novodobno 
preseljevanje narodov in tako 
rekoč turistični boom, saj bi se 
ogromna množica človeštva 
dnevno selila iz enega konca 
zemeljske oble na drugega. Za
nesljivo so vsaj vsak teden kje 
kakšne volitve - če ne že na dr
žavni ravni pa na lokalni! Pa bi 
v Ameriko izseljeni črnčki ali 
Kitajčki kar švigali na rodno 
jim celino in obratno in v vseh 
smereh gor in dol in na vzhod 
in na zahod! Bolj revnim bi po
lete do volilnih skrinjic financi
rala kar država, kar sicer ne bi 
bilo poceni, a volilni glas dia-
spore pač odtehta vse stroške. 
Diaspora je že po naravi stvari 
same jako mnogo informirana 
o razmerah v državi, ki jo je bi
la zapustila pred dvajsetimi, 

petdesetimi leti... Največ pač 
veš o tistih deželah, ki so odda
ljene, ki si jih zapustil davnega, 
saj sploh ne veš katerega že le
ta. Hudimano dobro znaš po
tem presojati, koga voliti, da 
bo tvoji rodni grudi še bolje-
Aktivno pa bi se lahko vključili 
tudi Marsovčki. Kaj veš, mor
da pa je kdo slovenskega pore
kla in bo prav rad z vesoljsko 
ladjo priplaval in volil v kakš
nem našem Zgornjem Kašlju? 

A zdaj vidite, da se prav iz 
vsakega predloga, ki vam ga 
naše stranke postrežejo na 
pladnju, ni treba že a priori 
norčevati in ga sramotiti! Vse 
je treba dobro in temeljito pre
misliti in po tehtnem preudar
ku se iz vsake stvari na vsak 
način da kaj umnega izvleči! 
Če nič drugega, bi z vključitvi
jo vse svetovne diaspore v vo
lilne sisteme izjemno porasel 
turistični promet in bi bilo tako 
vsaj nekaj konkretne koristi. 

Nekatere ideje so zares kra
sne in vredne vsesplošne sveto
vne pozornosti, dokazujejo pa 
med drugim, da tudi iz balkan
skega kotla kdaj vznikne kaj ta
kega, ki je vredno svetovne po
zornosti in vsesplošne uporabe. 
Zares škoda, da svet take ideje 
jemlje kot ideje izpod odeje in 
se samo odkrito čudi, češ, kaj 
vse se lahko izcimi v demokra
ciji, ki na vsak način hoče biti 
nekaj več.. .# D. Sedej 

11.35 Video strani nasveti, kupim - prodam, Nede 
11.45 TV koledar 8 k 0 popoldne, 19.00 - Zaključek 

K I N O 16. f e b r u a r j a 

CENTER amer. kom. KAJ BOMO Z BOBOM ob 17. in 19. uri, amer. 
kom. BINGO ob 21. uri STORŽIČ amer. pust. film JAMES BOND JE 
BIL ŽENSKA ob 16. uri, amer. trda erot. VEČ KOT STRAST ob 18. in 20. 
uri ŽELEZAR amer. kom. CRKNI, FREDI ob 17., 19. in 21. uri DUPLICA 
amer pust. rom. VRNITEV V PLAVO LAGUNO ob 17. in 19 uri, prem. 
jap. trde erot. SEKS MADE IN JAPONSKA ob 21. uri TRŽIČ amer. 
pust. film BELI OČNJAK ob 18. in 20. uri ŠKOFJA LOKA amer. film 
BINGO ob 18. uri ŽELEZNIKI amer. glasb, film V POSTELJI Z MADON-
NO ob 19. uri RADOVLJICA amer. akcij, film PEKEL V ŠOLI ob 18. uri, 
amer. črna kom. BARTON FINK ob 20. uri BLED amer. akcij, film 
SANJSKI AVTO ob 18. uri, amer. krim. drama DRUGSTORE KAVBOJ 
ob 20. uri BOHINJ avstral zab. film MLADI EINSTEIN ob 20. uri 

VAŠE MNENJE 
V MESTO SODI ZELENJE, 
NE PA HALE! 

Sašo M. nam je posredoval naslednje mnenje: 
»Prav bi bilo, ko bi meščani večjo pozornost posvetili okolju, kjer živijo. 

Mene motijo predvsem novogradnje hal v mestih, saj v mesta nikakor ne so
dijo. 

Dandanašnj i se le malo gradi, zato pozornost vzbuja vsakršna nova 
gradnja. Sam sem bil prav presenečen , ko sem sredi Jesenic opazil gradnjo 
nove hale jeseniškega Viatorja. Prav je, da se podjetje razvija in gradi svo
je poslovne prostore. Že od nekdaj pa se ne strinjam s tem, da se v središ
ču mesta in ob parku, ki so ga Jeseničani le stežka zgradili in ga še težje 
vzdržujejo , gradijo nove hale. To v središče mesta pač ne sodi! 

Kdaj bo prišel čas, ko nam bo malo bolj mar za lepo okolje? Če bi 
mene vprašali , bi selil Viator kam drugam, saj je prostora na Jesenicah v 
zadnjem času kar veliko. V središče mesta pa sodi zelenje in lepa hortikul-
turna ureditev!« 

Upamo, da bodo vašemu mnenju »pristojni« prisluhnili. Če se že z Via-
torjem ne bo dalo, je vaše mnenje vsaj resno in dobrodošlo opozorilo prihod
njim načrtovalcem in strokovnjakom pri urejanju okolja in prostora! • D. 
S. 

TENIŠKI TURNIR 
ZNANIH SLOVENK 

Uredništvo informativno zabavnega časnika Kaj bo organizi
ralo 29. februarja 1992 od 13. ure naprej v Športni dvorani FIT TOP 
v Mengšu 1. TENIŠKI TURNIR ZNANIH SLOVENK. Udeležbo so 
med drugimi že potrdile Bojana Žokalj - Jesih, Metka Volčič, šerbi, 
Helena Blagne, ena najbolj uspešnih slovenskih menedžerk Anica 
Berglez Volk in druge. Na spisku so znane Slovenke od Murske 
Sobote pa tja do Kopra na eni in Jesenic do Brežic na drugih stra
neh. 

Igrale bodo po sistemu dvojic. Ena izmed njih bo dobila, kot 
50.000 obiskovalka dvorane FIT TOP (v treh letih), celoletno brez
plačno vstopnico za igranje tenisa in squosa. Zvečer, ob 20. uri bo 
zabavna prireditev, na kateri bo gospod Silvo Teršak intervjuval 
znane Slovenke, nekatere med njimi bodo sodelovale v zabavnem 
programu, dva obiskovalca, 49999. in 50.001., pa bosta dobila ce
loletni vstopnici za igranje tenisa. 

KRANJ P O Č A S I UMIRA! 
O l d h a m ' s t w i n t o w n 

f a c e s a s l o w d e a t h 
Novinarji za domačo rabo so veliko

krat tarča kritik, da vidijo okoli sebe vse gr
do in vse najslabše! 

Tokrat imajo tovrstni kritiki idealno 
priložnost, da se znesejo še nad tujimi novi
narji, ki bolehajo tudi za to grdo razvado, 
da vidijo stvari take, kot v resnici so! 

Včasih so bili v navadi »pobratimi«, ko 
so mesta med seboj navezovala tesnejše pri
jateljske stike in sodelovanje. Ne vem, ali je 
to še aktualno in času dostojno, ko gre za 
prijateljstva s tujimi mesti. Z jugoslovanski
mi so se iz razumljivih razlogov pač prekinili 
vsi stiki.. 

Kakorkoli že, Kranj se je »pobratil« z 
Oldhamom v Veliki Britaniji že leta in leta 
prej, preden je pri nas prišlo do izbruha de
mokracije. V Oldhamu imajo Kranj še vedno 
za »tvvin town« in očitno še vedno radi slišijo, 
kako se kaj v Kranju živi in dela. 

V lokalnem časopisu Oldham Cronicle 
je 2. decembra lani izšel članek njihovega 
glavnega fotoreporterja gospoda Martina 
Smitha, ki se je mudil v Kranju, od koder je 
doma njegova soproga Jurica. Svojim vtisom 
je dal zgovoren naslov, namreč: Oldhamu 
prijateljsko mesto počasi umira! V njem opi
suje težko življenje Slovencev, obenem pa iz
raža up in nado, da bo Sloveniji vendarle ne
koč lepše! 

Pa poglejmo, kaj se je tujim in nepri
stranskim očem zdelo vredno zapisati o vtisih 
iz Slovenije in gorenjske metropole: 

»...Sloveniji grozi nevarnost propada... 
Včasih je kar kipela od turizma, zdaj pa je 
vse skupaj skoraj popolnoma zapuščeno... 
Hoteli so prazni, v kavarnicah in gostilnah je 
depresivno tiho in mirno. Ko smo se peljali s 
pletno na otok, nam je pletnar povedal, da 
smo njegovi prvi gostje ta teden, to pa je bilo 
- pomislite - v četrtek! »Vojna je,« nam je 
žalostno dejal. Kako zelo je drugače kot te

daj, ko se je 98 odstotkov Slovencev na volit
vah opredelilo za odcepitev od Jugoslavije! 
Tedaj so bili siti tega, da so morali nositi vse 
finančno breme za ostali del Jugoslavije in 
so sami hoteli v evropsko skupnost, da napi
šejo novo poglavje zgodovine Slovenije. Toda 
26. junija so zvezni tanki in letala prekorači
li mejo in veselje se je spremenilo v teror... V 
desetih dneh je umrlo okoli 200 ljudi, uničeni 
so bili domovi. Neka ženska mi je povedala, 
da se je vračala domov, ko je zagledala voja
ški helikopter, ki je kar naenkrat začel stre
ljati... Uničeno je bilo letališče blizu Kra
nja... Slovenija se srečuje z ranami vojne, z 
gospodarsko škodo, z revščino, ki grozi... 

Cene dnevno naraščajo, ljudje nimajo 
več za hrano. Nekdo, ki ima zasebno firmo, 
mi je povedal, da so se nekoč prebijali iz me
seca v mesec, zdaj se prebijajo od dneva do 
dneva... Nekdo drug, ki dela v državni firmi, 
je dejal, da ni že tedne in tedne dobil plače in 
spet drugi, da so mu navkljub naraščajočim 
cenam zmanjšali plačo! Slovenija se počuti 
kot pozabljena dežela, tankovske ovire so ob 
vseh pomembnejših cestah in zaklonišča so 
pripravljena - za dan, za katerega upajo, da 
nikoli ne pride. Kmalu bodo uvedli svojo va
luto, lipo, do tedaj pa so v veljavi boni, pri
pravljajo nove potne liste. Kot redni obisko
valec Jugoslavije res ne morem videti, kaj ar
mada sploh hoče, ko se ravna proti volji teh 
ljudi... Na bilijone funtov bo treba, da se ob
novi turizem. In skrajni čas je, da vsaj ena 
evropska država ali celo Amerika prizna Slo
venijo in Hrvaško kot neodvisni državi in da 
ustavi to noro vojno...« 

Tedaj, ko se je gospod Martin Smith 
mudil v Sloveniji, naša država še ni bila pri
znana. Zdaj seveda je priznana, gospodarske 
razmere pa so še vedno take ali še hujše, kot 
jih je opisoval. Ob vsem tem je seveda narav
nost idealno, da se ni zanimal - ali pa je za-

Tankovske ovire ob kranjski cesti. 
Martin Smith 

Foto 

molčal - za novodobne politične razmere i' 
razprtije, ki pretresajo Slovenijo in jo dolg0' 
ročno pehajo v še večjo bedo in revščino. K' 
smo bili pred davnimi davnimi leti v Oldh*' 
mu, smo našim prijaznim gostiteljem na vs* 
pretege razlagali vse odlike samoupravi j*' 
nja. In bolj smo razlagali, manj so razumel''. 
Bilo je prav ganljivo, ko na noben način ni*0 

mogli »kapirati«, da pri nas samoupravljali 
o vsem vse vemo in o vsem odločamo! 

Zdaj bi jih enako »vrglo dol«, ko bi ji"1 

odkrito razlagali vse Smeri razvoja naše d? 
mokraći je! Si predstavljate, kako bi gledal'* 
ko bi jim začeli razlagati dnevnopolitične **' 
dosti in norosti našega vsakdana?• D. S* 
dej 



REPORTAŽA 15. S T R A N G L A S 

Dr. Jože Mencinger: 

» M e n e n i n i k o l i n i h č e 

p r e g a n j a l ! « 
Jože Mencinger je diplomiral na pravni Jfakul
teti, nadaljeval študij v ZDA, kjer je tudi dokto
riral. Zaposlen je na Ekonomskem inštitutu 
Pravne fakultete. Rodil se je na Jesenicah, od 
koder je odšel leta 1960. 
Se na Jesenice še vračate? 

»Čeprav na Jesenicah že 
dolgo več ne živim, vsak teden 
ali vsakih štirinajst dni obiščem 
starše.« 
Gospod Mencinger; pravijo, da 
ste bili v jeseniški gimnaziji zelo 
dober dijak, obenem pa ie tedaj 
niste skrivali, da ste čisto drugih 
pogledov, kot so bili značilni za 
tedanji sistem. 

»Ne vem... Zdaj se morda 
zdi bolj smešno kot ne, vendar 
sem bil že v dijaških letih proti 
mladinskim delovnim briga
dam, češ da ni takega učinka, 
kot je vloženih sredstev. Neka
ko sem se že v gimnaziji razgla
šal za socialdemokrata in 
imam v tem smislu že kar dolg 
politični staž. Zdaj sicer nisem 
več član Pučnikove Socialde
mokratske stranke, ker se mi 
nasploh slovenske stranke zdi
jo preveč politično ozke. Sim
patiziram z demokrati, ki so 
nekako širših pogledov. Druga
če pa sem po poreklu krščanski 
demokrat, po prepričanju pa 
bom ostal socialdemokrat.« 

Morda sem malo manj zadrt 
kot nekateri drugi... 
še potem, ko ste odšli iz vlade, 
ste bili dolgo časa visoko na le
stvicah popularnosti Čemu pripi
sujete to izjemno popularnost? 

»Če na tisto lestvico prideš, 
najbrž kar ne moreš stran. Tudi 
če bi umrl, bi bil verjetno še 
kar gor... Ljudje se verjetno 
težko odvadijo, morebiti pa 
sem malo manj zadrt in mislim, 
da sem vedno pošteno povedal, 
kaj si o čem mislim in kaj nas 
čaka v prihodnje. Nikoli nisem 
lagal in nisem zbiral volilnih 
glasov - politika mi ni kruh in 
sem vedno lahko drugače gle
dal na stvari. Ustvarjanje nekih 
idealnih družb se mi je vedno 
zdelo popolnoma zgrešeno - in 
prav to zamerim politikom, saj 
obljubljajo stvari, o katerih sa
mi niso prepričani. Lahko, da 
sem imel kdaj tudi kaj narobe, 
nisem pa lagal. Tisti, ki danes 
pripovedujejo, kaj vse so vedeli 
za naprej, preprosto lažejo. Ne
kateri danes pripovedujejo, da 
so že decembra lani vedeli, da 
bo prišlo do osamosvojitve. Po 
mojem mnenju ne govorijo res
nice: stranke naj samo pogle
dajo v svoje programe, pa bo
do videle, da so se zavzemale 
za konfederacijo in za druge 
stvari in nikakor niso predvide
vale takšne osamosvojitve Slo
venije.« 

Torej je bolj kot ne šlo za splet 
zunanjih okoliščin? 

»Da. Splet okoliščin je bil 
tak, da smo danes samostojni 
in suvereni. In tudi z ekonom
skega stališča je prav, da je do 
tega prišlo. V nekdanji Jugosla
viji ni bilo mogoče graditi eko
nomskega sistema in ne voditi 
Prave ekonomske politike, tre
na se je bilo izogniti grozeči dr
žavljanski vojni. Nikoli si ne bi 
misli, da bo prišlo do takih žr
tev, kot so zdaj v vojni na Hr
vaškem - če bi me pred letom 
vprašali, ali je to mogoče, bi si 
mislil, da se vam je zmešalo. 
Grozljivo se mi zdi gledati te 
stare ljudi, ki so v vojni vse iz
gubili. In za vse so krivi samo 
Politiki...« 

^ Sloveniji vas večkrat citirajo. 
Nekoč ste med drugim prav ime
nitno zapisali, da je iskanje pra-
Vega privatizacijskega modela pri 
nas podobno butalskemu kovaču 

Nacu. kije na vprašanje, kaj ku
je, odgovoril: Ce bo špičasto, bo
do vile, če pa okroglo, bo pa lo
pata... 

»Imam tri otroke in prebral 
sem veliko otroških pravljic. V 
njih je zelo veliko filozofije in 
začuda veliko resnic. Da pa 
kdaj to tudi uporabljam, je pa 
zato, ker lahko bolj privlačno 
razlagam nekatere stvari...« 
Zakaj ste pravzaprav zapustili 
vlado? 

»Večkrat slišim obtožbe, da 
sem vlado zapustil, kar sploh 
ni res. Imel sem na razpolago 
več možnosti: ali da grem, se 
prepiram ali da ostanem. Naj
bolj koristno se mi je zdelo, da 
oddidem, saj mi je predsednik 
vlade jasno izrazil nezaupnico. 
S tem pa še ni rečeno, da nisem 
imel prav, nasprotno: po letu 
dni sem še bolj prepričan, da 
sem imel prav. Američani, ki so 
svetovali, so vse skupaj zausta
vili za leto dni, potem pa odšli. 
Kriza v vladi se je začela, ko 
sva odšla z dr. Kranjcem. Zdaj 
govorijo razne neumnosti, za
kaj sva odšla: Kranjc je odšel 
zaradi solidarnosti in lojalno
sti. Skupaj sva v vlado prišla, 
skupaj delala, jaz sem mu zau
pal in on meni. Če je on kaj na
redil, se v njegovo delo nisem 
vtikal, saj je v določenih zade
vah več vedel - zato je današnje 
ločevanje, češ Mencinger je bil 
dober, Kranjc pa slab, popoln 
nesmisel in neresnica. Zdaj pa 
vidimo, da se v svetu nagibajo 
k takšnim rešitvam, kot smo jih 
mi predlagali - država mora 
poskrbeti za pravila in zadeve 
kontrolirati. Ne govorim o teh
ničnih rešitvah, ampak o tem, 
da je bil koncept pravi in dober 
za Slovenijo.« 

Za televizijo sem bil 
nepredvidljiv 
Na Jesenicah ste Uveli na Murovi 
v veliki meščanski hiši, ki so jo po 
vojni nacionalizirali Kako ste 
doživljali odvzem premoženja? 

»Moji straši so to izjemno 
težko doživljali, doživljali kot 
krajo. Denacionalizacija je da
nes zame bolj emocionalno kot 
ekonomsko vprašanje. Eko
nomsko bodo številni v slab
šem položaju... Ta hiša na Mu
rovi 30 let ni bila vzdrževana, 
veliko breme je, saj se nihče za
njo ni zanimal. Denacionaliza
cija bo težka, saj so vsi dedni 
postopki ustavljeni, potencial
ni dediči se bodo med seboj za
čeli prepirati, večje stvari, kot 
je vračanje zemljišča, na kate
rih so objekti, bodo težko iz
vedljive, podjetja so spreminja
la poslovne prostore in tako 
dalje. Kar so nacionalizirali do 
leta 1958, bo še nekako, za na
zaj pa bo izredno težko. V tem 
smislu bo za naslednjih petde
set let veliko problemov...« 

V prejšnjih letih ste se le malo 
pojavljali na televiziji Če pa ste 
se, ste se le enkrat in potem dolgo 
dolgo ne več. 

»V ekonomiji sem se ukvar
jal z ekonometrijo - merjenje in 
statistika pa ljudi ne zanima 
kaj prida. Šele ob koncu se
demdesetih let sem se pojavil 
na televiziji. Najbrž pa sem bil 
za televizijo nepredvidljiv in 
me zato niso vabili kaj pogosto 
ali pa nisem bil dovolj dober. 
Veste, zame je bil položaj v se
demdesetih in osemdesetih le
tih normalen položaj, kakor 

smešno se zdaj komu to zdi. 
Sam nikoli nisem bil član parti
je, a nikoli se tudi nisem čutil 
preganjanega. Nekateri zdaj 
pripovedujejo, da so bili prega
njani, a vem, da so bili komu
nisti. Bile so seveda izjeme, kot 
gospod Pučnik. Vendar lahko 
rečem, da mene nikoli niso pre
ganjali in ne vem, odkod Slo
vencem toliko preganjavice. 
Mislim, da so ljudje na splošno 
dobronamerni in da je problem 
predvsem v neumnosti in ne v 
slabih namenih. Sam nisem je
zen za tisto, kar mi je bilo v 
vladi za hrbtom narejenega, to 
je bolj rezultat neizkušenosti in 
neumnosti kot hudobije.« 
Kakšni pa ste po naravi? Opti
mist? 

»Mislim, da sem precej mi
ren. Zmeren optimist.« 
Boste še šli v politiko? 

»Nisem se še odločil. Sem 
pa toliko politika »ratal«, da 
zdaj nikoli ne rečem ne.« 
Kaj bi rekli o korupcijah in afe
rah v Sloveniji? 

»Mislim, da smo z družbeno 
lastnino izgubili norme, izgubi
li občutek za to, kaj je prav in 
kaj ni. Je tudi veliko zadev, ki 
niso noben kriminal. Navse
zadnje lahko pomislimo na 
kredite, ki niso bili realni, na 
stanovanja, za katera smo pla
čevali nizko stanarino. Posledi
ca izgubljenih norm je tudi to, 
da politiki ne vidijo nobene 
meje med svojimi in državnimi 
interesi, da imaš firmo in si tu
di minister. V takih razmerah 
je kaos normalno stanje stvari. 
Mi Slovenci bi se radi šli tak 
kapitalizem, v katerem bi bili 
vsi enaki in vsi bi šli radi v Ev
ropo, ampak v tako, kakršno 
mi hočemo... To je naivnost. 
Ravno tako mislim, da v času 
demokratičnih sprememb ni bi
lo gonje proti rdečim in niso 
bili preganjani. Tako kot v se
demdesetih in osemdesetih le
tih meja med takšnimi in dru
gačnimi ni bila jasna, ni bilo ti
stih, ki so na oblasti in drugih 
brez oblasti. Navsezadnje sem 
bil sam predsednik hišnega 
sveta in nisem čutil take ostre 
razmejitve...« 

Pred rojstvom novih 
oktobrskih revolucij? 
Vsevprek se govori o managerjih 
in kraji podjetij. Kaj mislite? 

»Res ne vem, zakaj tisti, ki 
kaj takega vidijo, tega ne prija
vijo...« 
Kam in komu? 

»Saj imamo pravobranilstvo 
in tožilstvo. Tega enostavno ne 
razumem. Pri nas stvari niso ja
sno definirane. Poglejte pri
mer: recimo, da bi imel sam tr
govsko podjetje, katerega last
nik bi bila moja žena. Z neko 
potezo prenesem kapital na no
vo firmo in s tem sem naredil 
veliko škode, ampak kako naj 
zakon to prepreči? Lahko sa
mo tako, da prepove zasebno 
aktivnost, ampak tega vendarle 
ne more napraviti. Zato je po-
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memben tisti pristop k privati
zaciji, s katerim bi managerje 
poskušali »privezati« k firmi. 
In tako je nazadnje davčni si
stem tisti, ki regulira. Ob pro
blemu privatizacije se pretira
va, kajti problem slovenskega 
gospodarstva je drugje: v izgu
bi povpraševanja in v izgubi na 
strani ponudbe. Delavci so za
interesirani, da imajo službo in 
plačo, s čimmanjšimi institu
cionalnimi šoki pa bi morali iti 
naprej. Napaka je v tem, ker ne 
razlikujemo ekonomske politi
ke od gospodarskega sistema, 
saj gospodarski sistem daje re
šitve šele na daljši rok. Ce bi 
bilo res, daje v kapitalizmu vse 
dobro, potem bi bilo v južni 
Ameriki vse dobro. Trdim, da 
je bil prejšnji sistem socialno 
bolj učinkovit kot kapitalizem 
v južni Ameriki in ne razumem 
ostrin vseh razprav. Nekaj let 
smo vedeli, da je sistem treba 
spremeniti;, zdaj je spreme
njen, a ljudje naj bi čimmanj tr
peli. 

Kaj pa tuji svetovalci? 
»Američani hodijo v Vzhod

no Evropo, delijo nauke in Ru
som pripovedujejo, kako je 
konvertibilnost rublja po
membna zadeva, vendar so za 
Ruse pomembnejši drugi pro
blemi. Poenostavljeni gospo
darski nasveti, ki prihajajo iz 
Amerike in ne toliko iz Evrope, 
bodo rodili nove oktobrske re
volucije.« 

Pred kratkim ste rekli da je per
spektiva Slovenije v transportu in 
veliko manj v turizmu. 

»Da se bomo prav razumeli. 
Popolnoma nič nimam proti 
turizmu, prej nasprotno. Ven
dar je dejstvo, da v turizmu ni
mamo veliko komparativnih 
prednosti. Poletni turizem je na 
Hrvaškem veliko bolj razvit, z 
zimskim turizmom nas prehite
va Avstrija. Če pa pogledamo 
transport, se ne moremo izo
gniti temu, da imamo za seboj 
tri dežele, ki nimajo morja: Av
strijo, Češko, Madžarsko. 
Transport je boljša komparati
vna prednost. Seveda pa Evro
pi ne moremo narekovati, kaj 
naj dela ali stori. Iskra je pro
padla samo zato, ker smo mi
slili, da mora delati najboljše 
računalnike. Poenostavljeno 
rečeno: če znamo delati stole, 
delajmo pač stole...« 
Očitno ste vedno za pošteno poli
tiko in odkrito besedo. 

»Da. Stvari jemljem take, 
kot so. Če se slovenska politika 
ni mogla s Hrvati zmeniti, je 
odveč jeza, kajti za dogovor sta 
vedno potrebna dva. Pri politi
ki pa se mi zdi še posebej ne
pošteno, da ne pove tega, kar 
je res. Ljudje bi se enako odlo
čili za plebiscit, če bi jim pove
dali, kaj nas v gospodarstvu ča
ka...« 
Kako preživljate prosti čas? 

»Če ga že kaj imam, zelo rad 
smučam. Letos sem bil na Kr
vavcu, v Kranjski Gori in dru
god, pa tudi nekaj dni v Avstri
ji.« • D. Sedej 

9.05 Video strani 
9.15 Program za otroke 

Plešoči osliček, predstava 
mladinskega gledališča 

10.25 Karkoli drugega bi bilo po
hlepno, ponovitev angleška 
nadaljevanke 

11.15 TV mernik, ponovitev 
11.30 Utrip, ponovitev 
11.45 Zrcalo tedna, ponovitev 
12.00 Poročila 
12.05 Video strani 
16.35 Video strani 
16.45 Napovednik 
16.50 EP, Video strani 
16.55 Poslovne informacije 
17.00 TV dnevnik 
17.10 Slovenska kronika 
17.20 Program za otroke 
17.20 Radovedni Taček: Hiša 
17.35 Jelenček, serija HTV 
18.05 Obzorja duha, ponovitev 
18.35 EP, Video strani 
18.40 Boj za obstanek, angleška 

poljudnoznanstvena oddaja 
19.05 Risanka 
19.17 Napovednik 
19.24 EPP 
19.30 TV dnevnik, vreme, šport 
20.00 EPP 
20.05 Ženske in moški, ameriška 

nanizanka 
20.30 EPP 
20.35 Dosje 
21.20 Eden za vse, nemška drama 
22.15 TV dnevnik, vreme 
22.35 šport 
22.40 EP, Video strani 
22.45 Napovednik 
22.50 Sova 

Mož, imenovan sokol, ameri
ška nadaljevanka 
Zvezdne steze, ameriška na
nizanka 

0.30 Video strani 

SLOVENIJA 1 20.05 
ŽENSKE IN MOŠKI 
ameriška barvna nanizanka; 
igrajo: Beau Bridges, Elizabeth 
McGovern, Molly Ringvvald, 
Peter VVeller, Melanie Griffith 
in drugi. Ženske in moški je na
slov ameriške nanizanke v treh 
delih, ki govori o zapeljevanju. 

15.30 Malavizija - Oaktari, ameri
ška nanizanka 

18.00 Albertville - Zimske olimpij 
ske igre 
studio, dnevni pregled, su-
perveleslalom (ž), smučarski 
skoki - kombinacija, dnevni 
pregled, hitrostno drsanje, 
hokej na ledu, umetnostno 
drsanje - plesni pari, posne
tek 

0.00 Brez toka 
1.00 Video strani 

2. PROGRAM TV SLOVENIJA 

9.30 
9.40 

16.00 

17.20 

19.00 
19.25 
19.30 

20.00 
20.05 
20.30 

1.00 

Video strani 
Albertville: Zimske olimpij
ske igre '92 
Sova, ponovitev 
Ko se vname star panj, an
gleška humoristična nani
zanka 
Mož, imenovan sokol, ameri
ška nadaljevanka 
Albertville: Zimske olimpij
ske igre '92 
Videošpon 
Napovednik 
TV dnevnik, Koper-Capodi-
stria 
EPP 
Žarišče 
Albertville: Zimske olimpij
ske igre '92 
Yutel, eksperimentalni pro
gram 

1. PROGRAM TV HRVAŠKA 

8.25 
8.30 
8.35 
9.00 

10.00 
10.05 
11.05 
11.36 

12.00 
12.05 

13.00 
14.00 
14.10 

14.35 
15.00 
16.00 
16.15 

16.35 

17.15 
18.00 
18.40 

19.30 

20.50 Hrvaška v svetu 
i 21.55 Dnevnik 
22.20 Porin 

I 23.00 Slika na sliko 
j 23.45 Poročila v nemščini 
23.50 Poročila v angleščini 

| 23.55 Horoskop 
0.00 Poročila 
0.05 Video strani 

2, PROGRAM TV HRVAŠKA 

KANALA 

9.46 A shop 
10.00 Ponovitev sobotnega progra

ma 
19.00 A shop 
19.15 Rolanje s hobotnico 
19.46 A shop 
20.00 Dober večer 
20.05 Dnevno informativni pro

gram 
20.30 Teden na borzi 
21.00 Taurus, sin Atile, italijanski 

film 
22.45 Dance Session, oddaja o 

modernem plesu 
A Shop 

TV AVSTRIJA l 
8.30 Jutranji program 

13.00 čas v sliki 
13.10 Sporna vprašanja 
14.05 VValtonovi 
14.50 Kraljestvo narava 
15.00 Jaz in ti, otroški program 
15.05 Nils Gersson, risanka 
15.30 Am, dam, des 
16.05 Mojster Eder in njegov Pu-

muckl 

16.30 Video uspešnice in kviz 
17.00 Mini čas v sliki 
17.10 VVurlitzer 
18.00 Čas v sliki 
18.05 Mi 
18.30 MacGvver 
19.22 Znanje danes 
19.30 Čas v sliki, vreme 
20.00 Kultura 
20.15 Vaški zdravnik 
21.00 Kuharski mojstri 
21.07 Pogledi s strani 
21.15 Teleskop: Zlata mrzlica 
22.00 MiamiVice 
22.46 Kralj komedije, ameriški film 
0.30 Max Headroom, serija 
1.20 čas v sliki 

Pregled sporeda 
Poročila 
TV koledar 
Dediščina daljnega vzhoda, 
angleška dokumentarna seri
ja 
Poročila 
TVšola 
Srečni ljudje, serija za otroke 
Pujsovi dosjeji, angleška hu
moristična nanizanka 
Poročila 
Karkoli drugega bi bilo po
hlepno, angleška nadaljevan
ka 
Slika na sliko, ponovitev 
Poročila 
Bagdad cafe, ponovitev 
ameriške humoristične nani
zanke 
Risanka 
Spored za otroke 
Poročila 
Poročila iz hrvaških regional
nih študijev 
Jezik in govorica, izobraže
valna oddaja 
Poročila v angleščini 
Poročila 
Santa Barbara, ameriška na
daljevanka 
Dnevnik 
Albertville: Zimske olimpij. 
ske igre '92 

TV AVSTRIJA 2 
20.15 šport v ponedeljek z olimpij 

skim studiom 
21.00 Kuharski mojstri 

RADIO KRANJ 
8.00 - Na noge Gorenjcil - 8.20 -
Oziramo se - 8.30 - Hov - ne znam 
domov - 8.40 - Pregled dnevnega 
tiska - 9.00 - Regionalna poročila -
10.00 - Poročila Radia Slovenija -
10.20 - Gorenjski utrip - 10.55 - Pet 
glasbenih želja -12.15 - Osmrtnice, 
zahvale -12.20 - Oziramo se -13.00 
- Danes do trinajstih - 13.56 - Še 
pet glasbenih želja - 14.00 - Pesem 
tedna -14.20 - Točke, metri, sekun
de (športna oddaja) -15.00 - Regio
nalna poročila -15.20 - Radio Kranj 
popoldne - 15.30 - Dogodki in od
mevi -16.20 - Skriti reporter -18.00 
- Regionalna poročila - 18.20 - Na 
Gorenjskem Parnasi - 18.50 - Radio 
Kranj jutri - 19.00 - Nasvidenje -

1. RADIO ŽIRI 
16.00 - Napoved programa - EPP -
16.50 - Športne novice -17.00 - Ob
vestila - 17.15 - Otorški program -
18.00 - Mladinski program - 19.00 -
Odpoved programa -

RADIO TRIGLAV JESENICE 

11.56 Albertville: Zimske olimpij
ske igre '92 

12.00 Superveleslalom (ž) 
15.20 TV koledar 

11.46 - Pričetek, opoldanski tele
graf, horoskop, Danes do 13. - Ra
dio Slovenija, glasbena rubrika -
klasična glasba, pregled nastopov 
gorenjskih športnikov. Domače no
vice I, razgovor, Dogodki in odmevi 
- Radio Slovenija, obvestila, Doma
če novice II, aktualna tema, čestit 
ke poslušalcev, BBC London - ve
černa informativna oddaja, 19.000 -
Zaključek 

KINO 17. februarja 

CENTER amer. kom. BINGO ob 16., 18. in 20. uri STORŽIČ IN ŽELE 
ZAR Danes zaprto! RADOVLJICA amer. pust. rom. VRNITEV V PLA
VO LAGUNO ob 20. uri BLED amer. črna kom. BARTON FINK ob 20. 
uri 



16. S T R A N GLASBENI KOTIČEK 

TOREK, 18. februarja 1992 

1. PROGRAM TV SLOVENIJA 

9.10 
9.20 

10.10 
10.10 

10.40 
11.00 
11.05 

11.10 
11.30 
11.45 

12.00 
12.05 
15.15 
15.25 
15.30 

16.20 
16.50 
16.55 
17.00 
17.10 
17.20 
17.20 
17.30 
17.50 

18.10 
18.25 
18.30 
19.10 
19.17 
19.24 
19.30 
19.55 
19.57 
20.00 
20.06 

20.55 
21.00 

21.10 
22.00 
22.20 
22.25 
22.35 

23.06 
23.08 
23.10 

0.20 

Video strani 
Zgodbe iz školjke 
Šolska TV 
Nekoč je bilo... življenje: Ce
pljenje 
Angleščina - Follovv me 
Varovanje zraka 
Zakaj...? Toplotni obrat ali to
plotna inverzija 
Euroritem, ponovitev 
Prisluhnimo tišini, ponovitev 
Angleščina v poslovnih sti
kih, ponovitev 
Poročila 
Video strani 
Video strani 
Napovednik 
Sova, ponovitev 
Mož, imenovan sokol, ameri
ška nadaljevanka 
Mostovi 
EP, Video strani 
Poslovne informacije 
TV dnevnik 
Slovenska kronika 
Program za otroke 
Zlati prah: Mož in žena 
Alf, ameriška nanizanka 
Pravljičarjeve pravljice: Rde
ča kapica 
Koledar: Januar 
EP, Video strani 
Svet poroča 
Risanka 
Napovednik 
EPP 
TV dnevnik 
Vreme 
Šport 
EPP 
Pravi junak, angleška nada
ljevanka 
EPP 
Novosti založb: Prelistajmo 
skupaj 
Osmi dan 
TV dnevnik, vreme 
Šport 
Poslovna borza 
Vršiček ledene gore, angle
ška dokumentarna oddaja 
Napovednik 
EP, Video strani 
Sova 
V območju somraka, ameri
ška nanizanka 
Mož, imenovan sokol, ameri
ška nadaljevanka 
Video strani 

2. PROGRAM TV SLOVENIJA 

9.35 Video strani 
9.46 Albertville: Zimske olimpij

ske igre '92 
19.00 Orion 
19.25 Napovednik 
19.30 TV dnevnik, Sarajevo 
20.00 EPP 
20.06 Žarišče 
20.30 Albertville: Zimske olimpij

ske igre '92 
1.00 Yutel, eksperimentalni pro

gram 

l. PROGRAM TV HRVAŠKA 

8.25 Pregled programa 
8.30 Poročila 
8.36 TV koledar 
9.00 Dediščina daljnega vzhoda, 

dokumentarna serija 
10.00 Poročila 
11.06 Mali veliki svet 
11.35 Pujsovi dosjeji, angleška hu

moristična nanizanka 
12.00 Poročila 
12.06 Karkoli drugega bi bilo po

hlepno, angleška nadaljevan
ka 

13.00 Slika na sliko 
14.00 Poročila 
14.10 Spregledali ste, poglejte 
16.00 Poročila 
16.15 Poročila iz hrvaških regional

nih studiov 
16.30 Malavizija 
17.15 Poročila v angleščini 
18.00 Poročila 
18.40 Santa Barbara, ameriška na

daljevanka 
19.30 Dnevnik 
20.06 Spekter 
21.05 Novi fosili, posnetek koncer 

ta 
22.00 Dnevnik v 
23.00 Slika na sliko 
23.46 Poročila v nemščini 
23.50 Poročila v angleščini 
23.55 Horoskop 
0.00 Poročila 
0.05 Video strani 

2. PROGRAM TV HRVAŠKA 

9.50 Albertville: Zimske olimpij
ske igre '92: studio, velesla
lom (m), 1. vožnja 

13.30 Video strani 
13.40 TV koledar 
13.50 Albertville: Zimske olimpij

ske igre '92: studio, velesla
lom (m), 2. vožnja 

SLOVENIJA 1 20.05 
PRAVI JUNAK 
Angleška nadaljevanka pripo
veduje zgodbo vojnega pilota, 
ki ostane po nevarnem spopa
du v 2. vojni živ, vendar poško
dovan in zaznamovan za vse ži
vljenje. 

15.00 Glasba 
15.55 Albertville: Zimske olimpij

ske igre '92: studio, umetno 
stno drsanje - ples, prosto, 
hokej na ledu: B1 - A4 

19.20 Loto 
19.25 Albertville - Zimske Ol - kros 

3 x 100 km (m), hitrostno dr
sanje, 1000 m (m), hokej na 
ledu: A1 - B4 

23.35 Odloženi raj 
0.25 Video strani 

KANALA 

10.00 Ponovitev večernega spore
da 

19.00 A Shop 
19.15 Rolanje s hobotnico, glasbe

na oddaja 
19.45 A shop 
20.00 Dober večer 
20.05 Dnevno informativni pro

gram 
20.30 Strah pred plesom, ameri

ško/kanadski film 
22.30 A shop 

Lahko noč 

TV AVSTRIJA l 

8.30 Jutranji program 
12.15 Teleskop: Saga o Kennodv 

jevih, ponovitev 
13.00 Čas v sliki 
13.10 Sadež v kozarcu 
13.35 Sužnja Isaura, telenovela 
14.00 VValtonovi 
14.45 Mojstri jutrišnjega dne 
15.00 Jaz in ti 
15.05 Oddaja z miško 
15.30 Am, dam, des 
16.05 Mojster Eder in Pumuckl 
16.30 Mini atelje 
17.00 Mini čas v sliki 
17.10 VVurlitzer 
18.00 Čas v sliki 
18.05 Mi 
18.30 MacGvver 
19.22 Znanje danes 
19.30 Čas v sliki 
19.53 Vreme 
20.00 Kultura 
20.15 Posnetek, slavnostno priredi

tev 
21.00 Naredi si sam 
21.07 Pogledi s strani 
21.15 Kasandrin most, angleško-

italijanski film 
23.20 Ujeti v ledu, turški film 
0.50 Čas v sliki 

TV AVSTRIJA 2 

20.00 Šport 
20.15 Zimske Ol - Olimpijski studio 
21.00 Naredi si sam 
21.07 Reportaže iz tujine 
22.00 Čas v sliki 

RADIO KRANJ 

8.00 - Na noge Gorenjci! - 8.20 -
Oziramo se - 8.30 - Hov - ne znam 
domov - 8.40 - Pregled dnevnega 
tiska - 9.00 - Regionalna poročila -
10.00 - Poročila Radia Slovenija -
10.20 - Gorenjski utrip - 10.55 - Pet 
glasbenih želja -12.15 - Osmrtnice, 
zahvale -12.20 - Oziramo se -13.00 
- Danes do trinajstih - 13.55 - Še 
pet glasbenih želja 14.00 - Pesem 
tedna -15.00 - Regionalna poročila 
- 15.20 - Radio Kranj popoldne -
15.30 - Dogodki in odmevi -16.50 -
Koristne informacije - 18.00 - Re
gionalna poročila - 18.50 - Radio 
Kranj jutri - 19.00 - Nasvidenje -

l. RADIO ŽIRI 

16.00 - Napoved programa - EPP -
16.50 - športne novice -17.00 - Ob
vestila - 17.15 - Po poti vaših vpra
šanj in pobud - 19.00 - Odpoved 
programa -

RADIO TRIGLAV JESENICE 

11.45 - Pričetek, opoldanski tele
graf, horoskop. Danes do 13. - Ra
dio Slovenija, Domače novice I, ra
zgovor, Dogodki in odmevi - Radio 
Slovenija, obvestila, Domače novi
ce II, torkovo popoldne z Bracom 
Korenom, vmes čestitke in obvesti
la, BBC London - večerna informa
tivna oddaja, 19.00 - Zaključek 

KINO 18. februarja 
CENTER amer. kom. BINGO ob 16.. 18. in 20. uri STORŽIČ ital. trda 
erot. IZKUŠNJE LJUBKE VDOVE ob 18. in 20. uri ŽELEZAR amer. erot. 
thrill. HOT SPOT - VROČE MESTO ob 18. in 20. uri ŠKOFJA LOKA 
nem. trda erot. VROČE NOČI J. MUTZENBACHER ob 20. uri RADO
VLJICA amer. akcij. kom. HUDSON HAWK ob 20. uri BLED amer. 
pust. rom. VRNITEV V PLAVO LAGUNO ob 20. uri 

Sončkov kot I 
Res je 
Priznam, da je prejšnji petek minil brez Sončkov'ga, zobobol 
pa to, pa š e en izpit, lahko se pa š e kaj zmislim, č e mi ne 
verjamete. Prejšnjič smo spraševali, ali Phill Collins š e kaj 
počne pri Genesisih. Takole bo. Še počne, sicer v glavnem 
poje, ampak tudi izza bobnov ga je š e videti. Torej, tisti, ki 
ste odgovorili "ne", ste kiksn'1, ostale pa glih zdajle žrebamo. 
Moja roka in usoda sta se odločili za M o j c o Kozomara, Tito
va 39, 64270 Jesenice, ki bo prejela naš dopis in se kot naj
srečnejša dobitnica oglasila v prodajalni Sonček, kjer se po
navadi talajo nagrade. 

TOP 3 
1. Greatest Hits - Queen 
2. Nevermind - Nirvana 
3. Dangerous - Michael Jackson 

NOVOSTI 
Ja, založba Mandarina je izdala eno alpsko kompilacijo z alp
skim naslovom Špela Debela, gor pa najdete Heidi, Don Ju-
an in podobno, tam nekje je tudi Zoran Cilenšek z novo ka
seto Spela (brez debela, suha in podobne vrline). Prišlo je 
tudi nekaj z repertoarja Glasbene mladine Slovenije. Zade
ve so v kasetni obliki m sicer 3 leta Druge godbe, Beltinška 
banda, Trinajsto prase.... in podobni etno mojstri. 

IN ŠE NAGRADNO VPRAŠANJE ŠT. 
(NE V E M KOL'K): 
Beltinško bando stoprocent poznate. Ampak, ali veste, kateri 
znani slovenski glasbenik s črno kitaro sodeluje z bando iz 
Beltinec? Tega hočmo, po tem sprašujemo. Rešitve čakamo 
do srede, 19. februarja, v uredništvo Gorenjskega glasa v 
Kranj. Žrebal bomo, nagrada v stilu, plošča al kaseta, jest pa 
pravim čav. 

Sončkov kot II 
Adi v Kranju 
Adi Smolar, Korošec, drugače pa slovenski kantavtor, ki 
mu gre prisluhniti, saj je mega, se bo v petek, 21. febru
arja, pojavil v Gauloises klubu v Kranju, kot gost "Glasbe
nega večera prodajalne Sonček". Ne bo manjkala tudi 
plesna skupina ARABESK, Aligator iz Sončka pa za obi
skovalce pripravlja tudi lepe nagrade. Kva naj š e rečem. 
Vsi Sončkarji obvezno na zur. 

PREGLAS 

P O D M E N G E Š K O 
M A R E L O Ž E O S M I Č 
V I Ž A R S K A P R I R E D I T E V 
Mengeška godba v svojem 108. letu delovanja zopet prireja 
tradicionalno prireditev Pod m e n g e š k o marelo, ki bo v Kul
turnem domu v Mengšu v petek, 14. februarja, ob 20. uri in 
v soboto, 15. februarja, ob 17. in 20. uri. Po ključu imajo 
pravico nastopiti tisti ansambli, ki imajo vsaj enega člana v 
godbi in s tem "status" vabila, ki se ga je pred osmimi leti 
omislil pobudnik vižarske prireditve Franc Kompare. Pro-

gram bosta povezovala, kot rdeča nit. M e n g e š k a godba in 
oris Kopitar v govorni obliki. Nastopili pa bodo domači an

sambli: kot prvič Slovenski kvintet ter uveljavljene sestave 
Alpski kvintet, Marela Internacional, Stoparji v novi zased
bi, Nagelj izpod Kamniških planin. Pevski zbor Mengešk i 
zvon pod vodstvom Janeza Nastrana bo zapel ljudske in 
umetne pesmi, članice Kluba harmonikarje Zupan M e n g e š 
bodo poskrbele za originalno predstavitev inštrumentov, 
ročk skupina Euphorie pa za razširitev glasbenega spektra 
zvokov. Letos bosta nastopila kar dva tuja ansambla, ki pa 
imata korenine v Sloveniji, saj v njih igrajo naši muzikantje -
Jože Burnik z ansamblom Oberkerntner sextet in Franc 
Veider z ansamblom Krček. Živo igranje in petje "na life" bo 
posnela ekipa Radia Slovenija pod urednikovanjem Kajeta
na Zupana in posnetek potem predvajala v rednem radij
skem programu glasbeno-zabavnih oddaj. 

Drago Papler 

Vaše mnenje 

D r a g i n j a 
Takole nam je draginjo opisala Nada M o h o r i č 

iz Trž iča: 
Draž i se in draž i , 
a ne v p r a š a se n i h č e , 
ali se lahko ž i v i ? 
Res pr i š l i so hudi č a s i , 
ko so revni ž e p i n a š i . 
A l i kdaj se bo na bolje obrnilo, 
ali se bo vsak dan š e naprej d r a ž i l o ? 
G r e š po trgovini gor in dol, 
ko te pri srcu stiska vedno bolj. 
In ne v e š v e č , kaj kupiti, 
kako z ubogo p l a č o skozi mesec priti. 
Ne vem, kam to nas bo pripeljalo, 
saj vsega imamo ž e č e z glavo. 
D a sem tole napisala 
in vam svoje mnenje dala, 
da draž i t i hrane ne bi smeli, 
d r u g a č e bomo š e hudo trpeli. 
Ah , pa kaj nam tarnanje pomaga, 
č e te potem boli š e glava... 

NARODNOZABAVNA LESTVICA 
RADIA ŽIRI Piše: Drago Papler 

V sredo, 19. februarja, bo med 17. in 19. uro na valovih 
Radia Žiri v okviru Glasbenih sred tudi oddaja V ritmu 
valčka in polke z narodnozabavno lestvico Radia Žiri 
naj prilj ubij enejših viž ter novosti narodnozabavne 
produkcije. Glasbeni gost v sredo, 4. marca, pa bo 
kantavtor na citrah - Karli Gradišnik, ki je pravkar izdal 
kaseto z naslovom Ljubezen. 
Uvrstitve petih naj viž: 
1. Planinski krst - Ansambel Nagelj 
2. Iz Hotemaž v Tupaliče - Ansambel bratov Avsenik 
3. Ostal bom muzikant - Alfi Nipič in njegovi muzikantje 
4. Zvezda, ki se utrne - Ansambel Lojzeta Slaka 
5. Karavanke - Ansambel Tonija Iskre 
5. Šnopček - Ansambel Modre kronike 
Predlogi novih petih viž: 
6. Ljubezni cvet - Ansambel Jasmin 
7. Zakaj - Ansambel Franca Flereta 
8. V maju - Karli Gradišnik 
9. Mama, danes praznuješ - Ansambel Ivana Puglja 
10. Za kratek čas - Viki Ašič ml. 
Izmed poslanih kuponov in sporočil na dopisnicah smo 
izžrebali Jožico Bratun, Bobovek 29, 64000 Kranj, ki bo 
prejela glasbeno kaseto. Objavljeni kupon nalepite na 
dopisnico ali razglednico in pošljite na naslov: Radio Žiri, 
Trg osvoboditve 1, 64226 Žiri. Sodelujte! 

KUPON: 
Ime in priimek: 

Naslov: 

Glasuje 

Novi predlog skladbe 

Mnenje o oddaji 

Za glasbenega gosta predlagam 

H i - F i S t i h i 

OK, Fine, Nevermind 
Dočakali smo konec petletnega počitka skupine Genesis. No, 
vsaj kar se albuma tiče. Gospodje Collins, Banks in Rutherford 
so udarno nadaljevali tam, kjer so končali s ploščo Invisible To-
uch. S hitrim tempom in ironičnim tekstom (Jesus He knovvs 
Me), ljubko naštrikanimi himnami (Dri ing The last Špike in 
10'04"). Ne manjkajo pa tudi balade, ki bi lahko bile kadarkoli 
in kjerkoli del solo albuma Philla Collinsa. Nikoli časa, nikoli te-
nutek. Genesis, čeprav zatrjujejo, da ne znajo plesati (naslov al
buma je We can't Dance), pa še kako lahko ustvarijo prijetno 
pop glasbo. Za statistiko. Glasbe več kot 71 minut. Genesis, We 
can't Dance. 

Ne bomo pozabili Steva Raya Vaughana. Pri tem nam je po
magal Jimmie Vaughan, brat v nesreči Umrlega Stevija Rayja. 
Pripravil je Hommage njemu v spomin. Deset pesmi iz let 1984 -
1989, ki doslej še niso bile izdane javnosti v poslušanje. Blues -
Boogie Boot Hill prikazuje vokal moža iz Texasa v stari R&B -
maniri. Rezek in trd. Tu so še pesmi J. Hendrixa Little Wing, v 
kateri menja stile kot nekdo drug srajce, in Jazzie obarvana 
skladba K. Barellsa Chitlins Con Carne. Nagrobni spomenik S. 
R. Vaughan. Stevi RAY Vaughan and Double Trouble: The sky 
is Crying. 

Zdravko Bavdek 

Komentar 
Popularna glasba 
P O P H r n ' 9 i 

Kaj smo najrajši poslušali v minulem letu 1991? Težko je od
govoriti, saj imajo poslušalci različne okuse in skoraj vsak glas
benik ali skupina ima svoje občudovalce. Tudi vsaka od založni
ških hiš ima svoje adute, glasbene zvezde, »zlate kokoši«, ki jim s 
prodajno uspešnostjo prinašajo dobiček... Mnogo nosilcev zvoka 
je izšlo v minulem letu, kar precej skladbic smo si požvižgavali 
preko leta, mnoge so šle v pozabo, nekaj jih ostaja. Ponavadi ti
ste, ki se niso takoj oprijele, ampak so nam počasi prišle v podza
vest. V pop inventuri bi lahko zabeležil celo vrsto imen, vendar 
nimam namena, da ne bi delal krivico tistim, ki bi jih izpustil. In 
to iz enega samega razloga, težko je pri celovitih projektih dati 
prednost zaradi majhnega števila tistih nekaj hitov, ki so šli hitro 
v uho, potem pa tudi v pozabo... Treba se je zavedati, da imajo 
pri vsem skupaj pomembno vlogo mediji od časnikov, radija do 
televizije, največji vpliv na potencialnega kupca pa EPP v radij
ski hiši Radia Slovenija, ki določeno pesem reklamira preko vseh 
razumnih mej, ob dobri »mošnji cekinov«, sponzorja, ki ga ob 
zaključku tudi navedejo. Drugi glasbeniki nimajo »dobrih stri
cev« v zakulisju medijev, ali pa sponzorjev in tako obstajajo ob 
strani... Prav posebno pristransko mesto ima televizija s svojimi 
oddajami, ki so usmerjene tako, da določen »zabavni« žanr izva
jalcev težko prodre, saj je prostor rezerviran po njihovem za 
»bolj zahtevne« ročk in alternativne zvrsti... Pa včasih ni tako, 
ampak bolj določena prioriteta redaktorjev, po njihovem okusu 
ali zvezah? 

Ob koncu leta so slovenski časniki kar tekmovali med seboj. 
Z glasovnicami najpriljubljenejših popularnih pevcev, pevk in 
zabavnih skupin in si dvigovali naklado. Vsak časnik je razglasil 
svojega »naj« izvajalca. Lokalne radijske postaje pri vsem tem 
delujejo še najbolj široko in vsaki noviteti dajejo možnost pred
stavitve, tudi neuveljavljenemu glasbeniku, da se predstavi... 

Drago Papler 
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nudi investitorjem, ki so se 
odločili za novogradnje, 
adaptacije ali popravila, celovito 
ponudbo storitev. 

Kakovostno in v dogovorjenih rokih izvajamo: 
• ključavničarska dela: kovinske konstrukcije, nadstrešnice, I 
vrata po posebnih zahtevah, predpražne mreže, pokrove jaškov, 
sidrne ploščice za fiksiranje ograjnih stojk, skladiščne regale, 
ograje, kovinske stopnice ipd; 
I slikopleskarska dela: izdelava in obnovitev fasad, pleskanje 
stavbnega pohištva, izdelkov iz lesa in kovine, kitanje in 
preslikavanje sten ter protipožarna zaščita lesa in kovine, 
polaganje finalnih tlakov klasičnega in lamelnega parketa; 
• mizarska dela: stavbno pohištvo, lesene stene in pode, 
stenske in stropne obloge, izdelki iz masivnega lesa, oprema 
lokalov po posebnih zahtevah; 
• stavbno-kleparska dela: izdelovanje in montaža žlebov, 
odtočnih cevi, vetrnih obrob ipd. v materialu po izbiri investitorja; 

H E I B 
li ̂  d n Vgradni material je brez davka. 

Obračunava se le 5% prometni 
davek na storitve 

• krovska dela v vseh kritinah; 
• zidarska dela: novogradnje in adaptacije stanovanjskih in 
poslovno-gospodarskih objektov, izdelovanje cementnih tlakov, 
izdelava kanalizacije, polaganje keramičnih oblog ter 
postavljanje gradbenih odrov; 
• napeljavo vodovodne inštalacije in vzdrževanje; 
• električno-inštalacijska dela in vzdrževanje; 
• montiranje centralno-ogrevalnih naprav, razvodnih inštalacij 
in ogrevalnih elementov ter vzdrževanje in predelave. 

Oglasite se in pripravili vam bomo 
konkurenčno ponudbo! 

Informacije po tel. 064/222-702,222-311 
teleta 064/221-512 

V KLETI V E L E B L A G O V N I C E G L O B U S 

Kranj 

akcijska prodaja zaves, 25 % popust pri 
gotovinskem plačilu nad 1.000 SLT; 

- nakup avtomobilov SUBARU (nižje cene 
zaradi spremembe osnove in stopnje 
prometnega davka) in nakup koles po 
izredno ugodnih cenah; 

- razprodaja zimsko-športne konfekcije in 
možnost nakupa na štiri čeke - brez obresti. 

D O D A T N A U G O D N O S T : 

popust za člane klub-a, 4UAu%iX* 

G L A S 

KRANJ, LIKOZARJEVA 15 
TEL. 064/216-764 

DEKLIŠKE IN FANTOVSKE 
OBLEKE IN ČEVLJI ZA 
OBHAJILO IN BIRMO 

MINI METRO 

Koroška 35 

Bela tehnika CANDY - MELE - BLANCO 
šivalni stroji PFAFF 

Poleg bogate izbire bele tehnike iz Gorenja sedaj še pestrejša izbira iz uvoza za zah
tevnejši okus. 
Dobili boste vse na enem mestu, od tihega pomivalnega stroja do super modernih 
pomivalnih korit iz silikrona. 

Izkoristite priložnost zaradi znižanih 
davkov, cene znižane za 6,5 %. Kma
lu zvišanje cen zaradi devalvacije. 

Trgovina MINI METRO vas popelje v svet kakovosti in izbire. 

OPTIKA 
Cesta na klanec 3, KRANJ 
• DIOPTRIJSKA OČALA 

NA RECEPT IN 
BREZ RECEPTA 

• ZDRAVNIŠKI PREGLEDI 
VSAK PONEDELJEK 
od 16. -18. ure 

• VELIKA IZBIRA 
OKVIRJEV 
(tudi UVOŽENIH) 

• KVALITETNA 
SONČNA OČALA 

I n f o r m a c i j e ® 064/211-202 

M 

SPORT 

ŠPORTNA 
TRGOVINA 

VELIKO 
SEZONSKO 
ZNIŽANJE 
Smuči ELAN in ROSI-
GNOLL ter zimske konfekci
je 
Za hotelom Jelen v Kranju! 

SREDA, 19. februarja 1992 

L PROGRAM TV SLOVENIJA 
10.00 
10.10 

11.10 
12.00 
12.05 
15.40 
15.50 
15.56 

16.50 
16.55 
17.00 
17.10 
17.20 

19.06 
19.10 
19.17 
19.24 
19.30 
19.56 
19.57 
20.00 
20.06 

21.35 
21.40 

22.00 
22.20 
22.25 
22.30 
22.36 

0.40 

Video strani 
Program za otroke 
Ta čudoviti notni svet, odda
ja TV Sarajevo 
Pravi junak, ponovitev angle
ške nadaljevanke 
Poročila 
Video strani 
Video strani 
Napovednik 
Potovanja, ponovitev angle
ške poljudnoznanstvene seri
je 
EP, Video strani 
Poslovne informacije 
TV dnevnik 
Slovenska kronika 
Klub klobuk, kontaktna od
daja za otroke 
EP, Video strani 
Risanka 
Napovednik 
EPP 
TV dnevnik 
Vreme 
šport 
EPP 
Film tedna: Nesmiselni strel, 
avstralski film 
EPP 
Mali koncert: Uroš Krek -
Vlasto Dedović: Sinfonia per 
areni 
TV dnevnik, vreme 
Šport 
EP, Video strani 
Napovednik 
Sova 
Krila, ameriška nanizanka 
Mož, imenovan sokol, ameri
ška nadaljevanka 
Zgodba o Magnumu, angle
ška dokumentarna serija 
Video strani 

2. PROGRAM TV SLOVENIJA 
9.35 
9.45 

11.30 
12.30 

13.50 
19.00 

19.26 
19.30 
20.00 
20.06 
20.30 
21.00 

1.00 

Video strani 
Albertville. Zimske olimpij
ske igre '92 
Euroritem, ponovitev 
Sova, ponovitev 
V območju somraka, ameri
ška nanizanka 
Mož, imenovan sokol, ameri
ška nadaljevanka 
Albertville: Zimske olimpij
ske igre '92 
Regionalni programi - Mari
bor 
Napovednik 
TV dnevnik. ORF 
EPP 
Žarišče 
Poglej in zadeni 
Albertville: Zimske olimpij
ske igre '92 
Yutel, eksperimentalni pro
gram 

1. PROGRAM TV HRVAŠKA 

8.26 
8.30 
8.36 
9.00 

10.00 
10.06 
11.00 

12.00 
12.06 

13.00 
14.00 
15.10 

16.00 
16.15 

16.36 
17.06 
18.00 
18.40 

19.30 
20.05 
21.40 
22.06 
23.00 
23.46 
23.50 
23.55 
0.00 
0.06 

Pregled sporeda 
Poročila 
TV koledar 
Dediščina daljnega vzhoda, 
angleška dokumentarna seri
ja 
Poročila 
TVšola 
Tiskovna konferenca hrvaške 
vlade 
Poročila 
Karkoli drugega bi bilo po
hlepno, angleška nadaljevan
ka 
Slika na sliko, ponovitev 
Poročila 
Odloženi raj, ponovitev an
gleške nanizanke 
Poročila 
Poročila iz hrvaških regional
nih študijev 
Šolski spored 
Risanka 
Poročila 
Santa Barbara, ameriška na
daljevanka 
Dnevnik 
V velikem planu 
TV dnevnik 
Oddaja resne glasbe 
Slika na sliko 
Poročila v nemščini 
Poročila v angleščini 
Horoskop 
Poročila 
Video strani 

2. PROGRAM TV HRVAŠKA 

9.20 Albertville: Zimske olimpij
ske igre '92: studio, velesla
lom (ž) 

13.30 Video strani 
13.40 TV koledar 
13.50 Albertville: Zimske Ol: stu

dio, veleslalom (ž) 
15.00 Malavizija 

Risanke 

SLOVENIJA 1 20.05 
NESMISELNI 
STREL 
avstralski barvni film; igrajo: 
Graham Kennedv, John Har-
greaves, John Jarratt, Brvan 
Brovvn. Pogovor ameriških vo
jakov med vietnamsko vojno: 
»Ali veste, kaj počenjamo tu?« 
»Ne čisto. Vendar, če smo pač 
tu, se je treba sprijazniti in pri
lagoditi tej krvavi stvarnosti.« 

16.56 Albertville: Zimske Ol '92: 
studio, hokej na ledu, vele
slalom, biatlon 15 km (ž), va
terpolo finale pokala prva
kov, hokej na ledu, umetno
stno drsanje - prosti pro
gram 

0.05 Blue Moon 
0.35 Video strani 

KANALA 

10.00 Ponovitev večernega spore
da 

19.00 A shop 
19.15 Rolanje s hobotnico, glasbe

na oddaja 
20.00 Dober večer 
20.06 Dnevno informativni pro

gram 
20.30 Male živali 
21.00 Film 
22.50 Ne prezrite 

Operne arije, posnetek 
23.20 A shop 

Lahko noč 

TV AVSTRIJA l 

8.30 
13.00 
13.10 
13.35 
14.00 
14.46 
14.56 
16.00 

16.06 

16.30 
16.06 
16.30 
17.00 
17.10 
18.00 
18.06 
18.30 
19.22 
19.30 
19.53 
20.00 
20.16 

21.16 
22.25 
22.66 

0.25 

Jutranji program 
Čas v sliki 
Mi 
Sužnja Isaura 
VValtonovi 
Pepelka, risanka 
Popaj, risanka 
Jaz in ti, otroški program v 
živo 
Jan Niklaas - Deček iz Flan
drije 
Vrt živali, lutkovna igrica 
Mojster Eder in Pumuckl 
Za in proti, mini klub 
Mini čas v sliki 
VVurlitzer 
Čas v sliki 
Mi 
Srečna družina 
Znanje danes 
Čas v sliki 
Vreme 
Kultura 
Kako ukradeš milijon, ameri
ški film 
Pogledi s strani 
Trailer 
Najboljše iz Evrope - 30 let tv 
igre: Ludvik XIV. prevzame 
oblast, francoski film 
Max Headroom, serija 

RADIO KRANJ 
8.00 - Na noge Gorenjci I - 8.20 -
Oziramo se - 8.30 - Hov - ne znam 
domov - 8.40 - Pregled dnevnega 
tiska - 9.00 - Regionalna poročila -
10.00 - Poročila Radia Slovenija -
10.20 - Gorenjski utrip -10.66 - Pet 
glasbenih želja -12.15 - Osmrtnice, 
zahvale -12.20 - Oziramo se -13.00 
- Danes do trinajstih - 13.56 - Še 
pet glasbenih želja -14.00 - Pesem 
tedna -15.00 - Regionalna poročila 
- 15 20 - Radio Kranj popoldne -
15.30 - Dogodki in odmevi -16.50 -
Koristne informacije - 18.00 - Re
gionalna poročila - 18.50 - Radio 
Kranj jutri - 19.00 - Nasvidenje -

1. RADIO ŽIRI 
16.00 - Napoved programa - EPP -
16.60 - Športne novice -17.00 - Ob
vestila - 17.10 - Narodno-zabavna 
glasba - 18.00 - Oddaja iz resne 
glasbe -18.30 - Heavv metal na Ra
diu Žiri - 19.00 - Odpoved progra
ma -

RADIO TRIGLAV JESENICE 
11.46 - Pričetek. opoldanski tele
graf, horoskop, Danes do 13. - Ra
dio Slovenija, novosti v narodno 
zabavni glasbi. Domače novice I, 
Kupim prodam, Dogodki in odmevi 
- Radio Slovenija, obvestila. Doma
če novice II, aktualna tema, ura s 
Simono Vodopivčevo, čestitke, 
BBC London - večerna informati 
vna oddaja, 19.00 - Zaključek 

KINO 19. februarja 
CENTER amer. kom. BINGO ob 16., 18. in 20. uri STORŽIČ ital. trda 
erot. IZKUŠNJE LJUBKE VDOVE ob 18. in 20. uri ŽELEZAR amer. kom. 
TAM, KJER JE SRCE ob 18. uri, amer. kom. TAM, KJER JE SRCE ob 
20. uri DUPLICA amer. kom. KRALJEVI RIBIČ ob 20. uri ŠKOFJA LO
KA nem. trda erot. VROČE NOČI J. MUTZENBACHER ob 20. uri RA
DOVLJICA amer. vojni film ŽELEZNI OREL II. ob 20. uri BLED amer. 
akcij. kom. HUDSON HAWK ob 20. uri 



UGANKARSKI KOTIČEK 

ČETRTEK, 20. februarja 1992 

1. PROGRAM TV SLOVENIJA 

9.50 Video strani 
10.00 Program za otroke 
10.00 Pedenjžep 
10.30 Mačkon in njegov trop, ri

sanka 
10.55 Šolska TV, ponovitev 
10.55 Nekoč je bilo... življenje. Ce

pljenje 
11.25 Angleščina - Follovvme 
11.45 Varovanje zraka 
11.55 Zakaj...? Toplotni obrat ali to

plotna inverzija 
12.00 Poročila 
12.05 Video strani 
16.05 Video strani 
16.15 Napovednik 
16.20 EP, Video strani 
16.25 Poslovne informacije 
17.00 TV dnevnik 
17.10 Slovenska kronika 
17.20 Program za otroke 
17.20 Superbabica, angleška nani

zanka 
17.45 Živ žav 
18.38 EP, Video strani 
18.40 Že veste, svetovalno izobra

ževalna oddaja 
19.15 Risanka 
19.17 Napovednik 
19.24 EPP 
19.30 TV dnevnik 
19.55 Vreme 
19.57 Šport 
20.00 EPP 
20.05 Razrednik, ameriška nani

zanka 
20.26 Maja vam predstavlja 
21.26 EPP 
21.30 Tednik 
22.20 TV dnevnik, vreme 
22.40 šport 
22.46 Poslovna borza 
22.56 EP, Video strani 
23.00 Napovednik 
23.06 Sova 

Nemogoči vohun, angleška 
nadaljevanka 
Cellini, italijanska nadalje
vanka 

0.35 Video strani 

2. PROGRAM TV SLOVENIJA 

9.35 
9.46 

15.35 
16.46 

17.00 

19.00 
19.25 
19.30 
20.00 
20.06 
20.30 
21.00 

23.00 

Video strani 
Albertville: Zimske olimpij
ske igre '92 
Video strani 
Sova, ponovitev 
Krila, ameriška nanizanka 
Mož, imenovan sokol, ameri 
ška nadaljevanka 
Albertville: Zimske olimpij
ske igre '92 
Euroritem 
Video lestvica 
Napovednik 
TV dnevnik RAI 
EPP 
Žarišče 
Marlboro music shovv 
Albertville: Zimske olimpij
ske igre '92 
Yutel, eksperimentalni pro
gram 

1. PROGRAM TV HRVAŠKA 

8.26 
8.30 
8.36 
9.00 

10.00 
10.05 
11.06 
11.36 

12.00 
12.05 

13.00 
14.00 
14.10 
16.00 
16.15 

16.36 
17.05 
18.00 
18.40 

19.30 
20.06 
21.00 
22.06 
23.00 
23.45 
23.50 
23.56 
0.00 
0.06 

Pregled sporeda 
Poročila 
TV koledar 
Dediščina daljnega vzhoda, 
dokumentarna serija 
Poročila 
TVšola 
Medvedek Pu 
Pujsovi dosjeji, angleška hu
moristična nanizanka 
Poročila 
Karkoli drugega bi bilo po
hlepno, angleška nadaljevan
ka 
Slika na sliko, ponovitev 
Poročila 
Spregledali ste, poglejte 
Poročila 
Poročila iz hrvaških regional
nih študijev 
Mixer M 
TV razstava 
Poročila 
Santa Barbara, ameriška na
nizanka 
TV dnevnik 
3-2-1, kviz 
Spekter 
Dnevnik 
Slika na sliko 
Poročila v nemščini 
Poročila v angleščini 
Horoskop 
Poročila 
Video strani 

2. PROGRAM TV HRVAŠKA 

9.50 Albertville: Zimske Ol 
studio, slalom (ž) 

13.30 Video strani 
13.40 TV koledar 

'92: 

SLOVENIJA 1 
SOVA 

NEMOGOČI 
VOHUN 
angleška barvna nadaljevanka; 
igrajo: John Shea, Eli Wa!lach, 
Bat-Adam in drugi Film pripo
veduje resnično zgodbo o vo
hunu izraelske obveščevalne 
službe, ki ima fotografski spo
min in tekoče zna arabsko, ima 
pa tudi mnogo značajskih na
pak. 

13.50 Albertville: Zimske 01 '92: 
slalom (ž) 

15.00 Malavizija 
Cirkus, otroška serija 
Alf, ameriško humoristična 
nanizanka 
Risanke 

17.25 Albertville: Zimske 01 '92: 
studio, umetnostno drsanje 
lž), slalom (ž), biatlon 20 km 
(ž), hitrostno drsanje 10.000 
m, dnevni pregled 

20.05 Mrtvak, ameriški film 
21.35 Družinske vezi 
23.30 Metal mania 
0.30 Video strani 

KANALA 

10.00 Ponovitev večernega spore
da 

19.00 A shop 
19.15 Rolanje s hobotnico, glasbe

na oddaja 
20.00 Dober večer 
20.05 Dnevni informativni program 
20.30 Katalizator Shovv 
21.00 Filmski ciklus: Detektiv Dick 

Tracv 
22.10 A Shop 

Lahko noč 

TV AVSTRIJA l 

13.35 Sužnja Isaura, telenovela 
14.00 VVichertovi iz soseske 
14.50 Goščavski otroci 
15.00 Jaz in ti 
15.06 Nekoč je bilo... življenje 
15.30 Am, dam, des 
15.56 Mini scena 
16.05 Mojster Eder in Pumuckl 
16.30 Uspešnice in napotki 
17.00 Mini čas v sliki 
17.10 VVurlitzer 
18.00 Čas v sliki 
18.06 Doogie Hovvser 
18.30 Srečna družina 
19.22 Znanje danes 
19.30 čas v sliki 
19.63 Vreme 
20.00 Kultura 
20.15 Mali šefi in velike ribe, tri za

bavne zgodbe 
21.20 Pogledi s strani 
21.30 V senci sužnjev, ameriški ve

stem 
23.00 Iščemo gospodinjsko pomo

čnico, ameriški film 
0.30 Čas v sliki 

RADIO KRANJ 

8.00 - Na noge Gorenjci) - 8.20 -
Oziramo se - 8.30 - Hov - ne znam 
domov - 8.40 - Pregled dnevnega 
tiska - 9.00 - Regionalna poročila -
10.00 - Poročila Radia Slovenija -
10.20 - Gorenjski utrip - 10.56 - Pet 
glasbenih želja -12.15 - Osmrtnice, 
zahvale -12.20 - Oziramo se -13.00 
- Danes do trinajstih - 13.56 - Še 
pet glasbenih želja -14.00 - Pesem 
tedna -15.00 - Regionalna poročila 
- 15.20 - Radio Kranj popoldne -
15.30 - Dogodki in odmevi - 16.20 -
Skriti reporter - 18.00 - Regionalna 
poročila - 18.20 - Na Gorenjskem 
Parnasi - 18.50 - Radio Kranj jutri -
19.00 - Nasvidenje -

1. RADIO ŽIRI 

16.00 - Napoved programa - EPP -
17.00 - športne novice - 17.30 - Iz 
zgodovine naših krajev - 18.00 -
Novice in dogodki - obvestila - ma
li oglasi - 19.00 - Odpoved progra
ma -

RADIO TRIGLAV JESENICE 

11.46 - Pričetek, opoldanski tele
graf, horoskop. Danes do 13. - Ra
dio Slovenija, vedno zelene melo
dije. Domače novice I, tečaj angle
škega jezika - BBC London, razgo
vor. Dogodki in odmevi - Radio 
Slovenija, obvestila. Domače novi
ce II. aktualna tema, čestitke, BBC 
London - večerna informativna od
daja, 19.00 - Zaključek 

KINO 20. februarja 

CENTER amer. kom. BINGO ob 16. in 18. uri, amer. kom. TAM, KJER 
JE SRCE ob 20. uri STORŽIČ ital. trda erot. IZKUŠNJE LJUBKE VDO
VE ob 18. in 20. uri ŽELEZAR amer. kom. KRALJEVI RIBIČ ob 17.30 in 
20. uri DUPLICA amer. srhlj. kom. OBSEDENA ob 20. uri ŠKOFJA LO
KA amer. film VRNITEV V MODRO LAGUNO ob 18. in 20. uri RADO
VLJICA amer. pust. film GREYSTOKE TARZAN ob 20. uri BLED amer. 
vojni film ŽELEZNI OREL II. ob 20. uri BOHINJ amer. akcij, film HUD-
SON HAWK ob 20. uri 

S 
MEVNA 

E VAŠKI ZUPNIČEK KAJ RECE, 
JE PA PANIKA Vest je »hudič« 

(3. nadaljevanka - piše bohinjski župnik) 
Pred leti so me poklicali v neko odročno hribovsko vas. Go

spodar, bivši borec NOB, je umiral v hiši na koncu vasi. Srečeval 
sem vernike, ki so s temnimi obrazi režali vame: »Kaj, k temu za-
grizencu greste? Saj vas bo ven vrgel!« Ne bo me ne, sem si mi
slil, saj tako ali tako ne more več jurišati na sovražnika. Vstopim in 
pozdravim: »Mir v tej hiši in vsem, ki v njej prebivajo!« Stari je ležal 
v kotu in držal v rokah podobico brezijanske Matere božje. »Tale 
me je rešila v tistih bojih tam in tam...« In ko je izpovedal svojo člo
veško revščino z grehi vred, je že po spovedi po možakarsko za-
robil: »Ja, župnik, vest je ko hudič, kar naprej te žre!« 

V ljudeh je veliko več dobrega, kot običajno mislimo. V večini 
še deluje njih vest. Za nas kristjane ni »hudič«. Je glas božje pa
meti v nas. Glas božjega prijatelja angela varuha, morda kdaj glas 
dobrih staršev iz groba, ki nas svare pred zablodami življenja. Pra
vi hudič je »ne-vest«, brezvestnost. 

Ni res, kar je zapisala gospa Sedejeva v Gorenjskem glasu, 
24. januarja 1992, »resnici na ljubo, bilo je več tistih, ki so ostro 
obsodili župnikov nagovor.« Resnici na ljubo, gospa Sedejeva, od 
23 komentarjev poslušalcev Radia Jesenice jih je 13 pozitivnih in 
10 negativnih. Od številnih pisem in telefonad, ki jih kar naprej pre
jemam, pa je večina pozitivnih: odobravamo, čestitamo, korajžen 
deček, super, krasno ste povedali itd. Le nekaj je izjemno napa
dalnih in zajedalnih (od tistih, ki so se kakorkoli zapletli v detomor 
in kriče v svoji samoobrambi). 

Ena takih se glasi: »P. U., župnišče Srednja vas. Zbrane že
ne! Vas prosimo, da že nehate z vašim' trapastim' izjavam': Zani
ma nas, koliko semen ste že vi pomorili. Kod duhovnik se brigajte 
za cerkev ne pa za ženske, sram vas bodi. Bom brutalna. Če ne 
boš dal mir bomo prišle v Bohinj, vam bomo...« Je preveč prosta-
ško, da bi zapisal. Strokovno se temu reče, »vas pridemo kastri
rat«. (Prijatelji, svetujte mi. Kam naj grožnjo prijavim: ali na Posta
jo milice ali v bližnjo ambulanto?) Žene moje drage! Ne samosvo
jo »moško čast«, tudi svojo glavo si rad dam odrezati. Samo če bi 
se s tem kaj spremenilo na »vašem podstrešju«, v vaših glavah. 
(Svoje življenje sem pripravljen darovati za vas, po zgledu mojega 
Učenika!) 

Dolgi lasje, kratka pamet! (Naj mi oproste drage dame z dol
gimi lasmi in z dolgo pametjo). Ali kakor je še bolj »sočno« zapisal 
Fen Lainšček v svojem romanu Namesto koga roža cveti (letošnje 
Prešernove, str. 36). Stari cigan debeli Babic pravi: »Za žensko ne 
pravijo zaman: večjo luknjo imam'.., večjo ima tudi v glavi!« Punce 
nesrečne, kar priznajte, krvave roke imate! Ne nosite, za božjo vo
ljo, tiste ostudne groze ubijaštva v sebi! Pridite k meni v Bohinj 
vsi, ki ste trudni in obteženi in jaz vas bom odrešil. Preložite name 
svoje krivde in bom rad opravil večji del pokore za vaše grehe. Či
sto poceni boste »skoz« prišli, pridite! 

Dragi prijatelji! Čestitam vsem vam, ki ste se oglasili. Pomeni, 
imate svojo vest, svoje prepričanje. Pomeni, da ste nadpovprečni 
Slovenci. Pred leti je bil »velik luksus« (pa tudi zelo »nevaren luk-
sus«) imeti svoje prepričanje. V mašineriji političnih medijev, ki so 
s svojo nesramno vsiljivostjo pritiskali na naše uboge vesti. Kaj se 
vam ne zdi, da je vest res »hudič«. Tisti »hudič«, ki nič ali premalo 
peče naše poslance in odgovorne za ustavni člen 55. In ta poha
bljena »slovenska vest« je zares en velik, velik »Hudič« za našo 
milo, svobodno Slovenijo! Zato vzemimo v roke kropilček z žegna-
no vodo in jurišajmo nanj, da ga pošpricamo, preženemo, da jim 
vzbudimo njihovo vest. 

Vas veselo pozdravlja 
»tisti župnik, ah, n'č, n'č, n'č« 

STE SE SPOZNALI? 

Po smuki se počitek prav prileze.. 
Če ste se v okvirčku spoznali, nam sporočite kraj in čas, ko 

vas je posnel naš fotoreporter. 
čaka vas lepa praktična nagrada... 

N A G R A D N A K R I Ž A N K A 
Danes objavljamo križanko, v kateri sodelujejo obrtniki, ki nudijo 
ves material za gradnjo hiše, napeljavo elektrike, vodovoda, bar
ve... Izpolnjeni kupon z vpisano rešitvijo, nalepljen na dopisnico 
pošljite v uredništvo Gorenjskega glasa, Bleivveisova 16, 64000 
Kranj. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki jih bo
mo prejeli do četrtka, 20. februarja 1992. 
Ne pozabite pripisati svojega naslova! Za današnjo križanko razpi
sujemo naslednje nagrade: 
1. nagrada - bon v vrednosti 8.000,- SLT 
2. nagrada - bon v vrednosti 6.000,- SLT 
3. nagrada - bon v vrednosti 4.000,- SLT 
Izžrebali bomo tudi 5 nagrajencev, ki bodo prejeli bon v vrednosti 
1.000,- SLT za nakup v trgovini Almire v Radovljici. 
Naj vas opozorimo, da se je podražila poštnina, tako da morate 
dopisnico frankirati z znamko za 5.- SLT. 
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D. S E D E J 

Andrej Pikon, višji svetovalec za družbene dejavnosti: 

Vsako leto potrebujemo 
36 novih zdravstvenih 
tehnikov 
Do leta 2011 bi Gorenjska potrebovala okoli 715 
zdravstvenih tehnikov. Omejitev šo lan ja predvsem za 
ž e n s k o mladino. Starš i ne morejo pokrivati s t r o š k o v , 
obenem pa bodo o b č i n e brez kadra. 

Andrej Pikon, višji svetova
lec za družbene dejavnosti na 
sekretariatu za gospodarstvo in 
negospodarstvo jeseniške obči
ne pravi: 
»Ko smo bili od ministrstva za 
šolstvo in šport seznanjeni s 
programom racionalizacije 
mreže srednjih šol v Sloveniji, 
smo takoj odgovorili. Iz dopisa 

je bilo jasno, da se postopoma 
ukine v naši srednji šoli izobra
ževanje za poklice: metalurški 
tehnik, livar, metalurški mode
lar, preoblikovalec in zdrav
stveni tehnik. Naknadno nas je 
vodstvo srednje šole še obvesti
lo, da je predvideno izobraže
vanje za strojne tehnike le na 
eni lokaciji na Gorenjskem -
doslej Jesenice, Kranj, Škofja 
Loka - kar lahko tudi pomeni 
ukinitev izobraževanja za po
klic strojni tehnik v jeseniški 
srednji šoli. 
Po temeljiti proučitvi predloga 

in domovi za ostarele občane, 
racionalizacije mreže srednjih 
šol in vseh posledic se s tem ni
smo strinjali. Predlagali smo, 
da se v naši srednji šoli še na
prej izobražuje za poklic zdrav
stveni in strojni tehnik. 
Predloge smo tudi utemeljili. 
Potrebe po zdravstvenih tehni
kih v javnih zdravstvenih zavo
dih v regiji izkazujejo vse štiri 
bolnišnice, zdravstveni domovi 
Analiza kadrov, upoštevajoč 
možnosti upokojevanja, nam 
kaže do leta 2011 naslednje po
trebe: Splošna bolnišnica Jese
nice 115 zdravstvenih tehnikov, 
Psihiatrična bolnišnica Begu
nje 80 zdravstvenih tehnikov, 
Bolnišnica za ginekologijo in 
porodnišnica Kranj 40 zdrav
stvenih tehnikov, Inštitut Gol
nik 150 zdravstvenih tehnikov, 
Zdravstveni domovi 230 zdrav
stvenih tehnikov in domovi za 
ostarele 715 zdravstvenih teh
nikov. Ali skupaj 715 zdrav-

Rina Klinar, predsednica i z v r š n e g a sveta 
Jesenice: 

Moč argumentov 
»Jeseniški izvršni svet se je 
takoj odzval na predvideno 
racionalizacijo mreže sred
njih šol, ki na Jesenicah uki
nja nekatere usmeritve. Na 
zadnji seji smo se tudi dogo
vorili za nekatere aktivnosti. 
Med drugim smo zaprosili 
za sprejem na ministrstvu za 
šolstvo: predsedniki izvrš
nih svetov gorenjskih občin 
smo dogovorjeni za pogovor 
z ministrstvom, kajti želimo 
z argumenti pokazati, kak-

Vsekakor ukinitev pomeni 
omejevanje možnosti za vstop v srednje šole in manjša uspo
sobljenost ljudi za nadaljnje delo. To pomeni tudi centraliza
cijo sistema in koncentracijo v večjih središčih. Za Jesenice 
so možnosti izobraževanja še posebej pomembne, saj smo ob
mejna občina, ki si odliva kadra drugam ne moremo in ne 
smemo privoščiti. Brez usposobljenih ljudi ob meji kraji tudi 
nimajo nobene možnosti razvoja. 
Radi bi dokazali, da racionalizacija v denarnem smislu ne po
meni veliko in da dolgoročno le povečuje stroške. Opozorili 
bi radi tudi na socialne vidike take racionalizacije, saj starši 
le težko pokrivajo stroške za prevoz in bivanje dijakov ter za 
njihovo prehrano. Take ukinitve si Slovenija enostavno ne 
sme privoščiti!« 

Marija S i m č i č , ravnateljica kranjske ekonomske š o l e 

Radovljičani naj se ne 
zgovarjajo na Kranj 

Kranj, 12. februarja - Pred leti 
sta bili kranjska in radovljiška 
ekonomska šola v sporu. Rado
vljičani, ki so imeli dislocirane 
oddelke kranjske matične šole, 
so terjali osamosvojitev. Če
prav so se Kranjčani s strokov
nimi argumenti borili proti te
mu, so zmagali Radovljičani. 

»O ukinitvi ekonomske 
šole v Radovljici ne želim govo
riti,« je prav iz tega razloga 
povedala ravnateljica kranj
ske šole Marija Simčič. »Uki
nitev šole je vedno boleča za 
kolektiv, če pa gledamo z vidi
ka racionalizacije mreže, pa je 
na Gorenjskem dovolj ena šola 

z * ekonomskega tehnika in ena šola za prodajalca. Ločitev bi bila 
Potrebna tudi v Kranju. Naša šola zmore do šest oddelkov ekonom
skega tehnika, v dveh izmenah bi morali delati tudi, če bi bili samo 
tr>je ali štirje oddelki posameznega letnika. Radovljičanom sem po
vedala, naj se ne zgovarjajo na prostorsko stisko v naši šoli. Pamet
uje bi bilo, da dodelajo profil turističnega tehnika.« 

stvenih tehnikov ali 36 letno. 
Precej zdravstvenih tehnikov je 
zaposlenih tudi v oddelkih za 
dojenčke v vrtcih - okoli 16 od
stotkov - del dijakov pa nada
ljuje šolanje na višjih in viso
kih šolah. Znanje, ki ga daje 
srednja zdravstvena šola, omo
goča velike možnosti samoza-
poslovanja, obenem pa bo si
stem hišnega zdravnika zahte
val več srednjega strokovnega 
kadra. 

Na Gorenjskem se s proble
mom nezaposlenih zdravstve
nih tehnikov skoraj ne sooča
mo. Nekaj iskalcev zaposlitve 
sicer je, vendar gre za težko za-
posljive. Višjih medicinskih se
ster pa sedaj celo primanjkuje. 
Absolventom jeseniške zdrav
stvene šole v preteklosti ni bilo 
treba iskati dela v tujini. More
bitno podaljšanje porodniške
ga dopusta bo tudi zahtevalo 
več medicinskih sester. Vrata 
za zaposlovanje iz drugih repu
blik, bodo zaprta in se bomo 
tako v Sloveniji kmalu soočili z 
resnim pomanjkanjem srednje
ga medicinskega kadra. 

Razvitost železarstva in kovin
ske predelovalne industrije v 
jeseniški in v radovljiški občini 
upravičujeta še nadaljnji obstoj 
tudi srednje strojno - tehnične 
šole na Jesenicah. Največji 
»porabnik« absolventov te šole 
je prav Železarna Jesenice. Se
danja in prihodnja prestruktu
riranja so že povzročila večji 
vpis v strojne oddelke. 
Prav Center srednjega usmerje
nega izobraževanja vlaga pre
cejšnja sredstva v modernizaci
jo pouka. Imajo na voljo mo
derno računalniško učilnico, 
kabinetne učilnice za naravo
slovne predmete, imajo ustre
zno strokovno usposobljen ka
der tako za splošno teoretične 
kot za strokovne predmete. Za
to je pouk racionalno organizi
ran in kvalitetno izveden. 

Ne nazadnje pomeni ukinitev 
kar treh štiriletnih srednjih šol 
v jeseniški in radovljiški občini 
še zapiranje možnosti izobraže
vanja zlasti ženski mladini - na 
ekonomski srednji šoli in 
zdravstveni šoli je okoli 130 di
jakinj - mnogi straši žal v pri
hodnje ne bodo mogli pokriva
ti stroškov izobraževanja v dru
gih krajih in s tem v zvezi bo 
tudi večji odliv kadrov iz obči
ne. 

Tako naj bi bili ob realizaciji 
raciorjalizacije mreže srednjih 
šol v jeseniški občini na istem, 
kot smo bili leta 1958...« 

Mesečna 
vozovnica: 
5.000 tolarjev! 
Starši že zdaj komaj komaj 
zmorejo pokriti stroške za 
šolanje svojih otrok. 
Če vemo, da stane mesečna 
avtobusna dijaška vozovnica 
od Kranjske Gore do Kranja 
kar 5.000 tolarjev, in če ve
mo, kako borne so plače v 
tem delu Gorenjske, potem 
si lahko sami predstavljate, 
kako bomo kmalu popolno
ma zaprli pot mladim do 
znanja. 

J o ž e P o g a č a r , ravnatelj 
srednje ekonomske in 
gostinske š o l e na Bledu: 

Problemi se 
rešujejo na račun 

podeželja 
Jože Pogačar, ravnatelj sred

nje ekonomske in gostinske šo
le na Bledu: 

»Naše argumentirane skle
pe, da se ekonomska šola v Ra
dovljici nikakor ne sme ukiniti, 
je sprejel tudi radovljiški izvr
šni svet. V ekonomsko šolo se 
vozi okoli 40 odstotkov učen
cev iz jeseniške občine, 60 od
stotkov pa jih je iz krajev rado
vljiške občine. Letošnje namere 
so kar precejšnje, še posebej iz 
sosednje občine se namerava 
kar precej dijakinj in dijakov 
vpisati v ekonomsko šolo. 

Če se bo šola ukinila, se bo 
povečal presežek deklet. V 
vseh devetnajstih letih, odkar 
obstaja šola, nismo imeli pro
blemov z vpisom in jih tudi v 
prihodnje ne bo, zato ne razu
memo, zakaj naj bi šolo kar 
ukinili. Že nekaj časa opaža
mo, da se na račun podeželja 
rešujejo problemi v Ljubljani, 
saj za Ljubljano vedno veljajo 
neki posebni kriteriji. Očitno 
pa je, da gre vse v smeri centra
lizacije....« 

D. S E D E J 

Franc Lebar, ravnatelj centra Iskra v Kranju 

Tudi v šolstvu bo 
nezaposlenost 

Kranj, 12. februarja - Franc 
Lebar se ne razburja zaradi 
prenosa izobraževanja elek-
troenergetikov v Ljubljano, saj 
je imela šola že doslej velike 
težave vsako jesen napolniti po 
en oddelek. 

»Mrežo šol je treba racio
nalizirati. S pogojem, da je tre
ba napolniti vsaj dva oddelka 
za posamezen poklic, pa bo 
bržkone že septembra, zagoto
vo pa v nekaj naslednjih letih, 
marsikatera šola v Sloveniji 
usahnila. Trenutno je res do
volj izšolanih ljudi vseh profi
lov, pobirajo jih takorekoč z 
obešalnikov, zaradi česar se je 

nehalo tudi načrtovanje kadrov v podjetjih, vendar pa se bojim, da 
bo slejkoprej po regijah nekaterih profilov začelo zmanjkovati. Na 
to zdaj, ob racionalizaciji, očitno nihče ne misli. To pa tudi pomeni, 
da brezposelnost trka tudi na vrata šol.« 

V šolskem centru Iskra je učiteljski zbor v zvezi z ukinitvijo 
izobraževanja elektroenergetike poslal ministrstvu za šolstvo in 
šport pismo nestrinjanja. V njem med drugim pravi, da so bile 
potrebe gorenjskega gospodarstva po teh kadrih zadnja leta stal
ne in da kontinuitete izobraževanja ne bi smeli prekiniti. 

Dr. Branimir Ceh, predstavnik s t a r š e v : 

Švicarji se ozirajo za našimi 
zdravstvenimi delavci 
»Sprašujem se, ali je akcija za 
ukinitev šol sploh usklajena z 
ministrstvom za zdravstvo? 

Po mojem mnenju je v tej družbi 
precej neskladja in da posame
zna ministrstva sploh ne sodelu
jejo med seboj. Drugače si vsega 
tega sploh ne morem razložiti, 
saj mora biti jasno, da le čimvi-
šja stopnja izobrazbe omogoča 
prehajanje iz enega v drug po
klic. Vsaj tako je na zahodu in 
pri nas naj bi tudi tako razmiš

ljali. Če bomo samo nadomešča
li, potrebujemo okoli 100 novih 
zdravstvenih tehnikov in na Go
renjskem bi moral ostati vsaj en 
letnik. Kar pa se tiče strokovno
sti, bi dejal takole: če zdravstve
ni delavci iz Avstrije iščejo delo 
v Švici, morajo opraviti diferen
cialne izpite. Slovenskim zdrav
stvenim delavcem teh izpitov v 
Švici ni treba opravljati, kar se
veda pomeni, da Švicarji dobro 
vedo, kako naše šole dobro 
usposabljajo in so kvalitetne...« 

Alojz Cuznar, ravnatelj Centra srednjih šol na Jesenicah 

Racionalizacija m r e ž e š o l 
n a p l e č a s t a r š e v ? 
Z racionalizacijo m r e ž e š o l nam grozi premalo raz
pisnih mest, poudarek na manj zahtevnih smereh in 
omejene m o ž n o s t i za š o l a n j e deklet. Ne morem se 
znebiti vtisa, da gre za centralizacijo, da bo š o l a n j e 
postalo privilegij p r e m o ž n i h in tistih, ki živijo v cen-
trih. 

Protesti strank 
Kakor nam je znano, so doslej 
javno protestirale proti ukinitvi 
šol: Socialdemokratska stranka 
Radovljica, Socialdemokratska 
stranka Jesenice, SDP Jesenice, 
Neodvisni sindikati gorenjske 
regije in Liberalno demokrat
ska stranka Jesenice. 

Ravnatelj Centra srednjih šol 
na Jesenicah Alojz Cuznar pra
vi: 
»Dopis ministrstva je neprijet
no presenetil tako šolnike kot 
starše dijakov kot seveda po
tencialne dijake same. Pri ra
cionalizaciji mreže srednjih šol 

so navedene tudi Jesenice, kjer 
naj bi ukinili izobraževanje za 
metalurške poklice, za katere je, 
pošteno povedano, zanimanje 
majhno in to niti dijakov ne pri
zadene, utegne pa dolgoročno 
imeti neprijetne posledice za lo
kalno industrijo, ter ukinitev 
izobraževanja za zdravstvene 
tehnike in po poluradnih infor
macijah ukinitev strojne tehni
čne šole. 

Poleg tega naj bi v Radovljici 
ukinili tudi program ekonom
sko komercialnega tehnika -
skratka, ukinitev treh štiriletnih 
šol v obeh občinah. 
V razpisu za vpis v letošnje šol
sko leto, ki ga bo letos prvič 
objavilo ministrstvo in ne več 
šole same, naj bi na našem ob
močju ostale: gimnazija, go
stinska šola in tri in dveletne 
poklicne šole. Jesenicam bi ta
ko ostalo okoli 150 prostih raz
pisnih mest, po podatkih pa le
tos končuje šolanje v jeseniški 
občini osmi razred 434 učen
cev, v radovljiški pa 411. 
Kljub temu da so se dijaki vo
zili na šolanje v Kranj in v 
Škofjo Loko tudi doslej - lesar

ji, avtomehaniki, deloma eko
nomska šola in gimnazija - bo 
manko manjši, vendar nam 
grozijo tri stvari: premalo raz
pisnih mest, poudarek na manj 
zahtevnih smereh, omejene 
možnosti šolanja deklet. 
Učenci, ki bi stopili letos v 
srednjo šolo, bodo šolanje kon
čali junija 1996 in če upošteva
mo še pripravništvo in uvaja
nje, bi postali aktivni leta 1997. 
Tisti, ki pa mislijo nadaljevati 
študij pa z višjo šolo okoli leta 
2000, z visoko pa še kasneje. 
Upajmo, da recesija v gospo
darstvu ne bo trajala v nedo
gled - povzamemo pa lahko, da 
bomo imeli zaradi teh kratko
ročnih ukrepov težave z ustre
zno šolanim kadrom po letu 
1997. 
Prav je, da omenim tudi social
ni vidik šolanja, čeprav mini
strovi strokovni sodelavci zatr
jujejo, da šola ni socialna usta
nova. Mesečne vozovnice in in
ternati niso poceni: internat 
7.000 tolarjev in več, da ne go
vorimo o dragih mesečnih vo
zovnicah. Kadrovskih štipendij 
praktično ni več, mladina nima 
denarja niti za prehrano med 
šolo, starši pa težko zmorejo 
stroške za knjige in zvezke. 
Če prištejemo še trenutno krizo 
v zaposlovanju, slabe socialne 
razmere na vsem območju in že 
zdaj slabo izobrazbeno struktu
ro, ne dobimo svetlih obetov in 
imamo še nižjo možno dose

gljivo izobrazbo. Mladino brez 
perspektive in na cesti, z vsemi 
posledicami... 
Racionalizacija naj bi zmanjša
la stroške? Mar ni oddelek ena
ko dražji ali cenejši na Jeseni
cah ali kje drugje? Če pa je 
mišljena ukinitev šol, naj se to 
pošteno in naravnost pove. Pe
riferne šole naj bi bile slabše 
kvalitete? Sam minister dr. 
Vencelj je objavil raziskave pri 
študentih FNT, ki kažejo na to, 
da je trajanje študija v korela
ciji z učnim uspehom v srednji 
šoli ne pa to, iz katere šole pri
haja študent - gre za bivše gim
nazijce. Torej? Nekaj podob
nega trdi tudi dr. Novak s Fa
kultete za strojništvo, ki pravi: 
»...kaže se odločilna poveza
nost srednješolskega učnega 
uspeha in kasnejše študijske 
učinkovitosti...«, nikjer pa ne 
omenja tega, kar se pojavlja 
kot trditev, da so nekatere šole 
boljše ali slabše.. 
Ne morem se znebiti neprijet
nega občutka, da gre za centra
lizacijo, pri kateri bo končno 
ceno plačala mladina z obrob
ja, da bo šolanje postalo privi
legij premožnih in tistih, ki ži
vijo v večjih centrih, kratkoro
čnega finančnega prihranka za 
družbo pa ne bo kaj prida...« 



mMm<3®£' G L A S 20. S T R A N ^ssfi////' J///?/// Petek, 14. februarja 1992 

Alternativna predloga sta boljša od uradnih 
nadaljevanje z 9. strani 

predvidena tudi ogromna dete
ljica, nato pa po trasi obstoječe 
magistralne ceste. Južna vari
anta poteka do Hraš enako kot 
severna, mimo Lesc in Rado
vljice vzporedno z magistralno 
cesto, v velikem vseku pri Vrb-
njah in v "skakalnico" (pri sa
dovnjaku Resje) ter po viaduk
tu do Črnivca, odtod naprej pa 
enako kot severna varianta po 
razširjeni trasi magistralne ce
ste. Alternativna južna varianta 
zahteva premik že delno ureje
ne avtomobilske ceste pri Vrbi, 
do bencinske črpalke v Rado
vljici poteka po sedanji, razšir
jeni magistralni cesti, južno od 
Vrbenj po zasuti predorski ce
vi, v predoru skozi "skakalni
co" pri Podvinu in nato po via
duktu do Črnivca in naprej 
spet po trasi magistralne ceste. 
Drugi alternativni predlog se 
od prvega razlikuje le v trasi od 
Radovljice do Brezij, kjer pote
ka južno od Mošenj. Cestišče 
je enako kot pri prvem široko 
le šestnajst metrov, medtem ko 
cestarji predlagajo širino 20 oz. 
celo 28 metrov. Oba predloga 
predvidevata v bližini naselij 
štiri metre visok in primerno 
ozelenjen protihrupni nasip, 
tudi zunaj naselij dober meter 
visok nasip, ki delno zadržuje 
širjenje strupenih snovi na 
kmetijska zemljišča, ter omeji
tev hitrosti vozil na sto kilome
trov na uro, kar v primerjavi s 
hitrostjo sto dvajset kilometrov 
na uro pomeni 20 do 37 odsto
tkov manjše onesnaževanje z 
izpušnimi plini." 

Severna varianta uniči 
največ kakovostnih 
zemljišč 
V čem se uradni in alternativni 
varianti razlikujejo pri vplivu na 
kmetijska zemljišča? 
"Največ površin nanovo zase
de uradna južna varianta, 12 
odstotkov manj uradna sever
na, 77 odstotkov manj alterna
tivna južna in 65 odstotkov 
manj alternativna južno južna 
varianta. Največ kakovostnih 
zemljišč (od prvega do četrtega 
bonitetnega razreda) zavzame 
uradna severna varianta, in si
cer 8 odstotkov več kot uradna 
južna, 77 odstotkov več kot al
ternativna južna in 88 odsto
tkov več kot alternativna južno 
južna varianta. Raziskave kaže
jo, da kmetijskim zemljiščem 
zadajo najtežji udarec emisije 
prometa. Alternativni varianti 
imata zaradi predvidene omeji
tve hitrosti in počasnejše vož
nje vozil manjše emisije, z nasi
pi in zelenimi pasovi omejujeta 
širjenje polutantov na lokal
nem območju s 25 na okoli 15 
metrov in s 50 na 30 metrov 
(pas močno vprašljivega pride
lovanja hrane se pri alternativ
nem predlogu v primerjavi z 
uradnim zmanjša za okoli 40 
odstotkov), povzročata 20 do 
37 odstotkov manjše emisije 
plinov in za razliko od uradnih 
variant ne predvidevata pove
čanja tranzitnega prometa. Če
prav je brez temeljitih raziskav 
težko odgovoriti na vprašanje, 
kaj prednosti pomenijo za pri
delovanje hrane, za rastlinstvo, 
živalstvo in za ljudi, pa je ne
sporno, da so globalni in lokal
ni vplivi ceste na kmetijska 
zemljišča pri alternativnih 
predlogih manjši kot pri urad
nih." 

Uradna predloga vnašata 
v prostor dodatni hrup 
Vpliv uradnih in alternativnih 
variant ceste na onesnaženost 
zraka? 
"Ne glede na to, kje cesta pote
ka in kakšen je na cesti prome
tni režim, je treba sprejeti več 
ukrepov za omejevanje onesna
ževanja zraka. Med te ukrepe 
sodijo uporaba neosvinčenega 
bencina, vozil z vgrajenimi ka
talizatorji in kalcijeva klorida, 
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ki je ekološko primernejši za 
soljenje kot natrijevi, pa tudi 
skrbno vzdrževanje vozil. Kon
centracije kovin in prahu z od
daljenostjo od ceste najhitreje 
padajo in občutno segajo naj
več do 70 metrov od roba ce
stišča, medtem ko imajo vplivi 
žveplovega dioksida, dušikove
ga oksida, ogljikovodikov, zla
sti pa fotokemičnih oksidantov 
(ozona) in kislega dežja, veliko 
težje in širše vplive na bivalno 
okolje. 
Ocene prometnih tokov za 
uradno severno in južno vari
anto predvidevajo izrazito po
večanje tranzitnega prometa - v 
dvajsetih letih kar za 43 odsto
tkov. Znano je, da motorji to
vornjakov odložijo v zrak 10-
do 30-krat več prašnih delcev 
(mnogi so rakotvorni) kot ben
cinski motorji. Alternativna 
predloga, ki pogojujeta manjše 
vozne hitrosti, povzročata za 
37 odstotkov manjšo emisijo 
dušikovih oksidov kot uradna, 
za 20 odstotkov manjšo emisijo 

ogljikovodikov in za 25 odsto
tkov manjšo emisijo ogljikove
ga monoksida. Zlitje magistral
ne in avtomobilske ceste bi 
skoncentriralo promet in iz
boljšalo vozne pogoje. Nasipi z 
zelenim pasom bi verjetno 
zmanjšali koncentracijo prahu 
in kovin v razdalji do 10 me
trov od roba cestišča za četrti
no, v razdalji do 25 metrov pa 
za približno polovico. Tovorni 
tranzitni promet bi omejili na 
sedanjo raven, med drugim tu
di tako, da bi ga preusmerili na 
železnico; prevoze v službo pa 
bi reševali predvsem z železni
co in avtobusi. 
Celostna rešitev, ki jo predvi
devata alternativna predloga, 
pomeni izboljšanje sedanjih 
razmer v bivalnem okolju; ko
likšno pa bi bilo to izboljšanje, 
pa je brez poznavanja sedanje
ga stanja in dodatnih raziskav 
težko napovedati." 

V študiji ste ugotavljali tudi 
vpliv hrupa na okolje. Kakšna 
so spoznanja in razlike med 
uradnima in alternativnima 
predlogoma? 
Raziskava vpliva republiškega 
cestnega omrežja na okolje 
predvideva, da bo cesta Lesce -
Podtabor 1995. leta med tistimi 
v Sloveniji, ki bodo najbolj 
obremenjene s hrupom. Že iz 
tega lahko sklepamo, da ni da
nes nič bolje, še zlasti glede no
čnega hrupa, ki ga povzročajo ! 
predvsem tovornjaki. 
Uradna predloga, ki predvide
vata pridobitev novih prome
tnih tokov in povečanje prome
ta, ne predpostavljata proti
hrupne zaščite mimo Lesc in 
Radovljice in vnašata v prostor 
dodatni vir hrupa v katastrofal
nem obsegu. To cestarji delno 
priznavajo in predvidevajo čez 
petnajst let do 26 tisoč vozil na j 
dan, od tega 10 do 15 odsto-1 

tkov tovornih. Pri uradni južni 
varianti bi bilo protihrupno za
varovanje oteženo že zato, ker 
načrtovana trasa poteka vzpo
redno ob magistralni cesti. Al
ternativna predloga rešujeta 
hrup že z omejevanjem prome
ta tovornjakov, ki s hrupom 
najbolj obremenjujejo okolje, 
ter z uporabo t.i. tihega asfalta, 
ki pri povprečni hitrosti oseb
nih vozil sto kilometrov na uro 
zmanjša hrup za štiri do šest 
decibelov ali kar za polovico. 
Mimo naselij (Lesce, Radovlji
ca, Črnivec in Brezje) bi zgra
dili protihrupne nasipe; na me
stih, kjer bi se cesta preveč pri
bližala naseljem, pa bi postavi
li še absorbcijske protihrupne 
stene." 

Tehtanje prednosti 
(dohodkov) in slabosti 
(izdatkov) 
Vse se začne in konča pri denar
ju. Kakšne so med posameznimi 
variantami razlike v ceni? Ali je 
investitor bolj naklonjen severni 
varianti predvsem zaradi cene 
ali so razlogi tudi drugi? 
"Investitor je doslej izhajal 
predvsem iz gradbenih stro
škov in spoznanja, da je najla
žje in najceneje graditi sredi 
polja, kjer niso potrebni ne vse-
ki ne mostovi in ne predori. 
Gradbeni stroški pa so le del 
celotnih izdatkov; drugi del so 
stroški, ki zadevajo varovanje 
okolja in zmanjšanje vplivov 
ceste. Že iz ocene, da bi uradni 
varianti na leto povzročili oko
lju (prebivalstvu, kmetijskim 
zemljiščem, gozdovom itd.) 
okrog dvajset milijonov ecujev 
škode, je mogoče sklepati, da 
je stroške za zmanjšanje vpli
vov na okolje bolje vračunati v 
ceno že ob sami gradnji. Kolik
šno škodo bi okolju povzročila 
alternativna predloga, je sicer 
težko oceniti, vendar zanesljivo 
manj kot uradna. 
Da bi lahko povsem določno 
ugotovili, katera varianta je 
glede stroškov za gradnjo in 
zmanjšanje vpliv na okolje na
jugodnejša, nam manjka precej 
podatkov in raziskav o današ
njem stanju kmetijskih zem
ljišč, gozdov, zdravju prebival
stva in podobno, vendar nam 
precej povedo že delne primer
jave. Če vse variante primerja
mo z uradno južno varianto, 
ugotovimo naslednje prednosti 
in slabosti posameznih variant, 
ki hkrati pomenijo manjše ali 
večje izdatke oz. prihodke in 
odhodke: 
Uradna severna varianta je za 
3,6 odstotka krajša od južne, 
ima manjše vkope, nima via
duktov, ugodnejše vpliva na 
zrak, zahteva manjše izdatke za 
protihrupno zaščito in 11 od
stotkov manj denarja za odkup 
in za spremembo namembnosti 
zemljišč, zahteva za 45 odsto
tkov manjši poseg v gozd, uniči 

močvirje v Ledivnici, posega v 
pravokotne grude v Zapužah, 
najbolj poslabšuje vidne kako
vosti prostora, zahteva 61 od
stotkov več izdatkov za regula
cijo vodotokov, polovico večje 
oklepanje zemljišč... 
Alternativna južna varianta 
ima za petino ožje cestišče kot 
južna varianta, zahteva le po
večanje priključkov iz Rado
vljice in Lesc, 74 odstotkov 
manjši poseg v gozd, 77 odsto
tkov manjše izdatke za odkup 
in spremembo namembnosti 
kmetijskih zemljišč in 75 odsto
tkov manjše izdatke za regula
cijo vodotokov. Ker ni cestnin
ske postaje, prinaša 0,3-odsto-
tni prihranek pri naložbi. 

P r o t e s t n o p i s m o 

z o p e r u k i n i t e v 

z d r a v s t v e n e š o l e 

v o b č i n i J e s e n i c e 

Zgoraj podpisana sem le ena 
izmed mnogih prizadetih mam, 
ki smo osuple obstale zaradi dej
stva, da zdravstvena šola v obči
ni Jesenice ne obstaja več. 

Moja mladoletna hči si je vte-
pla v svojo najstniško glavo, da 
bo postala medicinska sestra. 
Ideja je v njej zorela počasi, to
da vztrajno. Se lani sem jo sko
raj prepričala, da je medicinskih 
sester dovolj, da so bolnišnice in 
zdravstveni domovi prenapolnje
ni, da bo delala v turnusu (tudi 
ponoči!), in da poklic medicinske 
sestre ni vedno lep in čist. Kljub 
vsemu pogovarjanju in pregovar
janju pa je letos odločno stopila 
predme in me postavila ob zid: 

"Medicinska sestra bom in nič 
drugega!" 

Kratka, površna zgodbica ne
ke učenke osemletke, ki jo bo le
tos končala in zgodbica matere, 
ki se šele začenja. 

Torej je prva zdravstvena šola 
v naši beli Ljubljani. Ta je sko
raj 100 kilometrov oddaljena od 
našega kraja. Dekle bo prisilje
no živeti v internatu. Toda bom 
finančno zmogla? Naj ji ne do
volim hoditi v zdravstveno šolo, 
če je to njen sen ? Naj raje osta
ne doma, brez poklica, za štedil
nikom kot v 19. stoletju, ko je bi
la ženska namenjena samo za to 
delo in otroke? 

To je še vedno lahko. In go
renjska dekleta so očitno obsoje
na na to, saj drugih možnosti za 
šolanje je zelo malo. Vsa dekleta 
ne morejo biti gostinke, frizerke, 
šivilje, vse pa tudi niso sposobne 
za gimnazijo. 

Čez pet ali deset let se bo že 
pokazalo pomanjkanje kadra 

Onesnaženje kmetijskih zem
ljišč je manjše za 44 odstotkov, 
onesnaženje zraka za 19 do 36 
odstotkov. Ta varianta zahteva 
večje izdatke za izgradnjo 1,3 
in 4 metre visokega nasipa, dva 
predora sta sedemkrat do 
osemkrat dražja od vseka, tihi 
asfalt je dvakrat dražji od obi
čajnega, precejšen strošek 
predstavlja tudi odvoz odve
čnega materiala... 
Alternativna južno južna vari
anta onesnaži okoli 50 odsto
tkov manj kmetijskih površin 
kot uradna južna, zahteva 82 
odstotkov manj denarja za od
kup in spremembo namembno
sti kmetijskih zemljišč, ima za 
petino ožje cestišče, prinaša 

(delovnega!) v zdravstvu. Kora
kamo v Evropo in tudi tujina va
bi, tudi mlade medicinske sestre. 
Mislite, da nas bo kar naenkrat 
preveč? Ne zatirajte, temveč daj
te možnost slovenskim dekle
tom! 
Belca, 1. februarja 1992 

medicinska sestra Melita 

A l i m i n i s t e r 

V e n c e l j ( v l a d a ) n e 

m e č e n a š i h o t r o k 

n a c e s t o ? 

Slovenci smo desetletja prekli
njali centralistično vlado v Beo
gradu, ki ji je bila edina preoku
pacija poslušati samo sebe. Zna
la je le diktirati, ukazovati, izsi
ljevati in jemati, jemati. Ker ni 
nikoli slišala ljudi, množic, smo 
se od nje odcepili. Izvolili smo si 
svojo vlado, ki naj bi bila naša, 
ki naj bi skrbela za nas. 

In kako se sedaj obnašajo ti 
naši novi vladarji v novem cen
tru, v Ljubljani? 

Ali se je v naši fari v zadnjem 
letu kaj spremenilo? Kakšna je 
akcija našega ministra za šol
stvo ? 

Otrokom iz periferije zapreti 
šole, jih vzeti vplivu staršev, jih 
zapreti v brezosebne kasarne in 
obremeniti starše, ki so že skoraj 
vsi na robu preživetja, z nevzdrž
nimi denarnimi izdatki. Ukiniti 
vse, kar ni center, ali nismo tega 
že enkrat preživeli? Vzeti star
šem otroke, vzgojiti jih v interna
tih v poslušnost, v spoštovanje 
oblasti, ali ni to sen vseh dikta
torjev? Ali se bomo torej Gorenj
ci, Primorp, Štajerci, Dolenjci, 
Prekmurci ravno tako morali od
cepiti od centra (Ljubljane, Slo
venije), kot se je morala Sloveni
ja od Jugoslavije (Beograda), da 
nas bodo v sebe zaverovani kon
čno nehali posiljevati? 

Slovenci nismo hoteli metati 
dinarjev v koš brez dna beograj
ske vlade in zato smo se odcepi
li. Kaj se dogaja danes v Slove-

pnhranek, ker nima cestninske 
postaje, pomeni 20- do 37-od-
stotno manjše onesnaženje zra
ka, ni izdatkov za regulacijo 
vodotokov... Južno južna vari
anta zahteva več denarja za 
gradnjo protihrupnih nasipov 
in tihega asfalta. Izgradnja 
dveh viaduktov v enaki dolžini 
kot pri uradni južni varianti bi 
bila za petino dražja, ureditev 
petih predorskih cevi in dveh 
galerij pa bi bila od vkopov 
dražja sedemkrat do osem
krat..." 
Alternativna predloga se od 
uradnih razlikujeta tudi po širi
ni cestišča. Na nedavnem pogo
voru o trasi avtomobilske ceste v 
Radovljici je bilo o tem precej 
polemike. 
"Alternativni varianti predvi
devata, da bi bilo cestišče širo
ko 16 metrov oz. da bi imelo 
štiri vozne pasove, ki bi jih na 
sredini ločili z manjšim beton
skim odbojnim zidom. Takšna 
širina cestišča izhaja iz današ
njega prometa, ki je za polovi
co manjši od zahtevanega pro
meta za avtomobilsko cesto, iz 
omejitev hitrosti na sto kilome
trov na uro in spoznanja, da 
kmetijskih zemljišč in okolja ni 
mogoče neomejeno žrtvovati 
za civilizacijske pridobitve. Da 
se iz Radovljice in Lesc deset
krat manj ljudi vozi v službo z 
vlakom kot z osebnim avtomo
bilom in trikrat manj z avtobu
si, je tudi nekakšna razvada, ki 
je alternativna predloga ne 
podpirata in krepita." 
Kakšna je usoda vaše študije in 
alternativnih predlogov? 
"Vse štiri različice, poleg urad
nih še alternativni, za kateri ri
šejo idejne projekte v Proje
ktivnem podjetju Kranj, gredo 
skupaj z ekonomskimi izračuni 
ponovno v presojo, kako vpli
vajo na okolje. Na podlagi te 
ocene bo dano tudi končno 
mnenje, katera varianta ie naj
primernejša." 

niji? Kam sedaj mečemo svoje 
tolarje? Ali bodo morale sedaj 
pokrajine, potem občine in nato 
vsak zase zahtevati neodvisnost, 
odcepitev od vedno novega cen
tra brezumne moči? 

Ali se nikoli ne bo nehalo? 
Kdaj bodo od zgoraj nehali 

prihajati le brezumni pritiski in 
bo do ljudi prišla pobuda, ki ni 
zahtevala, ki ni ukaz, ki vedno 
jemlje? 

Pred pol tisočletja so se kme
tje uprli proti dajanju desetine. 
Ali nam kaj dosti več kot toliko 
danes ostane in kam gre ves ta 
denar od naših dajatev naši dr
žavi? Vprašajmo naše gospode, 
kdaj bomo lahko ljudje sami 
odločali, namenili svoj denar od 
naših dajatev namensko tja, ka
mor sami hočemo, za kar se lju
dje resnično zavzemamo? 

Ali bomo potem imeli šolstvo, 
zdravstvo in kulturo še vedno na 
psu, ali se bodo potem generali 
še vedno lahko igrali vojno? Do
kler bo oblast le brezčutno uka
zovala svoje nerealne iluzije, ki 
so popolnoma v neskladju s 
stvarnostjo, vojna v Sloveniji še 
ni umrla. 

Starši, tokrat ne pustimo svo
jih otrok na cedilu, kot smo jih 
lansko leto ob njihovem protestu 
proti avtoriteti, ki brezčutno ma
nipulira z njimi. Ali je gospod 
minister že kdaj poslušal naše 
otroke, slišal naše otroke, čutil z 
našimi otroki in njihovimi star
ši? Če so gospodje neobčutljivi 
do otrok, kaj je potem njihov 
pravi interes? Če so gospodje ne
občutljivi do otrok, ali je njihov 
interes potem res enak interesu 
nas, ki smo jih volili? Starši, 
moč imamo v svojih rokah, v 
svojih glasovih! Volitve prihajajo 
in če drugače ne gre, tudi ceste 
čakajo na naš protest. Če se ne
umnost ne umakne sama, pojdi
mo skupaj s svojimi otroki, ki, 
brezobzirno vrženi na cesto, že 
čakajo na nas! 

Na Jesenicah nam hočejo za
pirati šole. 

Mihael Jensterle 
Tomšičeva 8 a 
64270 Jesenice 
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Razl iko med uvozno in prodajno 

ceno bo pobrala d r ž a v a 
Doslej sta razliko v svoje žepe spravljali predelava in trgovina, zato uvožena hra
na, kupljena po nižji ceni, na prodajnih policah ni bila cenejša od d o m a č e . 

Ljubljana, 12. februarja - Ker Slovenija šele pripravlja svoj zakon 
o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil (vlada 
je predlog za izdajo zakona skupaj z osnutkom že dala v skupščin
ski postopek), se v prehodnem obdobju ravna po zveznem zakonu o 
zaščiti domaČe kmetijske pridelave, ki ga je Slovenija ob osamosvo
jitvi sprejela za svojega in na podlagi katerega je tržno ministrstvo 
(po naročilu kmetijskega) pripravilo odredbo o višini posebnih da
jatev pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil. 

Odredba, ki je bila v Urad- brala država, denar se bo zbiral 
nem listu Slovenije objavljena 
7. februarja, popravlja izhodiš
čne cene domačih živil in raz
širja zaščito s posebnimi dajat
vami tudi na vino in hmelj. 
Odredba velja za uvoz goveda 
in prašičev, svežega in zamrz
njenega govejega in svinjskega 
mesa, mleka in smetane ter 
drugih mlečnih izdelkov (jo
gurt, kisla smetana, maslo, sku
ta, sir), pšenice in soržice, hme
lja, rafiniranega olja, vina ter 
sladkorja in kemično čiste sa-
haroze. Da se je vlada odločila 
za izdajo nove odredbe (z višji
mi izhodiščnimi cenami), je ra
zlog predvsem v tem, da hrana 
kljub poceni nakupu na tujem 
na naših prodajnih policah ni 
bila cenejša od domače, ker sta 
predelava in trgovina razliko 
med uvozno in prodajno ceno 
spravljali v svoj žep. Z uvelja
vitvijo nove odredbe in novih 
izhodiščnih cen bo razliko po-

Zakaj mleko v Ljubljanske mlekarne 

v integralnem proračunu, kjer 
ga bo mogoče nameniti tudi za 
blažitev socialnih težav. 

Nova odredba je v javnosti 
ze izzvala številne komentarje, 
med drugim tudi očitke, da jo 
je ministrstvo sprejelo pod veli
kim pritiskom kmetov in njiho

ve stranke, da pretirano ščiti 
domačo kmetijsko pridelavo 
ter vse njene slabosti in po
manjkljivosti pred evropsko 
konkurenco, da je potuha naši 
slabi produktivnosti in da ob 
takšnih in podobnih odredbah 
ni mogoče pričakovati, da bi 
kdaj imeli cenejšo hrano oz. 
hrano, ki bi se tudi cenovno 
lahko primerjala z razvito Ev
ropo. V Slovenski ljudski stran
ki in v njeni kmečki zvezi tak
šne očitke zavračajo, z odred
bo, ki jo je pripravila vlada, se 
strinjajo in poudarjajo, da tovr
stno zaščito poznajo vse drža-

Predlog za ukinitev davka za 
osnovna živila 
Slovenska ljudska stranka 
bo skupaj s še nekaterimi 
strankami dala v skupščini 
predlog za spremembo zako
na o prometnem davku in za 
ukinitev 5-odstotnega davka 
za najpomembnejša osnovna 
živila. Predlog utemeljuje s 
tem. da pri nas še nimamo 
mehanizmov za zaščito soci
alno ogroženega prebival
stva, kakršne poznajo v drža
vah, po katerih se je Sloveni
ja zgledovala pri pisanju za
kona o prometnem davku. 

Dogovor o enkratnem obdavčenju prometa z lesom 
Marjan Podobnik, podpredsednik Slovenske ljudske stranke, je 
na novinarski konferenci v sredo povedal, da "je z ministrstvom 
za finance že dosežen dogovor, ki bo razveselil lesno predeloval
no industrijo, lastnike gozdov in vse druge". Gre za dogovor o 
tem, da bo ministrstvo takoj ali v najkrajšem možnem času spre
menilo pravilnik o obdavčenju prometa z lesom, in sicer tako, da 
se bo davek plačeval le enkrat in ne ob vsakem prometu. Lesarji 
so namreč takoj ob uveljavitvi zakona l. februarja letos začeli 
opozarjati, da je odločitev o tem. da od vseh surovin ali materia
lov za industrijsko proizvodnjo samo les ni reprodukcijski mate
rial, nelogična in da je nerazumljivo tudi to, da se obdavčuje 
vsak promet z njim ne glede na stopnjo obdelanosti in neodvisno 
od tega. ali gre za medfazni izdelek. Po novem naj bi davek pla
čal le prvi kupec. 

ve, članice Evropske gospodar
ske skupnosti. Franc Potočnik, 
poslanec kmečke zveze in pred
sednik skupščinskega odbora 
za kmetijstvo in gozdarstvo, je 
na očitek, da odredba pretira
no pretirano ščiti domačo kme
tijsko pridelavo, odgovoril, da 
v kmetijski politiki držav Ev
ropske gospodarske skupnosti 
poznajo tri vrste cen. Eno so 
zaščitne cene, ki pridelovalcem 
tudi v primeru, ko odkupne ce
ne padejo pod zaščitne, zagota
vljajo primeren zaslužek in pla
čilo po zaščitni ceni. Drugo so 
najvišje cene, ki so del social
nega pakta in ki državi dajejo 
možnost, da ob prekoračitvi 
zgornje meje, intervenira z bla
govnimi rezervami in zbije ce
no. Tretje pa so ciljne cene, s 
katerimi država usmerja kme
tijsko pridelavo. • C. Zaplo-
tnik 

Pomagaj si sam - in trg ti bo pomagal 
D u š a B o š t j a n č i č , v.d. direktorja M - T O K Radovljica: " N a š cilj je, da bi za liter mleka dobili č imveč . ' 

Lesce, 12. februarja - "Družbeni posestvi Poljče in Bled sta v veli
kih težavah, minulo leto sta končali z izgubo. Kamorkoli smo se 
obrnili za pomoč, so nam rekli, da je čas "stricev in tet" minil, in 
da si moramo zdaj pomagati sami. In da bi si vsaj delno pomagali, 
smo se odločili, da mleko od 1. februarja dalje prodajamo Lju
bljanskim mlekarnam, ki so nam ga pripravljene plačati bolje kot 
kranjska," pojasnjuje razloge za odločitev Duša Boštjančič, v.d. di
rektorja Mercator - Temeljna organizacija kooperantov Radovlji
ca. 

Kakšne odkupne pogoje zagota
vljajo Ljubljanske mlekarne? 

"Njihov pravilnik predvide
va za higiensko kakovost štiri 
razrede. Za mleko prvega ka
kovostnega razreda, ki vsebuje 
manj kot 300.000 mikroorga
nizmov v mililitru, plačujejo 
10-odstotni dodatek, enak je 
tudi odbitek za mleko četrtega 
razreda. Organizatorjem prire
je (zadrugam) priznavajo tri 
odstotke od osnove cene, 
kranjska štiri, za selekcijo pa 
štiri odstotke. Poseben dodatek 
Plačujejo za koncentracijo pri
reje oz. odkupa; rejcem, ki na 
leto oddajo več kot 164.000 li
trov mleka, priznajo 4-odstotni 
dodatek na osnovno ceno, ti
stim, ki ga oddajo nad 200.000 
litrov, pa 8-odstotnega. Pri pla
čilu mleka ne upoštevajo dele
ža beljakovin, medtem ko je v 

kranjski mlekarni za mleko, ki 
jih vsebuje manj kot tri odstot
ke, dveodstotni odbitek. Za 
mleko z visokim deležem belja
kovin so v Kranju sicer precejš
nji dodatki na osnovno ceno 
(tudi 7-odstotni), vendar jih ob 
veliki mlečnosti na kravo ne 
dosegamo." 
V Ljubljanskih mlekarnah so 
posestvom in kmetu Dolencu, ki 
se je tudi odločil za prodajo 
mleka v Ljubljano, pripravljeni 
pomagati še drugače. Kako? 

"Brezplačno nam zagota
vljajo normalne količine čistil 
za čiščenje molznih in hladil
nih naprav, na razpolago nam 
je njihova servisna služba, ki 
delujejo neprekinjeno, podnevi 
in ponoči, obljubljajo nam teh
nološko pomoč, odpirajo se 
možnosti, da bi prek Ljubljan
skih mlekarn prodajali plemen

ske telice, možnosti pa so tudi 
za druge oblike sodelovanja." 
V kranjski Mlekarni pravijo, da 
gre za nelojalno konkurenco. 

"Ljubljanske mlekarne niso 
nič krive. Ko smo ugotovili, da 
nam kranjska Mlekarna ne mo
re izpolniti pogojev, ki so nam 
jih ponujali v Ljubljani, smo se 
odločili za Ljubljanske mlekar
ne. Odločili smo se zato, ker 
želimo za liter mleka iztržiti 
čimveč. Če dobimo mleko pla
čano samo osem odstotkov 
dražje kot v Kranju, lahko s 
tem denarjem že plačamo vse 
delavce na posestvih. S kranj
sko Mlekarno smo dolga leta 
korektno sodelovali in upamo, 
da bomo tako tudi naprej. Ne 
želimo razbijati njenega od
kupnega območja, seveda pa 
tudi sami ne bi radi zašli v po
dobne težave, v kakršne so že 
nekatera družbena posestva v 
Sloveniji." 

Pogodbo ste že sklenili. Za koli
ko časa in za kakšne količine? 

"Pogodba, ki smo je podpi
sali, je enaka, kot so jo Lju
bljanske mlekarne sklenile z 
drugimi posestvi in večjimi 
mlečnimi oroizvaialci v Slove

niji. Podpisali smo jo za nedo
ločen čas, obe pogodbeni stra
ni pa imata možnost, da s pol
letnim odpovednim rokom pre
kineta sodelovanje. Za letos 
smo se obvezali, da bomo od
dali 2.750.000 litrov mleka." 

So težnje, da bi mleko začeli od
dajati v Ljubljanske mlekarne 
tudi z mlečno usmerjenih kme
tij, ki ga namolzejo večje količi
ne? 

"Ljubljanske mlekarne pri
znavajo dodatek za koncentra
cijo prireje in odkupa le tistim, 
ki oddajajo na leto najmanj 
164.000 litrov mleka. Na ob
močju M-TOK Radovljica iz
polnjuje ta pogoj le Dolenčeva 
kmetija, vse ostale pa ga odda
jo manj. Okrog sto tisoč litrov 
mleka na leto oddajo le Vinko 
Pristov iz Hraš.Edo Podpečan 
z Brezij, Janez Sebat iz Smoku-
ča in Ivanka Toman z Brega. 
Te kmete smo tudi povabili na 
sestanek, ki ga je sklicala 
kranjska Mlekarna in na kate
rem bodo zaradi sprememb na 
odkupnem območju ponovno 
proučili posamezne postavke 
letnih kupoprodajnih po
godb." • C. Zaplotnik 

Zimsko i z o b r a ž e v a n j e kmetic 

Tokrat tudi o davčn i napovedi 
Bled, U . februarja - Blejska enota gorenj
ske kmetijske svetovalne službe pripravlja 
v letošnji zimi v jeseniški in radovljiški ob
čini bogat program izobraževanja kmetic 
ta žensk na vasi. 

Vsak mesec bo srečanje, na katerem 
se bodo pogovorile o novostih, si izme
njale izkušnje in prisluhnile predavanjem 
o razvoju podeželja in o drugih vpraša
njih. Zvrstilo se bo več tečajev, predavanj 
in strokovnih izletov. Mag. Mart Ciraj s 
Kmetijskega zavoda Ljubljana bo (po 20. 
februarju) na Bledu, v Bohinjski Bistrici, 
na Dovjem in v Radovljici predavala o in
tegralnem varstvu rastlin. Vse do aprila se 
"Odo po različnih krajih v jeseniški in ra
dovljiški občini vrstili tečaji o uporabi 
niultipraktika; vodil jih bo kuharski moj

ster Janez Vinšek iz Kranja. Ing. Vida 
Pauluša bo marca v Ratečah, Planini pod 
Golico in Gorjušah predavala o vzgoji 
okenskih cvetlic. Marca bo na Selu pri 
Bledu tečaj peke kruha, ki ga bo po bese
dah kmetijsko-gospodinjske svetovalke 
Majde Loncnarjeve vodil priznani pekar
ski mojster. Na Koprivniku bo tečaj ple
tenja, ki ga bo vodila Francka Jeklar. Od 
februarja do aprila se bodo v krajih Gor-
juše, Koprivnik, Bohinjska Bela in Dovje 
zvrstili tečaji o aranžiranju in izdelavi 
šopkov. Ker bodo letos tudi kmetje mora
li vložiti davčne napovedi, je pričakovati, 
da bo dobro obiskano tudi predavanje o 
davčni napovedi, ki ga v svetovalni službi 
napovedujejo po 20. februarju. Za tiste, 
ki oddajajo turistične sobe, je marca na 

Dovjem in v Radovljici predviden tečaj 
higienskega minimuma. Nekaj tečajev ro
čnega tkanja in vezenja se je že začelo, 
nekaj pa jih še bo. 

Izdelovalci ročnih del iz jeseniške in 
radovljiške občine, predvsem tisti, ki so 
že dobili priznanje mojster obrti ali znak 
kvalitete, bodo maja sodelovali na med
narodni razstavi v Slovenj Gradcu. Žen
ske iz zgornje savske doline se bodo sep
tembra udeležile razstave kmetijskih pri
delkov v Pontebi. Marca načrtujejo kopa
nje v Atomskih Toplicah, v sredini maja 
in ob koncu septembra obisk ovčerejske 
skupnosti v dolini Maltatal v Avstriji in 
ogled kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi, 
septembra pa še izlet na Grossglock-
nct.m C. Z. 

Mlečni prestopi 
Da Gorenjska ni deželica, kjer bi se spokojno cedila med 

in mleko, vedo tudi v kranjski Mlekarni, kjer se enkrat ubada
jo s "packi", ki z več kot sto milijoni bakterij v mililitru pokva
rijo mleko celotne zbiralnice, drugič z delavci in kmeti, ki naj 
bi družno pripravili "jogurtni štrajk" in spodnesli ambiciozno, 
podjetniško usmerjeno vodstvo, tretjič z "razbijači" odkupne
ga območja in s konkurenco, ki preti, da bo pobirala le smeta
no, ostanek pa puščala domači mlekarni... 

Ko so se družbena posestva Poljče in Bled ter Dolenčeva 
kmetija odločili, da od 1. februarja dalje prodajajo mleko 
Ljubljanskim mlekarnam, je bil to poslovni dogodek, kije tu
di kranjsko mlekarno spodbudil k hitremu ukrepanju. Poka
zalo se je, da mlekarniška malha le ni tako prazna in da je še 
nekaj rezerve: najprej so dobila podoben dodatek na koncen
tracijo, kakršnega so s pogodbo Ljubljanske mlekarne oblju
bile posestvoma Poljče in Bled ter Dolenčevi kmetiji, kranjska 
posestva, včeraj pa se je vodstvo Mlekarne pogovarjalo o po
sameznih postavkah letnih kupoprodajnih pogodb tudi s kme
ti, ki so lani oddali v mlekarno okrog sto tisoč litrov. 

Medtem ko v M-TOK Radovljica hitijo pojasnjevati, da 
niso nikakršni "razbijači" kranjskega odkupnega območja in 
da so se za "prestop" odločili samo zaradi cene mleka, pa je 
po svoje celo dobro, da je do tega prišlo. Dobro zato, ker so 
predvsem večji proizvajalci mleka šele ob konkurenci postali 
poslovni partnerji mlekarne, ki jim ni treba samo sprejemati 
pogojev, ampak se lahko tudi pogajajo. Ob tem se jim tudi za
stavlja vprašanje, ali bo večja medsebojna soodvisnost mle
karne in večjih pridelovalcev mleka, ki prvič dobivajo boljše 
odkupne pogoje kot ostali, ponovno oživila pobudo o obliko
vanju gorenjskega mlekarskega centra in s tem neposrednega 
odkupa mleka. Miro Steržaj iz ljutomerske nilekame je že na 
blejskem posvetovanju kmetijske svetovalne službe predlagal 
neposredni odkup mleka in poudaril, da izkušnje murskosobo-
ške mlekarne kažejo, da je neposredni odkup najcenejši in da 
zagotavlja najboljšo kakovost mleka. 

Vlada si za zdaj z mlečnimi "prestopi" ne beli las, kdo 
odkupuje mleko z radovljiških farm; zanjo je najpomembnej
še, da je mleko odkupljeno in da s tem ne trpita prireja mleka 
in oskrba z mlekom in mlečnimi izdelki, čeprav so "prestopi" 
od ene k drugi mlekarni del tržnega obnašanja, pa bi bilo na
robe, če bi bil to začetek politike in prakse, s katero bi celotno 
mlečno "verigo", od krnela do porabnika, prepustili samo de
lovanju trga in tržnih zakonitosti. V vsakem urejenem gospo
darstvu ima kmetijski trg omejitev, omejitev v državi, ki z 
ustreznimi mehanizmi poskrbi, da trg ne ogrozi prireje mleka 
in preskrbe. 

Pogodba radovljiških družbenih farm z Ljubljanskimi 
mlekarnami pa "razgalja " tudi nekaj neprijetnosti slovenske
ga kmetijstva oz. mlekarstva. Slovenija kljub svoji majhnosti 
nima enotnega pravilnika o nagrajevanju kakovosti mleka: 
ponekod imajo ostrejša merila za higiensko kakovost, drugod 
blažja, ponekod plačujejo mleko tudi po deležu beljakovin, 
drugod ne. Nesporno je, da je tudi to eden od razlogov za 
"prestop" nekaterih k Ljubljanskim mlekarnam; v okvir tovr
stne problematike pa je mogoče uvrstiti tudi predlog upravne
ga odbora govedorejskega društva za radovljiško in jeseniško 
občino, da naj bi odpravili dvoodstotni odbitek, če mleko vse
buje manj kot tri odstotke beljakovin.% C. Zaplotnik 

M E Š E T A R 

Ko so na Kmetijskem inštitutu Slovenije ugotavljali, kolikšna 
je bila lani ekonomičnost prireje mesa pri specializiranem in ne-
specializiranem pitanju živine, so ugotovili, da je bila ekonomi
čnost boljša kot predlani, še vedno pa za večino rejcev nizka. Če
prav so se odkupne cene mladega pitanega goveda lani povečale za 
271 odstotkov, so pri nespecializiranem pitanju pokrivale le 70 od
stotkov stroškov, pri specializiranem pa okrog 80. 

V Gozdnem gospodarstvu Bled veljajo od 10. februarja dalje 
nove odkupne cene gozdnih sortimentov. Cene veljajo za les, do
stavljen v skladišče. 

vrsta sortimenta — kakovostni razred cena (v SLT/m3) 

smreka, jelka 
(v lubju) 
- hlodi E 
- hlodi A 
- hlodi B 
- hlodi C 

dolžina 4 oz. 
5.500 
5.000 
4.500 
4.000 

dolžina 5 oz. 
5.800 
5.300 
4.800 
4.300 

tehnični les I (debelina od 12 do 18 cm) 
tehnični les II (debelina od 8 do 12 cm) 
izbrani celulozni les (preležana hlodovina) 
celulozni les I. 
celulozni les II. 
jamski les 

10 m 

3.400 
2.500 
2.500 
2.100 
1.500 
1.500 

bor, macesen — hlodi 
listavci 
— hrast II., I. 
— brest, jesen II., I. 
— javor II., I. 
— bukev II., I. 
bukove goli 
oreh II., I. 
lipa II., L 

10 % manj od smreke 

3.600-4.300 
2.600-3.200 
2.600-3.200 
3.000-4.000 

2.400 
3.000-4.600 
2.000-2.600 

Pa še pomembna »malenkost«! Rok plačila je sedem do dva
najst dni. 

Prometni davek plača gozdno Gospodarstvo Bled. 

O u p o r a b i m u l t i p r a k t i k a 

Kranj, februarja - Aktivi kmeč
kih žena iz kranjske občine pri
pravljajo februarja skupaj s 
kmetijsko svetovalno službo te
čaj o uporabi multipraktika. 
Danes, v petek, ob 15. 30 bo te
čaj na kmetiji Jožice Kadivec v 
Hrastju, 21. februarja (prav ta
ko ob 15.30) na kmetiji Marin
ke Celjer, Kotna pot 5, 25. fe
bruarja ob 15.30 v zadružnem 

domu v Naklem, 17. februarja 
ob 15.30 pa v zadružnem domu 
na Primskovem. Tečaj bo vodil 
priznani kuhar Janez Vinšek, 
cena tečaja je 500 tolarjev oz. 
je odvisna od števila udele
ženk. 

Danes, v petek, ob 15.30 bo 
v prostorih kmetijske zadruge v 
Naklem tudi predavanje o upo
rabi zdravilnih zelišč. • C. Z. 



Š P O R T I N R E K R E A C I J A 
UREJA: VILMA STANOVNIK 

Obnova k o č e na Kriški gori po programu 

Planinci opravili 
5.800 prostovoljnih delovnih ur 
Križe, februarja - Otvoritev obnovljene koče na Kriški gori naj bi 
bila leta 1993, če pa bi se kaj zataknili, je rezervni termin tudi 
leto kasneje, ko bo Planinsko društvo Križe praznovalo 45-letni-
co dela. Lanskoletno delo bodo pregledali na občnem zboru to 
soboto, 15. februarja, ob 18. uri v osnovni šoli Križe. 

Že drugo sezono je bilo Planinsko društvo Križe s svojim 
delom omejeno na gradbena dela, saj so se marljivi planinci 
odločili, da po obnovi žičnice, postavijo povsem novo kočo na 
Kriški gori, na nadmorski višini 1582 metrov. Leta 1990 so del 
stare koče, ki je bila zgrajena leta 1953, podrli, izkopali klet in 
odtoke do greznice, pozidali klet s prezidki, zabetonirali be
tonsko ploščo v pritličju in v kleti povsem dokončali sanitarije 
za uporabo z vsemi potrebnimi inštalacijami. Kar 3.100 prosto
voljnih delovnih ur so opravili planinci, žičnica pa je na Kri
ško goro prepeljala v 250 vožnjah kar 73 ton materiala. Prete
klo leto so se lotili najobsežnejših del gradnje koče. 

"Konec marca smo podrli preostali stari 
del koče, kljub slabemu vremenu nadzi
dali novi objekt do prve etaže, zabetoni
rali ploščo nad njo, pozidali naprej in po
stavili ostrešje. Sledilo je obijanje z lesom 

'v in ureditev celotnega pritličja z glavno je
dilnico, manjšo jedilnico ter salonom, ki 
ima tudi lepo kmečko krušno peč," je po
vedal Aleš Pangeršič, podpredsednik Pla-

Aleš Pangeršič ninskega društva Križe. "Vrednost del je 
bila ocenjena na 75.000 nemških mark. To vrednost smo zniža
li s prostovoljnim delom, saj so člani opravili kar 5.800 prosto
voljnih delovnih ur, dela pa so intenzivno potekala devet me
secev. Pomagala jim je Planinska zveza Slovenije z 9 odstotki 
sredstev, Športna zveza Tržič pa z 8,5 odstotka. Za material 
smo porabili 450.000 tolarjev, na Kriško goro pa smo z žičnico 
potegnili 90 ton najrazličnejšega gradbenega materiala s 340 
vožnjami. Lani smo začeli tudi z akcijo zbiranja sredstev v 
obliki razprodaje nočitvenih kapacitet koče do leta 2000. Kdor 

Triič, 14. februarja - Upravni odbor Planinskega društva Kri
že vabi svoje člane in druge ljubitelje gora na redni občni 
zbor, ki bo jutri, 15. februarja 1992, ob 18. uri v osnovni šoli v 
Križah. Uvodni del srečanja bo popestril tržiški alpinist Filip 
Bence z diapozitivi in pripovedjo doživetij z gora. Na zboru 
bodo pregledali dosedanje društveno delo in se dogovorili za 
prihodnje naloge. # S. S. 

Ivan Likar 

je kupil bon, ima pravico do ene brezplačne nočitve, posredo
vali pa smo jih na raznih srečanjih planincev in 180 planin
skim društvom v Sloveniji. Na akcijo se jih je odzvalo le 30, 
boli pa nas to, da vanjo niso pristopila najmnožičnejša dru
štva. Tovarne, podjetja in zadruga pa so nam pomagale s 
100.000 tolarji," je dejal Ivan Likar, predsednik Planinskega 
društva Križe. 

Letos nameravajo kriški planinci izgoto-
viti podstrešne sobice, skupaj z obstoječo 
depandanso pa bo potem na Kriški gori 
na voljo kar 50 prenočišč. S tem naj bi po
stala izhodišče za nadaljnje planinske po
hode in vzpone proti Storžiču. Veliko po
zornost bodo posvetili tudi ekologiji in či
stoči narave. Ker so količine vode majh
ne, so se odločii za izgradnjo suhih sani
tarij izven koče, za razsvetljavo pa bodo 

namestili sončne kolektorje. Prostor za agregat, ki jim sicer za
gotavlja elektriko, bodo pred ropotom zvočno zaščitili, v stroj
nic pa namestili posebne lovilce olja in odpadnih tekočin. "Se
veda bo še veliko dela pri dokončni izgotovitvi koče od opre
me sob, fasade, strelovoda in ureditve okolice, tako da bi bila 
koča na Kriški gori slavnostno odprta leta 1993, čeprav bo v 
času gradnje vseskozi opravljala svojo funkcijo, izven sezone 
ob vikendih, v sezoni pa ves čas, v oskrbi Jožeta in Ivanke Te
ran. Pripravili bomo enomesečni program prireditev in akcij z 
dnevom planincev na Kriški gori," pravi Ivan Likar. Planinsko 
društvo Križe ima dejavno mladinsko sekcijo s 150 člani v os
novni šoli Križe, letos pa nameravajo zanje organizirati dvo
dnevno planinsko šolo, skupno pa društvo vključuje kar 550 
članov. 

"Markacijska sekcija, katere načelnik sem, skrbi za dobro 
označbo 42 kilometrov planinskih poti. Letos smo si zastavili 
nalogo, da zaradi številnih ovac, ki delajo probleme pla
nincem, ogradimo Tolsti vrh, izredno razgledno točko, z lese
no ograjo, na vrhu pa postavimo tablo, ki bo označevala smeri 
neba in okoliške vrhove. Tako Tolsti vrh ne bo samo gola špi
ca, ampak tudi vabljiva točka na poti od Kriške gore do Storži-
ča," je dejal Aleš Pangeršič. 

Drago Papler 

Zimski tečaj za mladinske vodnike 
Ljubljana, 12. februarja - Vodniki, ki radi hodijo v gore po

zimi in želijo spoznati posebnosti vodenja v zimskih razmerah, se 
lahko do 20. februarja 1992 prijavijo za zimski tečaj za mladin
ske vodnike. Tečaj bo priredila Mladinska komisija pri Planin
ski zvezi Slovenije od 15. do 22. marca na Komni in okoliških 
hribih. 

Glavni pogoj za udeležbo na tečaju je uspešno opravljen 
tečaj za mladinske vodnike v letnih razmerah ali tečaj za pla
ninske vodnike. Kandidati morajo imeti tudi fizične in psihi
čne sposobnosti hoje v zimskih razmerah in smučanja 8 ur 
dnevno do višine 2500 metrov. Za prijavljene bodo 1. marca 
organizirali preizkusno turo iz Kranjske Gore na Mojstrovko 
oziroma na Pohorje. Glede na nova pravila o kategorizaciji 
vodnikov se vodniku prizna vodniški izpit, če je star najmanj 
18 let, če ima v zadnjih 5 letih najmanj 10 lahkih in 5 težjih tur
nih smukov, če je opravil tečaj prve pomoči in ima izpit za 
MV. 

Okvirna cena tečaja bo okrog 200 DEM v tolarski proti
vrednosti. Ob prijavi kandidatov PD plačajo akontacijo v pro
tivrednosti 50 DEM na žiro račun 50101-678-47046/MK. In
formacije o študijski literaturi in vsem drugem je moč dobiti 
na PZS, Mladinska komisija, Dvoržakova 9, Ljubljana, telefon 
061-312-553 (Vilma Purkart). MK PZS lahko kandidatom poš
lje tudi priporočilo za ureditev odsotnosti z dela oziroma iz šo
le. • S. Saje 

V K r a n j s k i G o r i vse p r i p r a v l j e n o z a T e k t r e h d e ž e l 

Na startu bo več kot sedemsto tekačev 
Odjuga na italijansko - avstrijski meji je prisilila organizatorje, da so progo spremenili. 
Start in cilj v Kranjski Gori. 
Kranjska Gora, 14. februarja - Turistično društvo Kranjska Gora, 
Rateče in Trbiž ter Organizacijski komite SKI TOUR 3 Podklo-
šter te dni pripravljajo Še zadnje podrobnosti pred letošnjim 11. Te
kom treh dežel. Skupinski start teka bo to nedeljo, 16. februarja, 
ob 9.30 uri v Kranjski Gori, zaradi pomanjkanja snega na italijan
sko - avstrijski meji pa se bodo tekači obrnili že pri belopeških je
zerih. Tam bo tudi vmesni šprint. Tako bo proga skrajšana iz 30 na 
20 kilometrov, cilj pa bo v Kranjski Gori. 

Kot je povedal Leopold Fer-
jančič iz kranjskogorskega turi
stičnega društva, se je največ te
kačev prijavilo v Sloveniji, to je 
350, po okrog dvesto tekačev 
pa se je prijavilo pri ostalih 
dveh prirediteljih v Trbižu in v 
Podkloštru. Za tehnično izved
bo tradicionalnega teka Treh 
dežel bo na slovenski strani 
skrbelo približno štirideset lju
di, organizatorji pa bodo s pri-
javnino (ta je 150 ATS v tolar
ski protivrednosti, poravnati 
pa jo je bilo treba do 10. febru
arja) pokrili del skupnih stro
škov za organizacijo teka. Vsak 
udeleženec teka bo dobil znač
ko teka Treh dežel, listo o do
seženih rezultatih, vrečo za 
obleko in oskrbo v okrepčeval
nicah ob progi in na cilju. 

Večje možnosti tudi za Olimpijske igre treh dežel - Ob zaseda
nju mednarodnega olimpijskega komiteja pred Olimpiado v 
Franciji je predsednik MOK-a Juan Antonio Samaranch de
jal, da je možnost, da bi v prihodnje prirejali zimske olimpij
ske igre v več državah, vendar pod pogojem, da bi eno mesto 
prevzelo vlogo glavnega koordinatorja. To pa pomeni, da tu
di kandidatura treh sosednjih dežel Slovenije, Furlanije - Ju
lijske krajine in Koroške v letu 2002 dobiva realnejšo mož
nost. 

Udeleženci teka bodo v ne
deljo lahko dvignili štartne šte
vilke med 8. in 9.15 uro v pisar
ni teka v Osnovni šfcli v Kranj
ski Gori. Ob prevzemu štartne 
številke pa morajo imeti pri se
bi potrdilo o vplačani štartnini. 

Vsak udeleženec mora imeti 
pri sebi veljavni potni list ali 
maloobmejno propustnico. 

Spremenjena 20-kilometr-
ska proga bo potekala od starta 
v Kranjski Gori do italijanske 
meje in do Bele peči. Pri belo
peških jezerih bodo imeli teka
či vmesni šprint (leteči cilj). 
Najboljši moški in ženske bo
do prejeli praktične nagrade. 
Pri belopeških jezerih se bodo 
tekači obrnili nazaj proti slo
venski meji. "V sredo smo se 
organizatorji sestali in pregle
dali progo ter ugotovili, da je 
zaradi otoplitve odneslo sneg 
na italijansko - avstrijski meji. 

Odločili smo se, da teka, ki ve
lja tudi za Adria Alpen Lopet, 
ne odpovemo, pač pa smo bili 
progo prisiljeni spremeniti. 
Tek bo tako dolg le 20 kilome
trov, veljal bo tudi za kaveljce 
in korenine, cilj pa bo v Kranj
ski Gori, kjer bo pri Osnovni 
šoli ob 13.30 uri tudi slavno
stna razglasitev rezultatov.", je 
povedal Leopold Ferjančič. 

Organizatorji opozarjajo naj 
bodo tekmovalci na progi "fa-
ir", naj ne ovirajo drug druge
ga in upoštevajo navodila orga
nizatorjev, ki bodo v vseh treh 
jezikih. • V. Stanovnik 

Vabila, prireditve 
Tekaško tekmovanje za ŽitOV pokal - Tekaški klub Kranj je tehni
čni organizator tekmovanja za Zitov pokal za starejše in mlajše 
pionirke in pionirje. Kot je povedal Franc Rutar, se je do srede 
prijavilo okrog 170 tekmovalcev, tekmovanje pa zaradi pomanj
kanja snega ne bo na Kokrici, temveč na Pokljuki. Začelo se bo 
to soboto ob ob 10. uri. • V. Stanovnik 
Občni zbor in osamosvojitvena skupščina v Naklem - Danes ob 18. 
uri bo v Kulturnem domu v Naklem izredna seja občnega zbora 
TVD Partizan Naklo in osamosvojitvena skupščina Nogometne
ga kluba Živila - Naklo. • V. Stanovnik 
Nadaljevanje odbojkarskega prvenstva - Medtem ko najboljši mo
ški ekipi (Bled, Žirovnica) in najboljša ženska gorenjska ekipa 
(Bled) tokrat gostujejo, jutri nadaljujejo prvenstvo igralci in 
igralke v II. ligi zahod. Moški pari so: LubnikrBled (OS Trata ob 
17. uri), Plamen:Bohinj (OŠ Lipnica ob 18. uri), Triglav:P.Prvači-
na (ŠD Planina ob 18. uri). Ženski pari pa so: Šenčur:Bled (OS 
Šenčur ob 16. uri), Bohinj:Žirovnica (OŠ B.Bistrica ob 16. uri), 
Triglav:Kamnik (SD Planina ob 16. uri). Ostale gorenjske ekipe 
gostujejo. • B. Maček 
Državno prvenstvo v skokih za mladince - Skakalni klub Triglav 
Kranj obvešča, da bo tekmovanje v smučarskih skokih zaradi 
neugodnih snežnih razmer prestavljeno iz Kranja v Planico. Tek
movanje bo to nedeljo, 16. februarja, ob 9. uri, na 70-metrski ska
kalnici. • J. Bešter 
Hokej 

Zmagi favoritov 
Jesenice, Ljubljana, 11. februarja - Minuli torek sta bili odigrani 
prvi polfinalni tekmi državnega hokejskega prvenstva. Na Jeseni
cah je ekipa Acroni Jesenice gladko odpravila Bled, v Ljubljani 
pa Olimpija Hertz mlado jeseniško ekipo. 

Kot kaže prva tekma v polfinalu, bosta finalista letošnjega 
državnega prvenstva v hokeju na ledu določena že po treh tek
mah. Več pa bo znano že danes zvečer, ko ekipa Acroni Jesenic 
gostuje na Bledu (tekma bo ob 19. uri) in Olimpija Hertz prihaja 
k mladi ekipi Jesenic v Podmežakljo (tekma bo ob 18. uri). Sicer 
pa je v torek gorenjski derbi med Acroni in Bledom Promolineo 
zanesljivo dobila ekipa železarjev, ki je zmagala z rezultatom 
11:2, mladi Jeseničani pa so izgubili v Ljubljani z rezultatom 
13:1. • V. S. 
Sodnjka razred zase 
Triglav : Cinkarna 1 : 3 (0 : 1, 0 : 1, 1 : 1) 
Kranj, 11. februarja 1992, ledena ploščad PPC Gorenjski sejem, 
gledalcev 200, sodnika Razinger (Jesenice) in Konc (Kranj). 
Strelci: P : 1 Grabler (Perčič) (16), 0 : 2 Lisenko (Šjurjenko) (37), 
1 : 2 Dežman (Jansik) (46), 1 : 3 Žolek (Lisenko) (49) 
Izključitve: Triglav 8 minut, Cinkarna 16 minut 
V prvem delu srečanja je domača ekipa igrala raztrgano in slabo 
in rezultat take igre je vodstvo Cinkarne. Tudi v drugem delu je 
ekipa Triglava igrala podobno, izkazal se je le vratar Peče. Svoje 
pa sta prispevala še sodnika, ki sta s svojimi odločitvami prepri
čala 200 gledalcev, da se na IO v Franciji sodi slabo. 

. J . Marinček 
Kegljanje 
Triglav : Emo 2368 : 2501 
Igralke Ema so zasluženo premagale Kranjčanke in dokazale, da 
sodijo v evropski vrh. Po prvem paru so si ustvarile prednost 14 
kegljev in razliko stalno višale. Pri domačih je izstopala Joži Je-
rala, pri Cerkljankah pa Marika Kardinar s 462 podrtimi keglji. 

J. Marinček 
Jezerske smučarske družine tekmovale 
Jezersko, februarja - Minulo nedeljo je Športno društvo Jezersko 
priredilo za svoje krajane družinsko tekmovanje v VSL. (Eden od 
staršev in en otrok.) Na startu se je zbralo 26 družin razdeljenih v 
tri starostne skupine. Do 40 let, od 40 - 50 let in nad 50 let skup
ne starosti. 
Rezultati: Skupina do 40 let: 1. KARNIČAR Davorin in Anja 
46,96, 2. JAKOPIČ Lea in Samo 46,78, 3. ŠINKOVEC Marko in 
Matic 49,21; od 40 do 50 let: 1. KARNIČAR Izidor in Jernej 
42,90, 2. ŠENK Irma in Rok 43,16, 3. PARTE Izidor in Luka 
44,01; nad 50 let: 1. PARTE Ivan in Peter 37,76, 2. KARNIČAR 
Andrej in Drejc 41,36, 3. ZADNIKAR Ivan in Andrej 48,42. 

Andrej Karničar 

Jutri začetek namiznoteniških lig 
Kranj, 14. februarja - Jutri se začenja tekmovanje v sloven

skih državnih namiznoteniških ligah. V ženski super ligi Gorenjci 
nimamo predstavnic, v moški pa nas zastopa Merkur iz Kranja, 
ki bo jutri ob 16. uri igral doma z Gornjo Radgono. V drugi mo
ški namiznoteniški ligi bodo dvoboji jutri ob 10. uri. Kranjski 
Merkur, ki nastopa v tej ligi pod imenom Sava, gostuje v Križah, 
Škofja Loka pa igra na tujem z Arrigonijem. V prvi slovenski 
ženski ligi gostujejo igralke Merkurja iz Kranja ob 10. uri v Sev
nici, ob 16. uri pa bodo v Sevnici igrale Jeseničanke. • J. K. 

K o š a r k a 

Triglav k Smelt Olimpiji 
Kranj, 14. februarja - Najboljša gorenjska moška košarkarska 
ekipa Triglav ta konec tedna gostuje pri ljubljanski Smelt Olim
piji. Po velikem uspehu ljubljanskih košarkarjev, ki so v sredo 
gostovali pri Hapoelu in zmagali, ter se tako uvrstili v evropski 
polfinale, se jutri v Ljubljani gotovo obeta zanimivo srečanje. 
Edino prvoligaško srečanje konec tega tedna (košarkarice imajo 
premor pred play offom) bo tako v Skofji Loki v dvorani na Pod
nu, kjer je domačin ekipa Tinex Medvode. Tekmo z Rogaško 
Slatino igra ob 18. uri. V II. moški ligi zahod pa bo to soboto na 
Jesenicah gostovala ekipa Novolesa. Tekma bo ob 18. uri. Ekipa 
Radovljice tokrat gostuje, Kokra Lipje pa doma, v dvorani na 
Planini, v soboto ob 20. uri gosti Novo Gorico. • V. S. 

Sprehajalna šola na Pokljuki 
Pokljuka, februarja - Kljub slabi zimi v nižjih predelih je na 

Pokljuški planoti dovolj snega in prvi sprehajalni paket z več kot 
70. udeleženci je več kot dobro uspel. Zaradi vsesplošnega zani

manja za to nekoliko novo zvrst zimske rekreakcije, in zaradi mož
nosti, ki se ponuja na Pokljuki z ureditvijo depandanse Vesna z 
20. ležišči, bodo v Šport hotelu nadaljevali s to prakso in ob kon
cu vsakega tedna prirejali tridnevno sprehanje. Udeleženci, ki jih 
bo vodil učitelj hoje in teka na smučeh, bodo, poleg učenja ele
mentov tehnike hoje in teka, videokaset in seznanitve z opremo, 
mažami in mazanjem, imeli na voljo še savno, trim kabinet in bi
ljard. Cena penziona je 900,00 SLT, v ceno pa je vključen tudi 
učitelj in seveda priprava prog. Prijave sprejema recepcija Šport 
hotela na Pokljuki (tel. 064/725-090) vsak teden do vključno sre
de. J. Pavčič 
Rokomet uvrstiti v elitno druščino slo-

Š v, . ,v venskih ekip. Igralci so s tre-

eŠir men VlŠe ningi začeli takoj po novem le-
Škofja Loka, 14. februarja - Ju- t u - Sodelovali so v zimski go-
tri se bo nadaljevalo prvenstvo renjski ligi, kjer so osvojili dru-
v slovenski rokometni ligi, ki jo go mesto. Spodrsnilo pa jim je 
po kvaliteti druga najmočnejša na četrtfinalnem turnirju za Po-
v državi. Ekipe bodo najprej kal Slovenije, 
odigrale kolo, ki so ga dolžna 
še iz prvega, jesenskega dela Ločani imajo prednost tudi v 
prvenstva. Gorenjski predstav- tem, da bodo v nadaljevanju 
nik v ligi, Šešir iz Škofje Loke osemkrat igrali na Podnu in le 
je prvih 12. kol odigral s spre- Šestkrat gostovali. Članska vr-
menljivimi izidi. Od blestečih sta se je okrepila z dvema igral-
nastopov proti Dobovi, Cr- cema, ki sta prej že končala 
nomlju in Pivovarni Laško iz igranje. Po polletnem premoru 
Celja, do nepričakovanih pora- s e j e vrnil Sergej Sokolov, ki 
zov s Krogom, Grosupljem in n a j bi zapolnil vrzel na desnem 
Radečami. Tako so Ločani zunanjem mestu. Po nekaj se-
končali na petem mestu s kar Z Onah pa se je ekipi pridružil 
lepim zaostankom za vodilno t u £ j i Urban Blaznik, ki bo kori-
Pivovarno Laško. sten na vseh pozicijah. Na klo-

Pri Šeširju so se odločili, ta- p j p a s e bo trenerju Horvatu 
ko igralci, kot uprava, da bodo pridružil Stane Vrbinc. Prvi 
v nadaljevanju poskusili vse, tekmec Šeširja bo Velika Nede-
da izboljšajo uvrstitev. Ce pa i j a jutri zvečer v Skofji Loki. 
se bo ponudila priložnost, jo Tekma se bo začela ob 20. uri. 
bodo izkoristili in se poskušali Dare Rupar 
Četveroboj v Selcih 
Selca, februarja - Športno društvo Selca je organiziralo četvero
boj za krajevno skupnost Selca. Sodelovalo je 47 tekmovalcev. 
Rezultati: člani in mladinci: 1. Rudi Habjan, 2. Vinko Prevc, 3. 
Andrej Habjan - pionirji - 1. Mohor Habjan, 2. Gašper Benedik, 
3. Jure Fejfar - članice, mladinke - 1. Sonja Habjan, 2. Miladi 
Bertoncelj, 3. Marija Bašelj - pionirke - 1. Urška Bašelj, 2. Petra 
Veber. • Vinko Prevc 



O D M E V I 

V rubriki Odmevi, Prejeli 
smo objavljamo pisma bral
cev po presoji in izboru ured
ništva. Vse. ki nam pišejo, 
prosimo, da pisma niso dalj
ša od 60 tipkanih vrstic. 
Daljša pisma smo prisiljeni 
krajšati, ne glede na vsebino. 
Vabimo k sodelovanju! Pišite 
na naslov: Gorenjski glas, 
Moše Pijadeja 1, 64000 
Kranj, za rubriko Odmevi. . 

J a d r a l n o 

p a d a l s t v o - š p o r t 

i n v a r n o s t n e 

p o l i t i k a 

Glede na pisanja se v imenu 
kluba jadralnih padalcev »Kro
kar« iz Železnikov čutim dolžne
ga, da odgovorim in pojasnim 
dejstva in vzroke neudeležbe ja
dralnih padalcev v Dražgošah, 
12. januarja 1992. 

Prvi razlog za to so prav goto
vo prispevali vaščani. Ker smo 
močno vezani nanje, je neodgo
vorno in brezobzirno da nekdo, 
ki s tem nima nikakršne zveze, 
razpiše letenje, pri tem pa ga ne 
zanimajo mnenja ljudi o tem, če 
dovolijo pristajanje na njihovih 
zemljiščih. Klub takega načina 
nikakor ne more podpirati, saj je 
to področje zaradi odlične lege. 
konfiguracije terena, zelo dobrih 
letalnih razmer čez celo leto in 
dobrih odnosov z domačini, za 
nas domače letalce, bistvenega 
Pomena. V to je bilo vloženega 
"> se še vlaga, ogromno našega 
dela, tako fizičnega kot tudi 
ostalih naporov, da imamo da
nes stvari urejene tako, kot so. 
Nikakor ne moremo razumeti 
samovoljo organizatorja, da je 
vse to želel izkoristiti in zlorabiti 
prav v svoje lastne interese. 

Drugi razlog je bil nedvomno 
način izvedbe letenja. Nedopu
stno je, da tako imenovani 
»množično rekreacijski gorsko 
padalski miting«, kot so ga ime
novali oni, pripravlja nekdo, ki o 
tem nima nikakršne strokovne 
Podlage, ne'pozna terena, vre
menskih razmer in ne goji nika
kršnih stikov z domačini. 

Dražgoška gora spada med 
najzahtevnejša startna mesta v 
Sloveniji, zato bi bili pri taki pri
reditvi potrebni posebni, pred
vsem pa zelo dobri varnostni 
ukrepi in vnaprej določena pravi
la. Organizator je na te najvaž
nejše stvari očitno popolnoma 
pozabil. Pomešal je jadralno le
tenje z množičnim kolesarjenjem 
In smučanjem, to skušal izpeljati 
za vsako ceno s čim manj stro
ški, pri tem pa ponovno zlorabiti 
v tem primeru avtoriteto kluba 
In v končni fazi, celotno jadral-
nopadalsko organizacijo. 

Naš klub je bil, z nekaj denar
ne podpore, to letenje pripravljen 

izpeljati v skladu z medklubski-
mi pravili čim varneje in v zado
voljstvo vseh, vendar pa zaradi 
denarnih zahtev za to ni bilo po
sluha. S tem dejanjem je bila za
deva kljub obširni propagandi in 
reklami že vnaprej obsojena na 
neuspeh. 

Pojasnim naj, da jadralni pa
dalci Slovenije med seboj izred
no dobro sodelujemo. Imamo 
Komisijo za prosto letenje pri 
Zvezi letalskih organizacij Slo
venije, ki koordinira delo klubov, 
katerih glavna in osnovna nalo
ga je skrbeti za čim kvalitetnej
še, predvsem za varnejše letenje 
svojih članov. V ta namen so ra
zlične dejavnosti, ki so bolj ali 
manj vezane na denarna sred
stva. Mednje spadajo tudi skup
na letenja in tekme, za katere je 
točno določeno, katera kategori
ja letalcev se jih glede na zahtev
nost lahko udeleži, kdo to prireja 
in na kakšen način. 

V Dražgošah je bilo pričako
vati ogromno jadralnih padal
cev, a varnost bi bila na ta način 
močno ogrožena. Takemu zlora
bljanju in delu za našim hrbtom, 
smo se morali zoperstaviti, kajti 
v prvi vrsti smo jadralni padalci, 
ki letimo iz svojega lastnega in
teresa in veselja, v skladu z vse
mi pravili, ki vladajo na tem po
dročju. Naj pojasnim, da nismo 
nikakršna politična, rekreacij-
sko-kolesarska, smučarska ali 
kakšna druga podobna organi
zacija in se nikakor ne moremo 
tretirati pod tem naslovom. Pov-
darjanje množičnosti in rekla
me, v njihovem primeru, predsta
vlja za organizatorja veliko zah
tevnejšo in odgovornejšo nalogo, 
kot če pripravlja neko zahtevno 
tekmovanje, za katerega vemo, 
da se ga udeležijo le najboljši in 
najbolj izkušeni jadralni padal
ci. Prav zato, še enkrat povdar-
jam, so jadralnopadalske prire
ditve stvar klubov in ljudi, ki se s 
tem ukvarjajo in skrbijo za red 
in disciplino na določenem ob
močju. 
21. januarja 1992 

Mare Kokalj 
Ševlje 31 

(v imenu jadralnih padalcev 
»Krokar« Železniki) 

Prisotni so si ogledali obstoje
čo vlako. ki je bila grobo izdela
na v jeseni preteklega leta na 
odseku Zatrnik - Pokljuška lu
knja, prehod preko Pokljuške 
luknje ter možnost izgradnje vle
ke do kmetijskih površin na Sta
ri Pokljuki. Po temeljiti razpravi 
na terenu in na osnovi temeljite
ga ogleda so bili dogovorjeni sle
deči sklepi: 
1. Predložena trasa traktorske 
poti se sprejme kot primerna. 
2. Obstoječo, grobo izdelano pot 
na sektorju Zatrnik - Pokljuška 
luknja je potrebno korigirati v iz
peljavi nivelete tako, da znaša 
maksimalni padec 10 - 12 %. 
3. Projektant mora prehod preko 
Pokljuške luknje obdelati v dveh 
možnostih: z ločnim betonskim 
mostom in napisom na ravno be
tonsko ploščo. Pri obeh možno
stih je treba izračunati stroške in 
količine izkopnega materiala.Na 
osnovi teh podatkov bo možno 
odločanje o najprimernejši vari
anti. 
4. Ugotavlja se, da je možno iz
kopani material na trasi levega 
brega soteske usmerjeno spušča
ti v strugo. 
5. Predlaga se financiranje v sle
deči strukturi: Kmet. zemlj. 
skupnost Sob Radovljica 1/3, 
Proračun Sob Radovljica 1/3, 
GG Bled oz. SIS za gozdarstvo 
1/3. 
6. Za izgradnjo predmetne trak
torske poti obstoja prvenstveno 
kmetijski interes, poleg tega pa 
tudi gozdarski za izkoriščanje 
gozdov v spodnjem predelu Sta
re Pokljuke. 
7. Rok za izdelavo idejnega pro

jekta z variantami je 20. junija 
1979, ko se organizira ponovni 
sestanek. 
19. januarja 1992 

Zapisal: 
Franc Remec, dipl. ing. 

Prinesel Peter Žemva 

Z a p i s n i k 

J a v n o v p r a š a n j e 

d r . C i r i l u R i b i č i č u 

Vse večkrat se v časopisih po
javlja Vaša cenjena, leta 1920 
ustanovljena (Slov. almanah 
1992) stranka kot Socialdemo
kratska prenova. Kot mi je zna
no, gre za ime, ki naj bi ga 
Stranka demokratične prenove 
(ex ZKS. ex ZKS - SDP) spreje
la na svoji konferenci v Postojni, 
a ga ni, saj ga je zavrnilo kar 
dve tretjini delegatov in je bilo 
ime ponovno dano v razpravo 
med člane. 

Ker ne vem, ali gre za samo
voljo nekaterih vaših vodilnih 
članov, ki uporabljajo od svoje 
stranke dokaj ostro zavrnjeno 
me, ali za neobveščenost novi
narjev, vas prosim, da poveste 
javnosti, katero je trenutno 
uradno ime Vaše stranke. 

V olajšavo vsem pa bi bilo 
morda dobro, da bi predložili 

projektant GG Bled, Franc Re-+ vsaj še polletni program preime-
mec - GG Bled. novanj Vaše cenjene stranke (na 

ogleda prehoda preko Pokljuške 
luknje na traktorski poti Zatrnik 
- Stara Pokljuka, ki je bil 24. 
maja 1979. Na ogledu prisotni: 
Leopold Pernuš - predsednik 
Sob Radovljica, Franc Jere -
predsednik kmetijske zemljiške 
skupnosti Sob Radovljica, Niko 
Fabjan - predsednik komisije za 
varstvo okolja Sob Radovljica, 
Franc Medja - direktor KZ Bled, 
Peter Zoreč - TOK org. enota 
Pokljuka, Peter Žemva - kmetij
ski posestnik. Boro Milenkovič -

primer Krščanska prenova. Zele
ni prenovitelji, v primeru nove 
revolucije, ki jo po pisanju časo
pisov ne izključujete, pa morda 
SDP - Stara Dobra Partija). 
S spoštovanjem 

Branko Grims 

Š e n e k a j 

o D r a ž g o š a h i n 

j a d r a l n i h p a d a l c i h 
Gorenjski glas, 10. januarja 
1992 

Po tretjem zapisu o Dražgo
šah in jadralnih padalcih v Va
šem listu, gledano iz ene same 
plati, mislim, da je potrebno 
osvetliti tudi tisto drugo. 

Zato se oglašam kot akter in 
poznavalec tega lepega,pa ven
dar nevarnega športa, oglašam 
se (če je to sploh potrebno pou
dariti), kot zmeren domoljub, ne 
pa kot katerekoli barve, stran
karsko blazen kvazipolitik, ki 
meša šport in politiko, ki od da
nes na jutri spreminja odnos do 
zgodovine in okolja in hkrati kot 
za šalo, tudi svoje bojne barve. 

Taka nazorskost verjetno ka
že tudi na to, da ne enačim kola-
boracionizma in odpora, četudi 
je bil slednji med drugo vojno 
globoko izrabljen. 

Podobno mišljenje imam tudi 
o Dražgoški bitki, ki se je na ža
lost spremenila v hudo tragedijo 
Dražgošanov, ki jim gre, prav 
zaradi le-te, vsa pravica do svo
bodne sodbe o teh dogodkih. 
Prav to, da so te sodbe Dražgo
šanov različne, potrjuje anketni 
intervju z vaščani v Vašem listu 
nekaj dni pred prireditvijo. 

In ker vsled tega organizator
ju množičnega letenja Leonu 
Pintarju, ki ga kot nekdanjega 
vrhunskega, neustrašnega špor
tnika visoko cenim in spoštujem, 
ni uspelo k sodelovanju pritegni
ti domačega Jadralno padalske
ga društva, je organizacija ste
kla mimo kateregakolj kluba, 
kot strokovnega nosilca izvedbe 
prireditve. V tem in samo v tem 
pa vidim vzrok, ki je pripeljal do 
tako nizke udeležbe. 

Namreč - potrebno je vedeti, 
da takšno množično letenje zah
teva precejšnje priprave večje 
skupine ljudi, ki so v tem športu 
doma, ki poznajo vse pasti lokal
nih vetrov, ki zjutraj pred prire
ditvijo obvestijo vse klube o vre
menskih razmerah, ki primerno 
izberejo, uredijo in zavarujejo 
vzletno in pristajalno mesto prav 
vzletno mesto nad Dražgošami 
je majhno in za množično letenje 
nevarno, ki sodelujejo pri pripra
vi, postavitvi in vzletu padala, ki 
s cilja na start poročajo o jako
sti in smeri vetrov, ki... Če tega 
ni, se lahko še lepša prireditev 
spremeni v »tapravo« vajo GRS. 

Naj še enkrat povem, da je or
ganizacija množičnega letanja 
zelo odgovoren in negotov posel. 

/ O l j u b l j a n s k a b a n k a 

FEBRUAR 
T O L A R S K A S R E D S T V A O B Č A N O V 
O B R E S T U J E M O NA P O D L A G I M E S E Č N E 
R E V A L O R I Z A C I J S K E S T O P N J E (Rm), 
KI Z A F E B R U A R Z N A Š A 10,2% 

PRERAČUNANA 
OBRESTNA MESEČNA LETNA 
MERA O.MERA O.MERA 

HRANILNE V L O G E 
50% Rm 5,10% 87,34% 

VARČEVALNA KNJIŽICA 
Rm 10,20% 240,69% 

VEZAVE - do 20.000 SLT 
nad 1 mesec Rm+ 1% 10,29% 244,10% 
nad 3 mesece Rm + 3% 10,46% 250,91% 
nad 6 mesecev Rm + 5% 10,63% 257,73% 
nad 12 mesecev Rm+ 7% 10,79% 264,54% 
nad 24 mesecev Rm+ 9% 10,96% 271,35% 
nad 36 mesecev Rm +11% 11,12% 278,17% 
VEZAVE - od 20.001 SLT do 60.000 SLT 
nad 1 mesec Rm+ 2% 10,37% 24730% 
nad 3 mesece Rm+ 4% 10,54% 254,32% 
nad 6 mesecev Rm+ 6% 10,71% 261,13% 
nad 12 mesecev Rm+ 8% 10,87% 267,95% 
nad 24 mesecev Rm + 10% 11,04% 274,76% 
nad 36 mesecev Rm + 12% 11,19% 28137% 
VEZAVE - nad 60.001 SLT 
nad 1 mesec Rm+ 3% 10,46% 250,91% 
nad 3 mesece Rm+ 5% 10,63% 257,73% 
nad 6 mesecev Rm + 7% 10,79% 26434% 
nad 12 mesecev Rm + 9% 10,96% 271,35% 
nad 24 mesecev Rm + 11% 11,12% 278,17% 
nad 36 mesecev Rm +13% 11,27% 284,98% 
VEZAVE - nad 30.000 SLT 
od 10 do vključno 19 dni Rm+ 1% 10,29% 244,10% 
od 20 do vključno 29 dni Rm+ 2% 10,37% 24730% 
VEZAVE - nad 30 do 90 dni 
od 5.000 do 50.000 SLT Rm+3% 10,46% 250,91% 
od 50.001 do 100.000 SLT Rm+4% 10,54% 254,32% 
nad 100.001 SLT Rm+5% 10,63% 257,73% 
ŽIRO RAČUNI 

45% Rm 4,59% 76,19% 
TEKOČI RAČUNI 

76,19% 

pozitivno stanje 45% Rm 439% 76,19% 
dovoljeno negativno stanje Rm + 20% 11,80% 308,83% 
nedovoljeno negativno stanje Rm + 35% 12,85% 359,93% 

Gorenjska banka d. d., Kranj 

saj po mojih izkušnjah zaradi 
vremenskih neprilik odpade vsa
ko drugo tekmovanje ali priredi
tev in je zato vsaka investicija, 
vezana na točno določen datum, 
hudo vprašljivo početje. 

Na koncu bi rad povedal, da 
je pismo napisano v prvi osebi 
ednine, ki pa ga ne bi napisal, če 

ne bi bil prepričan, da podobno 
razmišlja večina kolegov, ki se 
ukvarja s tako lepim in od dne
vne politike tako oddaljenim 
športom, kot je jadralno padal
stvo. 
V Kranju, 30. januarja 1992 

samo športni pozdrav 
Klemen Kobal 

^ J E L O V I C A 

Charles Webb 
DIPLOM IRfiNEC 

Plodno delo mladih prevajalcev - kranjskih gimnazijcev, ki to v 
dobrem letu pripravili prevode finske poezije, sodobnih angle
ških novel in sodobne ameriške literature - zadnji prevod, ki pa 
ie ni končan, je znano in priljubljeno delo sicer precej anonim
nega avtorja, Charlesa VVebba Dlplomiranec. Knjiga je izšla že le
ta 1968, hkrati pa se je pojavil tudi film, z Dustinom Hoffmanom v 
glavni vlogi, ki je postal film leta in pobral največ Oskarjev. 

Kranj, februarja - Delo, ki opisuje večne generacijske spore, soci
alni odpor mladine do malomeščanstva, skratka zgodba, ki je prav 
tako zanimiva za današnje dni in današnje generacije, je pritegnila 
skupino šestih gimnazijk, da so se lotile obsežnega prevoda, ki 

obsega več kot 200 strani Nuša Rozman, Nataša Strltlh, Barbara 
Bolka, Tadeja Kern, Sandra Brankovič in Iva Rizner so Idejo do
bile ob lanskoletnem ogledu filmov na temo "Maturantje na fil
mu". Tema jim je bila všeč, njihov mentor prof. Miha Mohor pa je 
pobrskal med svojimi knjigami in jim prinesel VVebbovega Diplo-
mlranca. 

V t o r e k 

n o v p o d l i s t e k : 

D i p l o m i r a n e c 

Prevod, ki ga pripravljajo dekleta, je kolektivno delo. To po
meni, da dekleta sicer prevajajo vsaka svoj del zgodbe, enkrat te
densko pa se skupaj z mentorjem pogovorijo o svojem delu in us
kladijo posamezne prevode. S prevajanjem so začele septembra, 
končale pa naj bi do marca. Angleščina jim ne povzroča težav, te
žje je v slovenščini poiskati ustrezne izraze. Velikokrat so težave 
celo z ločili, saj se slovnična pravila obeh jezikov bistveno razliku
jejo. 

Njihov mentor, prof. Miha Mohor je z njihovim delom izredno 
zadovoljen. "Redkokdaj so v njihovih prevodih stvarne napake. 
Včasih imajo težave zaradi prevelikega vpliva angleškega jezika, 
npr. pri besednem redu, zaimkih, deležjih, . Ves čas je potrebno 
misliti na to, da so slovnična pravila pač popolnoma drugačna kot 
v slovenščini." 

Kot vedno bodo, ko bo delo prevedeno, na Gimanziji pripravili 
predstavitveni večer. 2e od prihodnjega torka dalje pa boste lahko 
v našem časopisu redno prebirali podlistek, v katerem bomo v na
daljevanjih objavljali zgodbo "Diplomiranec". • M. Peternelj, foto: 
G. Šinik 



S R E D N J A K O V I N A R S K A IN C E S T N O P R O M E T N A 
ŠOLA ŠKOFJA L O K A 
v šolskem letu 1991/92 vpisuje kandidate v smer 
P R O M E T N I T E H N I K 
Šolanje traja 2 leti. 
Pogoji za vpis: 
- končan 3-letni program srednjega usmerjenega izobraže

vanja ali poklicna šola poljubne smeri (končana IV. stop
nja zahtevnosti) 

Program izvajamo ob delu, v popoldanskem času. Prijavite 
se lahko po telefonu 064/622-762 int. 22. Informacije lahko 
dobite v pisarni št. 235 Srednje kovinarske in cestnopromet-
ne šole Škofja Loka v času uradnih ur: ponedeljek od 8. do 
10. ure in 16. do 19. ure, sreda od 8. do 10. ure in 16. do 19. 
ure. S poukom bomo začeli v mesecu februarju 1992. 

/ O l j u b l j a n s k a b a n k a 

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

B A N K E - G O R E N J S K E B A N K E d .d . , 

K R A N J N A T R A T I 

Cenjene stranke obveščamo, da ekspozituro LB -
Gorenjske banke d.d., Kranj, na Trati (Frankovo 
naselje 68) selimo v nove prostore. 

Nova ekspozitura (Frankovo naselje 67), ki se 
nahaja v neposredni bližini dosedanje, začne 
s poslovanjem v ponedeljek, 17.2.1992. 

G o r e n j s k a b a n k a d . d . , K r a n j 

organiziramo prodajo 

U M E T N I H 

G N O J I L 
po naslednjih cenah: 
U R E A 4 6 % 

K A N 2 7 % 

N P K 1 3 - 1 0 - 1 2 

N P K 1 5 - 1 5 - 1 5 

1 6 , 0 0 S L T z a k g 

1 5 , 0 0 S L T z a k g 

1 5 , 0 0 S L T z a k g 

1 8 , 0 0 S L T z a k g 

Umetna gnojila lahko nabavite vsak dan od 7. - 15. ure, 
ob sobotah od 8.-12. ure na sedežu podjetja, Šmarca, 
Trg padlih borcev 3,61241 Kamnik. 

Industrija kovinske opreme in 
strojev Kranj p. o. 

Razpisna komisija razpisuje delovno mesto 
D I R E K T O R J A 
Kandidat mora poleg z zakonom določenih pogojev izpol
njevati še naslednje: 
- da ima visoko izobrazbo strojne, ekonomske ali organiza

cijske smeri, 
- da ima 5 let delovnih izkušenj v gospodarstvu od tega tri 

leta na vodilnem delovnem mestu, 
- aktivno znanje enega tujega jezika (angleški, nemški), 
- da ima sposobnost organizirati in voditi delo podjetja. 
Mandat direktorja traja štiri leta. Prijave z dokazili spreje
mamo 15 dni po objavi na naslov: Ikos Kranj, razpisna ko
misija, 64000 Kranj, Savska cesta 22. Kandidate bomo o iz
biri obvestili v 15 dneh po imenovanju. 

T O E Kranj 

obvešča cenjene kupce, da bo bencinski servis Bled L, od 17. 
februarja 1992 zaradi rekonstrukcije, zaprt do predvidoma 
meseca junija. Priporočamo vam oskrbo na bencinskih ser
visih Bled II, Lesce in Radovljica. 

HOTEL 
JELOVICA 
BLED 

VALENTINOV 
4 » V E Č E R 
V HOTELU JELOVICA NA BLEDU 
Vse zaljubljene in vse, ki se imajo radi vabimo, da preži
vijo VALEMTNOV VEČER v našem Bistroju. Lepa glasba 
in dobra večerja ob svečah v prijetnem ambientu bosta 
še pospešila bitje vaših src. Nasvidenje v petek, 14. fe
bruarja, v Hotelu Jelovica na Bledu! 

G A B R I E L d o o 
Z g . P i r n i č e 1 2 4 / a , 6 1 2 1 5 M E D V O D E 

u r 

K O V D f O T E H N A 

PRALNI STROJI - GORENJE -
PS 306 maloprodajna cena 38.760,00 SLT 

- 10 % popust pri gotov, plačilu 34.884,00 SLT 
PS 350 maloprodajna cena 35.292,00 SLT 

- 10 % popust pri gotov, plačilu 31.763,00 SLT 

OPEČNI MODUL - OGRAD ORMOŽ 
maloprodajna cena 27,20 SLT kos 
brez davka 24,72 SLT kos in 5 % popust 
pri plačilu po predračunu 

POCINKANE IN PLASTIFICIRANE MREŽE ZA OGRAJE 
TER RABITZ POCINKANA TKANINA 

- 20 % popust pri gotovinskem plačilu 

TRSNE ŠKARJE IN ŠKARJE ZA SADJARJE 
- 20 % popust pri gotovinskem plačilu 

DOMAČE KERAMIČNE PLOŠČICE IN 
SANITARNA KERAMIKA V BARVAH 

15 % popust pri gotovinskem plačilu 

PRODAJA NA POSOJILO IN ČEKE 

R E K L A M N A P R O D A J A P R I Z N A N I H 

T R A K T O R J E V 

L I N D E R 
10 % POPUST 

M O Ž E N N A K U P P O D U G O D N I M I P O G O J I 

- D E V I Z N I K R E D I T ( n a 3 l e t a ) 

Informacije ® 061/576-447 

Zagotovo vas zan/mo 

Prav tako se lahko obrnete za vse informacije na podjetje MARLES HIŠE 
MARIBOR d.o.o., Limbuška c. 2,62106 Maribor, tel. 062/101-211. 
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TEHNIČNA 
TRGOVINA 
T V - V I D E O - H I F I - K A M E R E 

• BTV SAMSUNG 51 CM (TELETEKST) 42.950 SLT 
• VIDEO REKORDER SAMSGUNS (4 head) 48.950 SLT 
• VIDEO REKORDER FUNAI 31.990 SLT 
• HI-FI CENTER KAMAKROVVN 2x2 5 W 16.990 SLT 

N E Z A M U D I T E I Z R E D N E P R I L O Ž N O S T I : 
PRODAJAMO NA DVA OBROKA!! 
VIDEOTEKA S ŠIROKIM IZBOROM FILMOV VSEH 
ŽANROV! 
Obiščite nas vsak dan od 10. do 12. ure in od 15.30 do 19. ure ali v 
soboto med 9. in 12. uro na Vodipivčevi 17 (na Mohorjevem klancu ) 
v Kranju. 
® 064/214-788 

VABLJENI na PLES v Hotel Transturist v Škofjo Loko 
v soboto, 15. 2.1992. Igra ansambel FESTA. 
Sprejemamo tudi že rezervacije za pustovanje. 
Tel.: 064/621-261 

Do 50 % P O P U S T A 
RES NE KAŽE ZAMUDITI! 

A K C I J S K A P R O D A J A p o h i š t v a in s e d e ž n i h 

g a r n i t u r v e č k o t 5 0 s e s t a v n a v e č k o t 3 0 0 m 2 

od 14. do 22. februarja 1992 ; 

D SOLIM MOIIIIM i« 

mlini i m \\ 
i lil IJI J ti D ud v Predosljah pri Kranju, v kulturnem domu, prvi stavbi na 

levi iz smeri protokolarnega objekta Brdo 

N A J N I Ž J E C E N E - Z E L O U G O D N I P L A Č I L 

N I P O G O J I 

S V E T O V A N J E - D O S T A V A - M O N T A Ž A 
V č a s u akcijske prodaje bo salon odprt od 9. do 19. ure, 
tudi v nedeljo, 16. 2. 92. Telefon: 241-031 

I g ; 
ZAVAROVALNICA TRIGLAV d. d. Ljubljana 
Območna enota Kranj 
objavlja prosto de lovno mesto 

ZAVAROVALNEGA ZASTOPNIKA 
za opravljanje naslednjih d e l : 
- sklepanje p r e m o ž e n j s k i h zavarovanj , zbiranje p o n u d b za 

sklenitev ž i v l j e n j s k i h zavarovanj in inkasiranje premij v 
zastopu M a v č i č e 

D e l o v n o razmerje bo sklenjeno za n e d o l o č e n č a s s poskus
nim de lom do 4 mesece. 
Z a opravljanje navedenih del mora delavec poleg s p l o š n i h 
pogojev izpolnjevati š e naslednje posebne pogoje: 
- da ima srednjo oz. najmanj pok l icno š o l o neopredeljene 

smeri (V. oz. IV. stopnja), 
- eno leto delovnih i z k u š e n j , 
- starost najmanj 18 let ( m o š k i o d s l u ž e n v o j a š k i rok), 
- veselje do terenskega dela in do dela z l judmi , 
- da stanuje v zastopu oz. njegovi neposredni b l i ž i n i . 

K a n d i d a t i za opravljanje navedenih del naj svoje p r o š n j e , 
napisane l a s t n o r o č n o , p o š l j e j o na naslov: Zavarova ln ica 
Tr ig lav d . d . L jubl jana, O b m o č n a enota K r a n j , O l d h a m s k a 
2, K r a n j . 
K p r o š n j i je treba p r e d l o ž i t i zadnje š o l s k o s p r i č e v a l o , kratek 
ž i v l j e n j e p i s z navedbo dosedanje zaposlitve in druga dokaz i 
la , ki so potrebna za ugotavljanje izpolnjevanja zahtevanih 
pogojev. 
R o k za oddajo p r o š e n j p o t e č e 8. dan po objavi . O izbiri b o 
do kandidat i o b v e š č e n i v roku 30 dni po izteku razpisnega 
roka. 

k o v i n O t e h n a 
BLAGOVNICA FUŽINAR JESENICE TEL. 81-952 

BARVNI T V g 
GORENJE 561 
E k r a n 5 6 c m , d a l j . u p r a y l j a n j e m 

- 1 5 % z a g o t o v i n o hhhJI 

B a r v n i t e l e v i z c p E 

SYNTRONIX F -
S A M S U N G Efj 
K A M A C R O V N q q | 
• 1 0 % z a g o t o v i l o 

N E M O G O Č E J E M 

B R A Z D A 
P o l j š i c a 6, Podnart, telefon (064) 70-225 

N u d i m o v a m u g o d e n n a k u p 

n o v i h s t r o j e v , 

traktorjev Univerzal, Zetor, IMT 65, kosilnice BCS, trosilec 
umetnega gnoja, nakladalec RN 1 avtoprikolice, vrtne ko
silnice, bočne kosilnice KAVVASAKI, kabine za IMT trak
torje in druge stroje po naročilu! 
R a b l j e n i s t r o j i : 
Kiper prikolica, molzni stroj, motokultivator HONDA, ko
silnica BCS, škropilnica PANONIJA, dvovretenska vitla 2 
x 6 t, kotel za žganjekuho, silokombajn KERPER, obra
čalnik za BCS itd. 
Se priporočamo! 

cd na e d i n e na 
R T V S E R V I S 

O P R E Š N I K O V A 82, K R A N J 
T E L . : 064/216-945 

V č a s u 

OLIMPIADE 
ZNIŽANE CENE 

Aparate Gorenje popravimo 
v 24 urah, m o n t a ž a teletek-
sta, m o n t a ž a satelitskih 
anten 

Z A S E B N I K I ! 
P O D J E T N I K I ! 

Po konkurenčnih cenah vam 
nudimo strokovno vodenje 
poslovnih knjig, izdelavo 
zaključnih računov in 
napovedi za dohodn ino . 

Tel.: 620-263 

RESTAVRACIJA 
L A B O R E 
MALICE 
KOSILA 

PRIREDITVE 
Z A B A V E 

Posredujemo ponudbo za pripravo in do
stavo toplih obrokov malic in kosil po kon
kurenčnih cenah od 100 do 3000 obrokov 
dnevno. 

Po Vaši želji organiziramo vse vrste priredi
tev in zabav v veliki dvorani kapacitete do 
600 udeležencev. 

Interesenti lahko dobijo vse informacije pri 
ISKRA ISI Kranj, d. o. o., Ljubljanska 24 a, 
Restavracija Labore, tel.: 325-186 

»SATEX« 
TV satelitski sistemi 

S U P E R C E N E -
m o ž n o s t p l a č i l a na obroke. 
Tel. : 48-570 po 15. uri 

O R T N E R 
BELJAK / VILLACH 

® T O Y O T A 
Z E H E N T H 0 F S T R . 2 6 
TU 9943 4?« 41310 

UsgJsL 
+V 

P I C C 0 S T R A S S E 4 2 
Tfl 9943-4242 28494 

Prodam nov 120 I ZMRZOVALNIK 
- vgradni, za 6 odstotkov ceneje. 
Sp Besnica 30 Pesnica 1680 
Prodam TELEVIZOR. 82-217 

Prodam barvni TELEVIZOR Iskra. 
<g> 44-643 1688 
Prodam OVERLOCK-industrijski. 
<g 422-024 16911 
Prodam ZMRZOVALNO skrinjo, 
120 I, Gorenje. Cveto P e n č o , Go-
sposvetska 17, Kranj 1699 
Prodam kompletno e l e k t r i č n o , 
gradbeno OMARICO. « 802-721, 
po 16. uri 170T 
Prodam nov TELEVIZOR, ekran 52 
cm, 10 odstotkov ceneje. M o ž n o s t 
p l a č i l a v dveh obrokih, g 215-928 
Prodam motornega Z M A J A , Vam
pir - rotax - dvosed. 9 50-838 ali 
75-175 od 19. do 21. ure 1715 

t r a j n o ž a r e č o 
1727 

Ugodno prodam 
P E Č , g 78-082 
Ugodno prodam Š I V A L N I STROJ 
Singer, s t a r e j š i . « 78-082 1728 
Prodam CIRKULAR za drva flf 
218-939 1740 
Prodam Commodore 64, nov mo-
del, za 290 DEM, g 631-009 1749 
Industrijski š i v a l n i STROJ Pfaff, 
ugodno prodam. Nova vas 8, Ra
dovljica 1758 
Prodam termoakumulacijsko P E Č . 
« • 242-181 1789 

AVTO ŠOLA 

ing. HUM AR 

ORGANIZIRA T E Č A J 
CESTNOPROME-
TNIH PREDPISOV v 
kranjski gimnaziji 
Z A Č E T E K T E Č A J A 
BO V PONEDELJEK 

1 7 . 2 . 1 9 9 2 , 

o b 1 8 . u r i 
VOZILI BOSTE NA 
SODOBNIH VOZILIH 
R 5, GOLF 

ST 311-035 
Prodam prijaznega, 2 leti starega, 
n e m š k e g a O V Č A R J A , brez rodov
nika. C 65-605 1769 
JARKICE rjave, prodam. 
H r a š e 5, Smlednik 

Fujan, 
1781 

Prodam pralni STROJ 
star 3 leta. « 41 -852 

Gorenje, 
1796 

M A L I O G L A S I 

« 2 1 7 - 9 6 0 

A P A R A T I S T R O J I 

Prodam STATVE in pletilni 
STROJ, « 66-605 1608 
PEC EMOCENTRAL 20 I, prodam 
za 39.000 SLT. g 632-422 1617 
Prodam motorno Ž A G O , Saksdol-
mar 120 in novo K U N O za B Č S ko
silnico in 4 metre DRV. « 41 -724 

S A T E L I T S K I TV 
INDIVID. S I S T E M I 

• ECHOSTAR SR1500 

3 LETA 
GARANCIJE 

ZAHT. DOD. INFORMACIJE 

t T 0 6 4 4 5 6 2 0 

Prodam č r p a l k o za pranje strojev 
(traktorski pogon), jfr 45-336 1814 
Ugodno prodam TRAKTOR EUTZ 
6202, letnik 1985, 700 delovnih ur. 
-g- 51 018 1817 
Prodam kombinirani Š T E D I L N I K ( 
2 + 2 ) in opremo za dnevno sobo. 
g 324-320 1825 
Prodam KUPERSCHBUCH, ter š i 
valni STROJ in 8 literski BOJLER s 
pipo, g 328-310 1826 
Prodam nov barvni, Gorenjev, TV 
EKRAN 56 cm. V 621-765 1833 

Za zmerno ceno, ugodno prodam, 
novo t r a j n o ž a r e č o P E Č . <8> 
213-664 1838 
Prodam Š T E D I L N I K (4 + 2), ter 
mini š t e d i l n i k s p e č i c o in G A Š P E R -

1846 Č E K . « • 66-702 
Nujno prodam RADIOKASETO-
FON Fisher 2 x 40 W. <S> 46 149 

18 KW 
64-002 

MOTOR, prodam. « 
1863 

Prodam termoakumulacijsko P E Č 
2,5 K W « 421-774, po 19 uri 1881 

Prodam v 9 mesecu brejo TELICO, 
frizijko ali KRAVO s teletom. Stra-
hinj 65 1782 
Prodam T E L I Č K O , simentalko, 2 
meseca staro. M o š e 11, Smlednik 

P s i č k a brak J A Z B E Č A R K A , rjave 
barve, se je zatekla. 9 43-484 

Prodam brejo KOBILO. Sp.Gorje 
38 1791̂  
Prodam KRAVO, visoko brejo. Ap-
no 8, Cerklje 1793 
Prodam TELICO simentalko, 8 me
secev brejo. Velesovo 42, Cerklje 

Prodam PUJSE, za nadaljno rejo, 
t e ž k e od 30 - 35 kg. « 46-036 po 
16. uri 1759 

Prodam 100 kg t e ž k e g a BIKCA si-
mentalca in menjam jalovo kravo 
za brejo. « 74-895, Begunje 1811 
SIMENTALCA starega 14 dni in 
150 kg t e ž k e g a , prodam, č i r č e 13, 
Kranj 1828 
Prodam brejo KRAVO in T E L I Č K O , 
t e ž k o 100 kg. g 421-806 1837 
T E L I Č K O simentalko, 120 kg, pro-
dam. Z g o š a 47/a, Begunje 1839 

Prodam brejo TELICO, simentalko. 
« • 68-650 1843 
Prodam mlado KRAVO, s teletom. 
Zg. Lipnica 1, Kamna Gorica 1847 

S v e ž e p r a ž e n a kava 

T R O P I C 
iz n a j k v a l i t e t n e j š i h vrst, po 
ugodnih cenah v p r a ž a r n i 
Tropic v Ž a l c u , tel.: 
063/714-285 do 14.30. 

Nujno prodam KRAVO. 
Visoko 

L u ž e 16, 
1865 

Prodam 300 kilogramov t e ž k o TE
LICO. Strahinj 79, Naklo 1867 

Prodam P R A Š I Č K E , t e ž k e 30 do 35 
k g « 421-238 1872 
Prodam 
44-508 

P R A Š I Č A za zakol. 
1873 

Ž I V A L I 

Prodam PUJSKE, t e ž k e od 20 do 
30 kg. Krivic - Resman, Z g o š a 22, 
Begunje 1683 
č i s t o k r v n e n e m š k e O V Č A R J E , 
brez rodovnika, stare 8 tednov, po
ceni prodam, « 631-269 1706 
Prodam P R A Š I Č K E za nadaljno re-
jo. A l i č Janez, Blejska Dobrava 
117/A 1739 
Prodam 14 dni starega BIKCA. Lju
bljanska 7, Radovljica 1743 

Prodam teden dni staro T E L I Č K O 
frizijko. Jamnik, Ž a b n i c a 8 1874 
Prodam t e ž k o TELICO simentalko, 
9 mesecev brejo. Š m a r t n o 11, Cer
klje 1880 

Prodam t e ž k o KRAVO simentalko 
tik pred telitvijo. g 725-431 1882 
Prodam dva BIKCA. Moste 12, 2i-
rovnica 1883 
Prodam P R A Š I Č A 130 kg t e ž k e g a . 
9 47-679 1888 

V z a č e t k u marca, bom prodajal 
R J A V E JARKICE. Zbiram n a r o č i l a . 
Oman, Zminec 12, Š k . Loka *> 
621-475 1 7 5 6 

brother S T R E I C H E R 
S I V A I NI P L £ T I L N 

b r o t h e r 

B 5 3 0 O V V E R L O C K 

n o t o A T S 

4.990 . -

O V V E R L O C K S T R O J I 

P R O D A J A , S E R V I S 

IN N A D O M E S T N I D E U 

Z A V S E Š I V A L N E , P L E T I L N E 

IN 0 W E R L 0 C K S T R O J E 

V S E H Z N A M K IN V R S T 

C E L O V E C (CENTER) 
10. O K T O B E R S T R . 22 
T E L : 9943-463-513648 



Auto-Kra iner 
C E L O V E C , R O S E M T A L E R S T R A S S I 162 , 
TEL. : » 0 4 3 - 4 0 3 - 2 1 4 1 5 

VELIKA IZBIRA 
NOVIH AVTOMOBILOV 
EKSPORTNE CENE 
GOVORIMO SLOVENSKO 

( i u d i ) 

P O S E S T I 

C R . M A T E R I A L 
Prodam bakreno P L O Č E V I N O de 
beline 0,55 m m . J 215-314 1746 
Ugodno prodam 32 kvad. m. lepe
ga, lamelnega PARKETA III. klase, 
za 700 SLT/ kvad m. in 10 kg LEPI
LA, za parket. « 70-575 po 16. uri 

1770 

Prodam hrastove in smrekove de
ske, 25 in 50 mm. Cena po dogovo
ru. » 6 4 - 3 4 1 1776 

I Z O B R A Ž E V A N J E 
Profesor INSTRUIRA matematiko 
in pripravlja za z a k l j u č n i izpit. Zu-
p a n e c , « 327-027 1720 
Za 10-letnega fantka i š č e m neko
ga, ki bi ga p o u č e v a l A N G L E Š Č I 
N E « 064/801-316 1733 
U s p e š n o INSTRUIRAM matemati-
ko in fiziko za osnovne in srednje 
š o l e « 311-471 1806 
Intenzivni T E Č A J I n e m š č i n e in an
g l e š č i n e za otroke in odrasle, 
ugodna c e n a . « 213-983 1870 

RTV SERVIS Porenta. Breg ob Sa-
vi 75. « 401 -347 1687 
Na r a č u n a l n i k tipkam vse vrste 
tekstov. Š i f r a : ZANESLJIVA 1822 
Duo IGRA na ohcetih in pustnih 
zabavah. « 46 137 1845 
A R M A L PIPE po nizki ceni, - 35 od-
s t o t k o v . « 801-166 1859 

O B L A Č I L A 
M A Š K A R A D N E obleke, za otrcke 
do 12. let, prodam po povzetju. « 
061/448-475 1630 

K U P I M 
Š V E L C , d.o.o. odkupuje hlodovino 
smreke, bukve, hrasta, jesena, 
č e š n j e , oreha, javorja in topola. 
« 58-094 1509 
TRAKTOR do 50 KM, s prednjim 
pogonom, dobro ohranjen, kupim. 
« 065/51-308 po 15. uri 1779 

Smrekove PLOHE in COLARICE, 
k u p i m « 422-673 1780 
Stebre od lesenega KOZOLCA ku
pim. « 327-949, Janez 1808 

NOVO • NOVO 
TRGOVINA 

"SKOKlCA" 
KRANJ, Gregorčičeva 8 
(nasproti trgovine C h e m o ) 

- voziček kombiniran 
s p r e m i č n i m r o č a j e m R0KY 

12.348,00 SLT 
- voz iček kombiniran 
s stabilnim r o č a j e m TRIBUNA 

10.076,00 STL 
- voz iček - globok TRIBUNA 

6.793,00 SLT 
- previjalna mizica 6.816,00 SLT 
- stajica okrogla 3.710,00 SLT 
- stajica oglata 4.306,00 SLT 
- posteljice lesene in zložlj ive, 
zibke, hojice, nahrbtniki, 
avtosedež i , tekstilni izdelki, ročna 
dela, o t roška kozmetika ter 
KOMPLETNI PROGRAM 
"ODEJA" ŠKOFJA LOKA 

L O K A L I O T R . O P R E M A 
S T A N O V A N J E v velikosti 50 kvad 
m. s telefonom, primerno za pred 
s t a v n i š t v o , mirno obrt ali s k l a d i š 
č e , v p r i t l i č j u stanovanjske h i š e , v O S T A L O 
b l i ž i n i Kranja, dajem v najem. « rnnmš** 
312-005 1405 

Prodam o t r o š k o POSTELJICO in 
S T A J I C O . « 328-291 1753 

Zazidljivo vikend PARCELO, 1166 
kvad. m. prodam. « 212-525 1829 
Prodam ZAZIDLJIVE PARCELE od 
500 do 1.500 kvad. m. ob reki T r ž i 
šk i Bistrici. Loka 29, T r ž i č . « 
57-448 1834 

V e č j o zazidljivo PARCELO v okoli
ci Kranja kupim. « 211-579 1860 
Prodam s t a r e j š o H I Š O ž 950 
kvad.m. zemlje, v okolici Š k o f j e 
Loke. « 328-002 1878 

P R I R E D I T V E 
J e s e n i č a n i , vabimo vas v plesne 
t e č a j e za p r e d š o l s k e otroke, mla
dino in zakonce, dekleta pa v aero
biko. Vaje bodo v Gimnaziji na Je-
senicah. « 327-949 1809 

R A Z N O P R O D A M 
P R O D A J A M O : - impregnacijsko 
sredstvo IMPREGNOL za vino
g r a d n i š k e , sadjarske in vse ostale 
kole, s katerimi se ž i v l j e n j s k a doba 
kola p o d a l j š a za š t i r i k r a t . . . - u č i n 
kovita Z A Š Č I T A sadnega drevja in 
vinske trte pred divjadjo (zajec, sr
na), ki n a d o m e š č a drago ograjo... 
/ - u s p e š n o p r e i z k u š e n o SRED
STVO z navodili za za- tiranje vo
luharja in krta ( 1 AR - 200.00 SLT 
) / - KOMPLET pribora za kako-
vost-no cepljenje sadnega drevja ( 
cepilni n o ž , smola, gumice . ) z na
vodili za u s p e š n o cepljenje. 1635 

- komplet za b o l j š e kaljenje se
men; kalilni preiskus; kopeli za 
b o l j š o kalitev, shranjevanje... / -
navodila za: OBREZOVANJE sad
nega drevja, nego in gojenje vr
tnic. / - mini k e m i č n a Č I S T I L N I C A 
za d o m a č o uporabo, p r a k t i č n a in 
hitra. N A R O Č I L A na telefon: 
068/41-199, od 8. do 16. ure 1636 
Prodam KATRCO, s t a r e j š i letnik, 
ADRIO 450, HARMONIKO BSAS. 
« 45-284 1761 
Prodam italjanski, globoki, VOZI
Č E K , ter RADIATOR Jugoterm 180 
x28, n o v . « 622-167 1794 
Prodam 126 P, letnik 1988, v r a č u n 
vzamem motorno kolo, do 50 ccm. 
O D K U P U J E M tudi ostrojene z a j č 
je in o v č j e k o ž e . « 74-816 1854 
Č e š k e KRONE, kupim po 1.7 SLT. 
VIDEOREKORDER Tensai in ELEK
TROMOTOR, 1.1 KW, 2.800 obra
tov, p r o d a m . « 633-488 1893 

Hrastov lamelni PARKET, prodam 
in U S N J E N O s e d e ž n o GARNITU
RO D e l f i n . « 633-749 1894 

Oddam miren LOKAL, med Kra
njem in P r e d d v o r o m . « 312-385 

1603 
V najem oddamo PROSTOR, 3 x 9 
kvad. m. primeren za s k l a d i š č e . 
« 217-506 1693 
Oddam LOKAL 20 kvad. m. z odku
pom inventarja na Bledu - Modna 
h i š a . « 50-838 ali 75-175, od 19. 
do 21. ure 1700 
V s r e d i š č u Lesc, oddamo v najem 
vpeljano, novo opremljeno SLA
Š Č I Č A R N O , (brez proizvodnje) « 
725-833 1763 
V Kranju oddam TRGOVINO v na
jem, z odkupom opreme. Š i f r a : 
N A J E M TRGOVINE 1766 
Poslovni prostor oddam v Kranju, 
ob prometni cesti, opremljen, 18. 
kvad. m . « 211-383 1848 
Delovni PROSTOR za mirno obrt, 
cca 50 kvad.m., vzamem v najem. 
« 242-406 ali 214-430 1879 

K O L E S A 
Prodam motorno KOLO, APN 6, 
Tomos. « 43-273, po 16. uri 1752 

O B V E S T I L A 
Cinkani SMETNJAKI, na kolesih in 
Ž E B L J I kvalitetne izdelave. « 
326-426 1665 
AFRODITA ž e n i t n a posredovalni
ca Planina 3, Kranj, o b v e š č a sam
ska dekleta brez otrok do 35 let, da 
so usluge zanje b r e z p l a č n e . « 
324-258 1675 

M A Š K E R A D N E KOSTIME za otro
ke, od 1. do 14. leta in dodatke, 
prodam, p o š l j e m . « 061/266-940, 
od 10. ure dalje 1359 
Prodam v p r e ž n e SANI - kot k o č i j a , 
ter dvoje t e ž j e v p r e ž n e sani. « 
061/811-659 od 8. do 10. ure 1597 
Prodam ZEMLJO, za presajanje. 
20! - 100 SLT. Jezerska 88 1644 
BARAKO ( G A R A Ž O ) , s t a r e j š o , po-
ceni prodam. Skaberne, Bled -
Mlino, Gorenjskega odreda 1. « 
78-113 1710 
Prodam SENO. L a h o v č e 52, Cer-
k l j e , « 421-739 1736 

70-225 
1742 

Prodam balirano SENO. 

3 % moderni interieri 
SALON POHIŠTVA KRANJ JESENICE 

« 064/214-554 064/81-179 
222-177 84-091 

• FEBRUAR - MESEC KUHINJ 
• Pri nakupu ali n a r o č i l u kuhinje v mesecu februarju vam nudimo 

prihranek do 20 % od vrednosti nakupa 
• Kovinska in medeninasta ležišča iz uvoza 
f Kvalitetne jogi vzmetnice Meblo 

PRODAJA NA 3 ALI 5 OBROKOV 

delovni čas od 9. -13. in 15. -19. ure, sobota od 9.-13. ure 

STANOVANJA 
Kupim stanovanjsko pravico za 
2-sobno ali 3-sobno STANOVA-
N J E . « 45-484 * 1718 
Prodam n o v e j š e 1-sobno STANO
V A N J E s kabinetom, 53 kvad.m., 
na Planini III., nizek blok, I. nad
stropje. Vseljivo takojl 
« 061 /575-261, dopoldan 1723 
Najamem 3 ali 4-sobno STANO
V A N J E v Kranju ali b l i ž n j i okolici 
za dobo najmanj 5 let. « 327-563 
Opremljeno S O B O , oddam. Stri
tar, C. na Klanec 31, Kranj 1765 
G A R S O N J E R O , 22 kvad. m. na 
Zlatem polju, mansardno, prodam. 
« 310-021 1784 
S T A N O V A N J E , dvosobno cca. 62 
kvad. m. novogradnja, v o j a š k o -
TO, v Č r n o m l j u , zamenjam za 2 - 3 
sobno, v Kranju. Sitar, telefon na 
delu « 222-471, interna 237 1804 
Dvosobno stanovanje 48 kvad. m v 
Kranju, prodam. « 5 8 - 4 4 2 1810 
Prodam 2-sobno stanovanje v Kra
nju. « 3 1 2 - 5 3 5 1820 
1-sobno S T A N O V A N J E 40 
kvad.m. v Skofji Loki, prodam. « 
064/631-295 1868 
Z A M E N J A M nov avto CIMOS - CI
TROEN AX FIRST za garsonjero, 
po m o ž n o s t i opremljeno. P o ž e k 
Tone, Velika V l a h o v i č a 7, Kranj 
Najamem najmanj 2-sobno STA
N O V A N J E s telefonom v Kranju. 
« 221-444. 

V O Z I L A D E L I 
Prodam MOTOR in MENJALNIK, 
za Jugo 45. D e ž m a n , Selo 9, Ž i r o v 
n i c a « 801-602 1771 
Prodam J U G O 45, po delih. « 
633-493 1772 
Prodam R 4 eksport, letnik 1982, 
po delih. « 064/78-249 1787 
Za ALFETO GTV, kupim verigo za 
motor,ter ostale dele. M a t j a ž Sve-
telj, Kuraltova 12, Š e n č u r 1803 

Prodam Z 101, za dele. Zelo ugod-
no. « 241-645 1824 
Ugodno prodam prednjo Š I P O za 
J U G O koral. Ž i r o v n i c a 115 1864 
J U G O 45, letnik 1983, prodam po 
delih. « 215-459 1886 

PEUGEOT 
TALB0T 
BRODNIK 
• PRODAJA, 
DELI IN SERVIS 
Beljak/ Vlllach 
Klagcn lur tent i 37 
Tel M 4 3 4242 243*8 

STAN. O P R E M A V O Z I L A 

Prodam p o r o č n i beli OBLEKI, iz 
uvoza. Ugodna cena. « 48-700 

1750 
Prodam invalidski V O Z I Č E K . « 
633-073 1792 
Prodam BUKOVA in HRASTOVA 
d r v a « 421-345 1823 

P R I D E L K I 
Po zelo ugodni ceni, prodam J A -
BOLKA. « 64-315 1616 
Prodam bukova DRVA. « 79-876 

1695 
Prodam d o m a č a J A B O L K A . No-
menj 42, Boh. Bistrica « 221 -008 

1773 
Prodam semenski KROMPIR jelra 
in desire. Voglje, Vrtna pot 1, « 
49-076 1807 
Prodam d o m a č F I Ž O L . « 632-485 

1896 

Poceni prodam s e d e ž n o GARNI-
TURO in TEPIH. « 48-259 1678 
RADIATORJA Jugoterm, 1400 x 
650, prodam za (10.000 + 10.000) 
S L T « 631-420 1716 
Prodam poslikane k m e č k e SKRI-
NJE. « 45-372 1738 
Prodam nizek kotni element č r n e 
barve - PIV. « 3 2 7 - 0 4 5 1813 
Ugodno prodam dobro ohranjen 
POGRAD in 10 litrski BOJLER s pi-
po. « 323-364 1885 

S T O R I T V E 
Nudimo izdelavo, m o n t a ž o in po
pravilo LAMELNIH ZAVES, Ž A L U -
ZIJ, PLISE ZAVES, ROLOJEV in 
ROLET Roletarstvo N o g r a š e k , « 
064/43-345 ali 061/50-720, « - fax 
061/651-247 1015 
SLIKOPLESKARSKA DELA opra-
vljam kvalitetnol « 403-242 1117 
J & J TV, VIDEO, HI - Fl Servisi 
S m l e d n i š k a 80, Kranj. « 329-886 

1388 
M O N T A Ž A centralnih kurjavi « 
632-422 1618 
Nudim storitve gospodinjstvom 
( č i š č e n j e , likanje, š i v i l j s k a in r o č n a 
pletilska dela) na domu n a r o č n i 
kov. Servis za gospodinjske stori
tve in š i v i l j s k e usluge, Stopar Ma
rija, Alpska 65, Lesce. « 74-122 

Sprejmem š i v a n j e na domu, za ne 
kaj ur dnevno. « 75-319 1778 
Nudimo vam V O D E N J E poslovnih 
knjig za obrtnike in podjetja in se
stavljanje d a v č n i h napovedi za ob
č a n e 403-301 po 17. uri 1800 
Po ugodni ceni S E K A M les. « 
49-552 ali 43-446 1805 
Sprejemam m a n j š a ZIDARSKA 
DELA, z v a š i m materialom. Š i f r a : 
U G O D N A CENA 1831_ 
RTV - servis GORENJE, Samsung. 
Popravilo v enem dnevu, m o n t a ž a 
TELETEKSTOV GORENJE. Kert, 
« 216-945 1840 
PPOLAGAM k e r a m i č n e p l o š č i c e . 
« 65 705 1844 
S E L E C O M privatni telefonski si
stem - m o n t a ž a , programiranje in 
s v e t o v a n j e . « 68-426 1889 
V O D O V O D N E I N Š T A L A C I J E na 
h iš i (tudi drobna popravila) vam 
naredimo hitro in solidno. « 
218-427 1891 

Prodam J U G O 45, letnik 1989, bele 
barve, 30.000 km, registriran do 27. 
januarja 1993. Ogled v petek, po 
15. u r i . « 421-703 1609 
LADO Nivo, letnik 1988, 26.000 km, 
kot nova, prodam za 6.500 DEM. 
Britof 20, Kranj 1 6 Ž 9 
Prodam TERENSKO vozilo, ARO 4 
x 4, letnik november 1988. « 
212-716 1637 
R 5 Campus, 5 vrat, registriran do 
marca 1993, prodam. « 216-625 

Prodam FIAT 126 P, star 15 mese
cev. « 325-543 1677 
Prodam R 4 GTL, star dve leti, zelo 
dobro ohranjen. Jakop Andrej, Po-
dreber 14, Naklo 1681 
Ugodno prodam V W Corado, V 16, 
11.000 km, metalne barve, dodat
no opremljen. « 45-316 in 45-317 

letnik 
1684 

Prodam J U G O 45 Koral, 
1988. Adergas 12, Cerklje 

HOČETE LAŽJE VOZITI? 

R E N A U L T 1 9 P R I M A 

Pri novih posebnih 
modelih Renaulta 19 
Prima v a r č u j e t e se
daj dvojno# p r v i č je 
Servo volan serijski! 
Z n i ž a n i so tudi ca
rinski in d a v č n i stro
šk i . Poraba goriva je 
prima - minimalna. 
Sedaj p r i v a r č u j e t e 
D O S 11.500 
pri nakupu je Rena
ult 19 Prima in to je 
prima. 

/ \ R E N A U L T , ^ 
V AU?** 

MOTOR - MAYERH0FER 
B E L J A K Draubodenvveg 21, Tel. 9943-4242-23670 

Ugodno prodam OPEL 1.6 D, le-
tnik 1 9 8 4 . « 217-436 1686 
Prodam J U G O 45, letnik 1983, z 
dodatno opremo, malo v o ž e n , 
o d l i č n o ohranjen. Prodam za 2.300 
DEM. « 323-387 1689 
Prodam GOLF JGL, letnik 1982 « 
324-025 1694 
VISA 11 RE, letnik 1985 in NISSAN 
Suny, letnik 1986, oba lepo ohra
njena, ugodno prodam. Za Nissa-
na m o ž n a menjava za c e n e j š i av
to. Z a r i š k a 13, Kranj - Dru lovka 

Prodam GOLF Diesel, letnik 1985, 
registriran do 31. maja 1992, pre
v o ž e n i h 83.000 km. Cveto P e n č o , 
Gosposvetska 17, Kranj 1698 
Prodam R 4 TLS, letnik 1983. « 
83-122, po 16. uri 1702 
126 PGL, letnik 1989, prodam za 
3.600 DEM ali menjam za karam-
boliranega G O L F A . « 632-465 

Š K O D O 135 L, letnik 1991, prevo-
ž e n i h 7.000 km, prodam. Informa-
cije po 13. uri na « 326-642 1705 
Prodam J U G O 55, pet prestav, 
1989 letnik. « 67-009 1707 
Prodam kombi bus VW, dobro 
ohranjen. « 632-559 od 8. do 18. 
ure ali 632-560, z v e č e r 1709 
V W h r o š č 1302, prodam za 1.800 
D E M « 723-539 1713 

Prodam G O L F , december 1986. 
« 631-362 

Prodam FORD Taunus, s t a r e j š i le
tnik. « 50-838 ali 75-175 od 19. do 
21. ure 1_714 
Z 750 SE, letnik 1980, registriran 
celo leto, do 13. januarja 1993, 
ohranjen in brezhiben, prodam za 
1.000 D E M « 68 183 1717 
Prodam GOLF C diesel, letnik 
1987, o d l i č n o ohranjen ali menjam 
za avto do 2000 DEM, najraje 126 
P. « 45-484 1719 
Prodam Z 101, letnik 1980, registri
ran do julija, za 1000 DEM. « 
327-385 1722 
Ugodno prodam VARTBURG kara-
van, letnik 1 9 8 1 . « 70-780 1722 
Prodam OPEL ASTRA, nov, nere-
gistriran. « 329-674 1724 
Prodam R 4 GTL, letnik 1985, z ra-
diem, registriran do 25. oktobra, 
cena 3000 DEM. « 67-052 1725 
Prodam ohranjena GOLFA JGL, le-
tnik 1979 in 1983. « 2 1 5 - 1 3 5 1729 
Prodam AUDI 80, letnik 1975/77. 
V i č i č , Planina 73, Kranj 1730 
Ugodno prodam R 4, letnik 1989, 
33000 km. « 82-348 1731 
Prodam R 4 GTL, letnik september 
1988. « 216-398, v petek od 13 do 
14 ure 1732 
Prodam Š K O D O 120 LS, letnik 
1980, registriran do avgusta 1992, 
celo ali po d e l i h « 41 -832 1735 
Prodam Z 101, maj 1989, g a r a ž i r a n , 
3 0 0 0 0 k m . « 633-712 1744 

J U G O koral 55, letnik 1988/10, do-
bro ohranjen, g a r a ž i r a n , ugodno 
p r o d a m « 622-316 1747 
R 4 GTL, letnik 1982, dobro ohra
njen, p r e v o ž e n i h 92000 km, pro-
dam za 1300 D E M « 79-611 1748 
Prodam GOLF JXD, letnik 1986, 
bordo r d e č . Planina 70, Maric, do
poldan 1751 
Prodam Z 101, letnik 1978, registri
rano celo leto. « 328-291 1754 
Prodam Z 101 GTL 55, letnik 1984, 
registriran. « 324-312 1755 
Prodam KATRO, letnik 1980, po 
d e l i h « 061/823-078 1757 
Ugodno prodam Z 750, letnik 1979, 
registriran do 24. decembera 1992 
ali zamenjam za J U G O ali STOEN-
KO, ter prodajam motor za Z 101, 
letnik 1980, 60.000 km, z dokumen-
ti. « 325-950 1760 
Prodam malo Ž A B O , letnik 1974. 
« 213-138 1762 
Prodam V W GOLF CL, diesel, regi-
striran junija 1991, pet prestav, 
metalno siv. « 43-072 1764 
Prodam MERCEDES Furgon 609 
D, star 3 leta, vozen z B kategorijo. 
Britof 220/d, Kranj 1767 
Prodam B M W 524 Turbo diesel, 
letnik 1983, z veliko dodatne opre
me Britof 220/d, Kranj 1768 . 
Ugodno prodam s t a r e j š i S U N B E -
A M , t e h n i č n o pregledan. « 
68-551 z v e č e r 1774 
Prodam J U G O 45, letnik decem
ber 1986, 31.000 km. « 64-341 

GOLF, letnik 1988, bencinar, pro
dam. « 58-005 1777 
Prodam ohranjen GOLF Diesel, le
tnik 1984 in GOLF GTI, letnik 1982. 
« 323-419 1783 
Prodam J U G O 45, letnik 1984. « 
45-532 V786 
Prodam Z 101, letnik 1977, v voz
nem stanju, neregistriran. « 
51-449 1797 
Prodam VISO, letnik 1986, cena po 
dogovoru. « 329-165 1798 
Prodam Z 101, comfort, letnik 
1 9 8 0 . « 329-023 1801 
Ugodno prodam Z 101, s t a r e j š i le
tnik, o d l i č n o ohranjena. « 41 -634 

Prodam GOLF DIESEL, letnik 1987 
oktober. « 3 1 1 - 2 7 9 1815 
Prodam J U G O KORAL 55, letnik 
1989. « 6 8 - 2 2 3 1816 
Prodam R 4 GTL, letnik 1990, pre
v o ž e n i h 18000 km, registriran do 
februarja 1993. K o š i r franc, Boka-
lova 6, Jesenice 1818 

Prodam FORD ORION, letnik 1988. 
« 2 1 2 - 4 6 3 1821 
Prodam Z 101, letnik 1980, ohra-
njen. G o g i č , Jake P l a t i š e 7, Kranj 

Prodam R 4 GTL, letnik 1983, reg. 
do nov. 9 2 . « 45-128 1830 
Prodam OPEL REKORD karavan 
2000, letnik 1985, registriran do de
cembra 1992 ali menjam za m a n j š i 
avto. Bavdkova 4, Kranj - S t r a ž i š -
č e . « 310-546 1835 
Prodam nov S H A M A D E 19 TSE. V 
r a č u n vzamem c e n e j š e vozilo. « 
325-981 1836 
Prodam OPEL Corso Diesel, letnik 
1 9 9 1 . « 401-143 1842 
J U G O 45, temno r d e č e barve, star 
2 leti, registriran 7. januarja 1992. 
« 801 -640 1850 
Prodam FIAT Uno 45 S, letnik 
1987. O p r e š n i k o v a 41 1851 
Poceni prodam Z 750, letnik 1975, 
ter 4 nove G U M E , 155 x 13, s plati
š č i . « 328-801 1852 
Z 101, ugodno prodam. Prosen, 
Strahinj 10, Naklo. « 48-525 1853 
Prodam GOLF Diesel, letnik 1983, 
dobro ohranjen. « 73-606 1856 
Prodam R 18 TL, letnik 1982. « 
622-738 1857 
Prodam R 4, letnik 1979, g a r a ž i r a n . 
« 323-557 1858 
Prodam zelo ohranjen OPEL KA
DET 1,3 LS, letnik avgust 1989. <gf 
221-150 1866 
Prodam Z 101, letnik 1989. Bidar, 
Adergas 24, Cerklje 1869 
Prodam R CLIO 1,2, letnik 1991. 
Cena 16.000 DEM. « 74-275, po-
poldan 1872 
SIMCO CHRYSLER, letnik 1979, 
registriran do konca leta, poceni 
prodam. « 713-519 1875 
Prodam Z 101, letnik 1979. « 
401 -307 1876 
Prodam Z 128, letnik december 
1 9 8 7 . « 218-367 1884 
Prodam Z 750, registriran do aprila 
1992 za 500 DEM in karambolirano 
Z 750. « 74-804 1890 
KADET E karavan, december 1984, 
73000 km, lepo ohranjen, prodam 
za 9200 DEM. « 327-395 1892 
Prodam Z 101 GTL 55, letnik 1983, 
lepo ohranjeno. Molj, Na vasi 2, 
Voglje 1895 

Ugodno prodam 3 mesece star R4 
« 725-863 

Z A P O S L I T V E 
Za d o m a č o obrt, l a ž j e delo na 
stroju, ZAPOSLIM prosto ž e n s k o . 
Š i f r a : 40 LET 1598 
Honorarno zaposlimo KUHARICO, 
za kuhanje malic. « 422-700 1611 

Ž i v i l s k a trgovina v skofji 
Loki potrebuje dobro in 
s p o s o b n o prodajalko. Tel. 
620-263 po 16. uri. 

Prodam 126 
« 7 7 - 6 0 8 

P, letnik 1987. 
1819 

Pogodbeno zaposlimo R A Č U N O -
V O D J O , kasneje m o ž n o s t redne 
zaposlitve. Prijave na naslov: 
OPUS d.o.o. Jake P l a t i š e 13. « 
324-039 1628 
Nudim honorarno delo « 3 1 2 - 5 1 5 
Nudimo vam o d l i č e n honorar, za 
AKVIZITERSKO prodajo u v o ž e n i h 
TV satelitskih sistemov. « 48-570 

KUHARICO, KV ali p r i u č e n o , zapo-
slimo. Gostilna Bizjak, Zg. Bela 20. 
« 45-017 1692 
I š č e m o dekle za S T R E Ž B O , v piz 
zeriji. Informacije v Pizzeriji OLI-
VA, Sv. Duh 93/a 1697 
AVTOMEHANIK, voznik, 20 let 
prakse in mednarodne i z k u š n j e , 
kategorij C, D, E, zadnjih 10 let na 
v l a č i l c u , i š č e zaposlitev za voznika 
avtobusa. « 65-786 1703 
I š č e m p o š t e n o ž e n s k o , nekadilko 
za P O M O Č v gospodinjstvu, nekaj 
ur tedensko. « 216-029 1708 
I š č e m o pridne ž e n s k e roke za ob
č a s n o p o m o č v gospodinjstvu. « 
46-271 1726 
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Vabimo vodje in zastopnike k zbi
ranju p r e d n a r o č i l za "VELIKO ILU
STRIRANO ENCIKLOPEDIJO". In
formacije vsak dopoldan - P i š k u r , 
Zlato polje 3/d, Kranj 1737 

Ste brezposelni? Nudimo honorar
no DELO z dobrim p l a č i l o m . Pokli
č i t e , ne bo vam ž a l . « 324-904, po 
20uri 1741̂  
ADR CO. i š č e ZASTOPNIKE za po
d r o č j e Slovenije. Z a ž e l j e n a 5. 
stopnja izobrazbe s p o d r o č j a me
dicine in lasten prevoz. Delo pote
ka na domu ali terenu. Cenjene 
ponudbe p o š l j i t e na ADR CO 
do.o., Stegne 19, Ljubljana. « 
312-533 1745 

I š č e m komunikativne osebe za 
PRODAJO zanimivega artikla Vi
soka provizija, i z p l a č i l o takoj. « 
66-678 z v e č e r 1790 
Visok z a s l u ž e k pri honorarnem de
lu nudim. Z a č e t n i kapital. 
« 2 1 4 - 0 2 8 1812 

DELO nudimo sposobnim dekle
tom in fantom. Dobro p l a č i l o ! Š i -
fra: META 1849 
Honorarno zaposlim DEKLE za de
lo v s t r e ž b i , Pizzerija GOVC, Mav
č i č e . Oglasite se samo osebno. 

Č e ž e l i t e DELO in z a s l u ž e k se javi-
te na « 41-625 1862 

i Kako 7 samo 100 SLT zaslužiti 
90.000 SLT v 7 dneh 1 Pošljite svoj 
naslov pod Š I F R O : »90.000 SLT« 

G L A S B I L A 
Prodam FREJTONARICO CEB, iz-
delava B r a d e š k o , kot nova Veho-
vec, Smlednik 29. 1712 
Prodam d i a t o n i č n o HARMONIKO. 
« 45-256 popoldan 1799 
Prodamo star dunajski KLAVIR. 
« 216 602 1877 
Prodam d i a t o n i č n o HARMONIKO. 
Osterman, O l š e v e k 35 1887 

OSMRTNICA 

Da se luči zaveš, 
moraš jo ugasniti, 
v temi nebitja prodreš 
v večno uganko biti. 
(Kajetan Kovic) 

V 72. letu seje izteklo življenje naše drage mame, babi, 
sestre in tete 

I V A N K E MILAKOVIČ 
rojene Samsa 

Pogreb bo v petek, 14. februarja 1992, ob 15. uri na kranj
skem pokopališču. 

Žalujoči: Vsi njeni 

Kranj, Sežana, Lokev 

ZAHVALA 

Ob smrti naše drage mame, babice, prababice in tete 

F R A N C K E JESENKO 
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijate
ljem in znancem za podarjeno cvetje in izrečena sožalja. 
Zahvaljujemo se sodelavcem tovarne Jelplast v Kamni 
Gorici, Osnovni šoli v Podbrezjah. Zahvalo izrekamo še g. 
župniku za opravljen obred in pevcem za lepo zapete ža-
lostinke. Posebna zahvala gre delavcem Doma upokojen

cev v Tržiču. 

Vsi njeni 

Kamna Gorica, Bohinjska Bistrica, Šenčur, 7. februarja 
1992 

ZAHVALA 

Ob smrti mojega očeta 

J A N E Z A ŠTIBLJA 
Se iskreno zahvaljujemo Mihaeli Arnež za vso skrb in po
moč v njegovi bolezni, osebju bolnišnice Golnik, domu 
oskrbovancev Preddvor, sodelavcem podjetja Terminali, 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, gospodu 
kaplanu iz Kranja za pogrebni obred, ter pevcem društva 

upokojencev Kranj. 

Hčerka Marija Balantič 

Olševek, 10. februarja 1992 

ZAHVALA 

Na svoj god je tiho, skromno 
in spokojno preminil 

v BLAZ 
'M BU KOVNI K 

Sorodnikom, prijateljem in znancem se zahvaljujemo za 
izrečena sožalja, g. župniku za obred in poslovilne besede, 

pevcem bratov Zupan, za lepo ubrano petje. 

Vsi njegovi 

Kranj, Tržič, Kokrica in Zg. Bela 

V SPOMIN 

Minilo leto je že dni, 
odkar si nas zapustil ti. 
naš dom postal je prazen, 
odkar smo šli narazen. 
Minilo je že leto dni, odkar 
nas je zapustil dragi mož, oče, 
stari oče in tast 

ALOJZ 
T E L B A N 
iz Sovodnja 

Vsem, ki se ga spominjate, se iskreno zahvaljujemo. 

Žena Žefka, hčerke Lojzka in Rezka z družinama, ter sin 
Lovro z družino. 

Z A H V A L A 

V 64. letu nas je zapustil dragi sin, brat in stric 

J A N E Z SLUGA 
Iskreno se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom in znan
cem za izraze sožalja in darovano cvetje, ter spremstvo na 
njegovi zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo dr. Beleharju 
in osebju bolnišnice Golnik, ter duhovnikoma za pogreb

ni obred. 

Žalujoči mama, bratje in sestre 

t ZAHVALA 

Ob žalostni smrti naše drage mame 

ANTONIJE JELENC 
iz Dražgoš, p. d. Pavelnove 

se iskreno zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, znancem 
in prijateljem, ki so nam v težkih trenutkih stali ob strani, 
jo pospremili na zadnji poti. Posebna zahvala gospodu 
župniku za opravljeni pogrebni obred in dr. Habjanu za 
zdravljenje. Lepo pa se zahvaljujemo Rafku Kavčiču za 
poslovilne besede. Zahvala gre tudi pevcem za lepo petje. 

Vsem še enkrat lepa hvala. 

Žalujoči: Vsi njeni 

Dražgoše, 5. februarja 1992 

V SPOMIN 

Ljubemu sinu, možu in očku, 
ter bratu in stricu 

D A R K U 
SMODILI 
iz Reševe ulice 

Mini l i sta leti dve, kar prenehalo biti je tvoje srce. Vsaka 
misel k tebi hiti in čas nam solz ne posuši. Na grobu pre-
ranem ti svečka gori, v srcih pa naših bolečina leži. Hvala 
vsem tistim, ki žalujejo z nami in obiskujejo grob njegov 

prerani. 

Vsi njegovi 

Kranj, 14. februarja 1992 

ZAHVALA 

Ob smrti moža, očeta, deda in 
pradeda 

F R A N C A 
SEMENA, st. 

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali 
cvetje, ter ga v tako velikem številu pospremili na zadnji 
poti. Posebno zahvalo smo dolžni medicinskemu osebju 
zdravstvenega doma Kranj, g. župniku za opravljeni 
obred, pevcem okteta Klas iz Predoselj, govornikoma za 
poslovilne besede in vsem tistim, ki ste nam ob bolečih 

trenutkih pomagali. 
Vsi njegovi 

Kranj, Ljubljana, Berlin, Selca, 8. februarja 1992 

ZAHVALA 

V 82. letu starosti nas je 
zapustil dragi ata, stari ata, 
brat, tast, praded 

CIRIL 
D E R L I N G 
borec Prešernove brigade 
mizar v pokoju 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom za pomoč v težkih 
trenutkih, g. doktorju Bavdku za zdravljenje, g. župniku 
za lepo opravljen pogrebni obred g. Stanku za poslovilne 
besede pri odprtem grobu, Iskri Števci za podarjeno cve
tje in denarno pomoč, pevcem društva upokojencev, ter 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, ter 
spremstvo na njegovi zadnji poti. Vsem še enkrat iskrena 

hvala. 

Žalujoči: Vsi njegovi 

Kranj, 6. februarja 1992 

ZAHVALA 

Ob smrti naše 91-letne mame, babice, prababice, 
praprababice, sestre in tete 

MARIJE AJDOVEC 
Zalokarjeve mame iz Šmartna 12 

se iskreno zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, znancem 
in prijateljem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in 
spremstvo na zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo dr. Be
leharju za bodrilno in medicinsko vlogo zdravljenja. Za 
pogrebni obred pa se g. kaplanu in pevcem prav tako lepo 

zahvaljujemo. 

Vsi njeni 

Šmartno, 9. februarja 1992 

Tiho, mirno si zaspal 
utrujen od bolečin. 
Z A H V A L A 

V 72. letu starosti nas je 
nenadoma zapustil dragi mož, 
oče, dedek, tast, stric 

IVAN ŠEST 
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znan
cem, ter vsem, ki so nam ob teh težkih trenutkih stali ob 
strani. Iskrena zahvala Domu upokojencev za dolgoletno 
skrb, bolnišnici Jesenice, ter pogrebniku Francu Jeriču iz 
Dvorij. Enaka zahvala Potovalni agenciji Kranj, za daro
vano cvetje. Posebna zahvala g. župniku za lepo opravljen 
pogrebni obred. Vsem, ki ste na kakršenkoli način poma

gali, še enkrat hvala. 

Žalujoči: žena Cilka, Janez z družino 

Kranj, Kamnik, Kandrše, Izlake 

ZAHVALA 

Polje, kdo bo ttbe ljubil... 

Ob smrti dragega očeta 

J A N K A 
ALJANČIČA 
po domače Snarjevega ata iz 
Križev 

se zahvaljujemo vsem, ki so nam v težkih trenutkih stali 
ob strani, pokojniku darovali cvetje in ga v tako velikem 
številu spremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala 
gre pevcem za zapete žalostinke, gospodu župniku za lepo 
opravljen pogrebni obred in govornikom za besede slove
sa. Zahvaljujemo se tudi kolektivom Kmetijske zadruge 
Križe, Živil Kranj, inštituta Golnik in Iskre Kranj, ter ga
silcem in Zvezi borcev Križe. Za vso zdravstveno pomoč 

pa se zahvaljujemo osebju Zdravstvenega doma Tržič. 

Žalujoči: žena Marta, hčerki Majda in Ani, ter sin Janez z 
družinami 



Koliko {e vreden tolar 
Na tečajni listi Banke Slovenije veljajo od 14.Tebruarja dalje: 

nakupni srednji prodajni 

Avstrija 100 ATS 647,5949 649,5435 651,4921 
Nemčija 100 D E M 4.556,6767 4.570,3879 4.584,0991 
Italija 100 ITL 6,0627 6,0809 6,0991 
Švica 100 C H F 5.081,1502 5.096,4395 5.111,7288 
Z D A 1 USD 73,0344 73,2542 73,4740 
Jugoslavija 100 Y U D 60,0000 
R. Hrvaška 100 C R D 70,0000 

Obračun z dolžnico se je za šest Goren j cev s labo končal 

Ugrabitelji za rešetkami celovških zaporov 

V menjalnicah so bili v četrtek, 13. februarja tečaji 
naslednji: 

marke 
nakupni prodajni 

šilingi 
nakupni prodajni 

Gorenjska banka 51 , 52,80 7,25 7,50 
Abanka 51,50 53,45 7,30 7,54 
S K B 51,50 53,50 7,32 7,60 
Hida lj. tržnica 52,20 53 7,26 7,50 

Ljubljanska borza: Na torkovem sestanku je bil borzni 
promet večji, tečaji pa so ostali približno enaki. V prometu je so
delovalo enajst obveznic in tri delnice, največji promet je bil z 
obveznico RS 1, znašal je 1,5 milijona mark, z obveznicami RS 2 
pa 680 tisoč mark. Pri blagajniških zapisih, ki se glase na tujo va
luto, je bila razlika med ponudbo in povpraševanjem velika, bor
zni posredniki so bili pripravljeni marke prodajati po 55 tolarjev, 
kupiti pa po 51,5 tolarjev. 

Na včerajšnjem borznem sestanku je bil promet živahen, teča
ji pa so narasli, kar seveda napoveduje hitro drsenje tolarja. Za 
obveznice RS 1 je tečaj s 109,8 narasel na 110,4 odstotkov, pro
met je znašal 1.935 lotov mark, za obveznice RS 2 z 71,5 na 75,1 
odstotek, promet je znašal 681 lotov. Zanimiv je bil posel z ob
veznicami Mebla, saj je promet znašal kar 3.155 lotov, kakor se 
za velik posel spodobi, pa je tečaj s 66,9 padel na 65,4 odstotke. 

Ljubljanska borza je uvedla tudi zlati trg, na njem kotira 15 
zlatnikov, na prostem trgu pa 14 zlatih medeljonov ter nepredela
no zlato in srebro; na včerajšnjem prvem sestanku je bilo pov
praševanje bistveno večje od ponudbe. 

Zamudne O b r e s t i : Na torkovi seji odbora za kreditno-
monetarni sistem in politiko so določili višino zamudnih obresti 
za davke, prispevke, carine in druge davščine, ki so že nekaj časa 
kamen spotike. Njihova višina bo enaka stopnji rasti cen na 
drobno v preteklem mesecu, preračunani na letno raven, in 30 
odstotni realni zamudni obrestni meri. 

[ K R I M I N A L 

Mladoletniki na poti kriminala 
Kranjski policisti so prijeli šest mladoletnikov, med njimi so 

tudi dekleta, ki so kradli po kranjskih trgovinah. Zanimale so jih 
video kasete erotične vsebine, embalaža, igrače, kavbojke. Na ve
sti imajo kar dvanajst kaznivih dejanj. 

Tudi večerni vlom v trgovino Lipa v Bohinjski Bistrici je bil 
delo najstnika, 16-letnega J. R. Z razdalje kakšnih 25 metrov je s 
kamni ciljal v šipo trgovine. Bil je strelec slabše vrste, saj je zadel 
šele s šestnajstim metom. Šipa je končno popustila, fant je vsto
pil in iz registrske blagajne odnesel 4.500 tolarjev, zraven pa še 
Štiri zavitke cigaret Marlboro. Sumljiv je postal že naslednjega 
dne, ko je v šoli za ukraden denar kupil vvalkmana in poravnal 
dolg prijatelju. Temu je za vsega 400 tolarjev prodal tudi ukrade
ne drage cigarete. 

V Tržiču so po nočnem vlomu v Mercatorjevo trgovino v Bi
strici prijeli mladoletnika H . B. in S. M . Ukradeno blago, vredno 
72.000 tolarjev, so vrnili. Fantiča sta v isto trgovino vlomila že 
enkrat prej, 15. januarja, na grbi pa imata tudi vlom v osnovno 
šolo v Bistrici in najmanj deset drugih kaznivih dejanj na območ
ju Tržiča. 

Niso ga pretepli 
Kaznivega dejanja krive ovadbe, za katero je zagrožena ka

zen do treh let zapora, je utemeljeno osumljen 41-letni Škofjelo-
čan Anton B. 3. februarja popoldne je začel na veliko popivati 
po gostilnah, ob pol enajstih zvečer pa, ko mu je že zmanjkalo 
denarja, izdatno nacejen krenil domov. Naslednjega dne se je 
oglasil na policijski postaji in povedal, da so ga med potjo trije 
neznanci pretepli in mu odnesli 940 tolarjev. Kriminalisti so se s 
preiskavo zaman trudili najti potrditev besed Antona B., nazad
nje so ugotovili, da si je možak zgodbico izmislil. 

Zavrnjeni ljubimec? 
Anton P. si je 7. februarja v podzemni garaži v ulici Jake 

Platiša na Planini dovolil "užitke" posebne vrste. Znesel se je 
nad parkirano stoenko, razbil šipe, pokrov motorja, potrgal bri
salce, skratka, povzročil pravo opustošenje. Ko so ga policisti 
prijeli in vprašali, zakaj, je dejal, da je to storil iz maščevanja in 
sovraštva do lastnice stoenke. 

Pet polomljenih vrhov cipres, raztresenih po dvorišču, polomljena trta, 
polomljen termometer... Je to bera poljanske fovšije ali objestnosti? 
Adam Berčič, lastnik sicer urejenega vrta ne ve odgovora. Najbrž se 
strinjamo, da bi storilec svojo energijo lahko s pridom uporabil za bolj 
normalne stvari! foto: G.Šinik 

Kranj, 12. februarja - Morda imajo Avstrijci zaradi tragedije slo
venskih smučarjev na smučišču Mokrine slabo vest in so zato ugra
bitev 33-letne Josefine Brandel v Škofičah ob Vrbskem jezeru me
dijsko še bolj napihnili, kot je običaj? Kakorkoli že, afera od pone
deljka naprej buri tako koroško kot slovensko javnost. V celovških 
zaporih so namreč pristali, osumljeni ugrabitve in napada, 52-letni 
Franc Mubi in njegova sinova, 26-letni Matej in 22-letni Tomaž iz 
Predoselj pri Kranju, ter njuni prijatelji: 22-letni Primož Ambrožič 
in 21-letni Tilen Štefelin z Jesenic ter 19-letni Andrej Hartman iz 
Bitenj pri Kranju. 

Gorenjci so v ponedeljek 
dopoldne v Škofičah ob Vrb
skem jezeru ugrabili 33-letno 
Avstrijko Josefino Brandel, 
njenega moža Bruna pa so 
omamili s solzilcem, da j i ne bi 
pomagal. Od njega so z ugra
bitvijo žene hoteli izterjati 
50.000 mark, kolikor je bila Jo
sefine Brandel dolžna Tomažu 
Mubiju. Nakana jim je spodle
tela. Brandlova hči Ivonne je o 
vpadu nepričakovanih "go
stov" obvestila policiste, ki so 
ugrabitelje prijeli in jih vtaknili 
za rešetke celovških zaporov. 

Kaj se bo z njimi zgodilo, je 
težko napovedati. Celovški kri
minalisti preiskujejo, za osvet
litev ozadja tega kaznivega de
janja so zaprosili tudi kolege v 
slovenskem ministrstvu za no-

Matijoče 
Danica Mubi, žena in ma

ti dveh izmed nesrečnih 
ugrabiteljev, pravi, da ne 
zaupa več novinarjem. Zani
ka trditev, da je mož Franc 
lastnik trgovine ali podjetja. 
Leta in leta je pridno in po
šteno delal v kranjski Savi. 
Kar je kdajkoli delal na vasi, 
pravi, je delal zastonj. 

Zgrožena je nad prizori s 
televizijskega zaslona, kjer je 
Franc Mubi prikazan kot kri
minalec. Hotel je le pomaga
ti sinu, da bi dobil denar na
zaj. Vest, da so prijeti in v 
zaporu, jo je zadela kot stre
la z jasnega v ponedeljek, ko 
je gledala tretji televizijski 
dnevnik. Od tedaj joče. 

Sin Tomaž je končal pri
pravništvo v Savi, zaposlitve 
pa ni dobil. Če bi jo, po vsej 
verjetnosti ne bi nasedel 
oglasom prevarantov in do 
kasnejših dogodkov ne bi pri
šlo, razmišlja Danica Mubi. 
• T. A. 

Gorenjci naivno vstopili v tuj 
dom in s tem prekršili osnovno 
pravilo nedotakljive zasebno
sti. Kar je mogoče pri nas, v 
pravno urejeni državi, kot je 
Avstrija, pač ni. 

tudi ni jasno, koliko bodo 
dejanje olajšali razlogi, ki so 
šest jeznih, doslej neomadeže-
vanih, Gorenjcev privedli na 
pot kriminala. Mubijevi so na
mreč že trikrat pred tem iskali 
Josefino Brandel, a se jim je 
vedno izmuznila. Potrpljenje 
jih je minilo, s še tremi Toma
ževimi prijatelji so v ponede
ljek zjutraj odšli, da bi Brand-
lovo prestrašili in od nje dobili 
nazaj denar, ki ga je bila dol
žna. 

Tomaž Mubi si je namreč la
ni sposodil več kot 50.000 
mark, da bi v tujini registriral 
podjetje. Idejo je dobil v Salo
monovem oglasniku, kjer je la
ni odvetnik Ristić z Dunaja 
oglaševal storitve, ob tem pa je 
bila objavljena ljubljanska tele
fonska številka uvozno-izvozne 
zasebne firme Nelika. V Neliki 
je dobil nasvete, kako do za
sebnega podjetja v tujini, de
nar pa je zaupal Josefini 
Brandl. Naivno je upal, da bo s 
tem, ko bo v eni od avstrijskih 
bank položil dovolj denarja, 
dobil trikratno posojilo, z njim 
takoj vrnil dolgove in začel po
slovati. Lastnika Nelike zani
kata, da bi bila z Brandlovo ka
korkoli povezana, trdita, da je 
niti ne poznata. Kaj je res in 

tranje zadeve. Vodja gorenjske 
"krim" službe Jaka Demšar je 
povedal, da so od Avstrijcev 
dobili dokumentacijo z izjava
mi osumljencev, da pa za kaj 
več kot zgolj poizvedovanja, za 
kar jih lahko prosijo, niso pri
stojni. Preiskava in tudi samo 
sojenje je stvar organov, kjer je 
bilo kaznivo dejanje storjeno. 
Zato je tudi nemogoče karkoli 
reči o tem, kdaj bodo osum
ljenci spet doma, ali bodo do 
sojenja spuščeni na prostost 
proti varščini ali bodo ostali v 
priporu, še manj, kakšna kazen 
jih čaka. Že slovenski zakon je 
do ugrabiteljev zelo strog, za to 
kaznivo dejanje je zagrožena 
kazen od treh do petnajst let 
zapora. Avstrijska kazenska 
zakonodaja ni milejša, upošte
vati pa je tudi treba, da so v 
tem primeru ugrabitelji tuji dr
žavljani, da je do tujcev pravi
loma vsaka država še strožja 
kot do svojih ljudi, in da so 

K R I M I N A L 

Akviziter zmaknil bundo 
Po hišah in stanovanjih 

hodijo najrazličnejši tipi, ki vsi
ljivo ponujajo najrazličnejše 
blago, nekateri od njih pa ima
jo za bregom še drugačne po
sle. Izvidniške obiske izkorišča
jo bodisi za kasnejše vlome ali 
pa kradejo kar spotoma. Pred-
dvorski policisti so pred krat
kim prijeli prodajalca praškov 
in zeliščnih krem, ki je v enem 
od stanovanj zmaknil moško 
bundo, vredno 6.000 tolarjev, 
kasneje pa jo razkazoval v lo
kalu v Tržiču, češ kako lepo 
bundo je kupil. G . Š., doma iz 
Tržiča, se bo seveda moral za
govarjati pred sodnikom. • H. 
J. 

Andrej je šel po blatnike za kadeta 
Po tistem, ko je odšel od doma, pri Hartmanovih v Bitnjah o 

sinu Andreju vedo le, kar so izvedeli prek medijev. Mati Angelca 
Borse pripoveduje, da so k Andreju pogosto prihajali razni prija
telji. Med drugimi je bil prejšnji konec tedna prvič tudi eden od 
Mubijevih fantov. Ker ni dobil telefonske zveze, se je v nedeljo 
okrog enajstih zvečer Mubi še enkrat oglasil, češ da gredo zju
traj ob petih v Avstrijo. Andrej naj bi šel kupit blatnike za kade
ta. 

Zjutraj ob petih je bil Mubi že pri Andreju. Mati je hotela za 
sina pripraviti sendvič, pa je njegov prijatelj dejal, da ni treba, 
ker jih ima on deset, se spominja Angelca Borse. 

Domačim se še sanjalo ni, da bi šel Andrej lahko v Avstrijo s 
kakšnim drugim namenom. Razen tega so ga kmalu pričakova
li, saj je sam dejal, da ga čaka še skladanje sena. Ko so prek 
medijev zvedeli, kaj se je zgodilo, so bili šokirani. Če bi vedel za 
pravi namen fantov, pravi skrušen njegov oče, bi dal sinovemu 
prijatelju zadnjih 5000 mark in mu rekel, naj pusti Andreja pri 
miru. Če bi vedela mati, bi mu skrila potni list. A kaj, ko dvajset
letni fantje bolj malo povedo in delajo po svoje. # T. A. 

kaj ne, bo pokazala preiskava, 
po besedah Tomaževe mame 
Danice Mubi je Brandlova To
maža opetnajstila. Mubijevi so 
s prijatelji odšli k Vrbskemu je
zeru, da bi od nje izterjali de
nar in ga vrnili upnikoma. 

Naivnost, pomešana s sr
dom, jih bo drago stala. Zanje 
se je zavzel ljubljanski podje

tnik Milan Lovrenčič, ki je na
jel in bo tudi plačal odvetniško 
pisarno dr. Matevža Grilca v 
Celovcu. Lovrenčič je prepri
čan, da "primer Mubi" ni edi
ni, pričakuje, da bo avstrijska 
policija s pomočjo slovenske 
raziskala, kako na avstrijskem 
Koroškem izkoriščajo naivne 
Slovence. • H. J. 

Zmaknjena štampiljka 
V jeseniškem zdravstvenem domu je neznanec izkoristil od

sotnost uslužbenk in speljal štampiljke. Očitno so ga zamikale, 
da bi z njimi lahko potrjeval recepte in nato dvigal zdravila -
morda celo mamila - v lekarnah. Kraje štampiljk niso redka 
stvar, saj odpirajo vrata do "nakupa" najrazličnejšega blaga, do
kler se tatu pač ne ujame. Zato ni odveč splošno opozorilo pisar 
niškim ljudem, naj s štampiljkami vendarle bolj previdno ravna 
jo. 

Iz delovnih strojev izginja nafta 
Zima dolgo traja, marsikdo ima težave z nakupom u ' 

i n si pač skuša pomagati na drugačen način. Na Jesenicah" 
znali dva primera, ko so storilci iz delovnih strojev n a g r a d b i š č : ' ' 
avtomobilske ceste izčrpali nafto. V prvem primeru je je zman* 
kalo 300, v drugem 400 litrov. Kako bo tatičem šele vroče, ko jii» 
bo zgrabila roka pravice... 
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