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Premiera NORE v Prešernovem gledališču 
Kranj - Drevi bo Prešernovo gledališče Kranj premierno upri
zorilo dramo Henrika Ibsena N O R A . Letos mineva sto let od 
P»e uprizoritve Nore pri nas, Prešernovo gledališče pa z no
cojšnjo premiero prvič uprizarja klasika svetovne dramaturgije 
Henrika Ibsena. Prevod je delo Janka Modra, režijo kranjske 
»Nore« podpisuje Dušan Mlakar s sodelavci: scenografko Ja-
njo Korun, kostumografko Bianko Adžič Ursulov, lektorico 
Majdo Križaj, komponistom Urbanom Kodrom in koreografko 
Ksenijo Hribar. Zahtevne igralske vloge oblikujejo: Judita Z i 
dar v naslovni vlogi, Bernarda Oman, Bine Matoh, Tine Oman, 
Pavel Rakovec in Tanja Dimitrievska. /ar/ Foto: M . Fock 

Danes bo zaključna prireditev akcije "Izbor 92" 

P o k a l i z a š p o r t n i k e 
Bled, 11. decembra - V minulem mesecu so bralci Gorenjske
ga glasa in poslušalci gorenjskih radijskih postaj: Radia Tri
glav Jesenice, Tržič, Kranj in Žiri izbirali najboljše in najpri-
Ijubljenejše gorenjske športnike. Prejeli smo 2529 glasovnic. 
V moški konkurenci je zmagal Franci Petek pred Bojanom 
Novakom in Cvetom Pretnarjem, v ženski konkurenci pa 
Alenka Kejžar pred Natašo Bokal in Barbaro Mulej. Skupno 
s o največ glasov dobili blejski veslači, ki so tudi zmagovalci v 
kategoriji ekip v individualnih športih, drugi so leski padalci, 
t retji pa je Plavalni klub Radovljica. Med ekipami v igrah bo 
Pokal za najboljšo v minulem letu dobila hokejska ekipa dr
žavnih prvakov Acroni Jesenice, ki je zmagala pred nogome
taši Živil Nakla, tretje pa so po preštetih glasovih košarkarice 
Kranja. 

Zaključna prireditev, na kateri bomo podelili pokal tudi 
sponzorju, ki je v minulem letu izdatno pomagal gorenjskim 
športnikom, Savi Kranj, bo danes, 11. decembra, ob 19.30 v bi-
s*roju Grand hotela Toplice na Bledu. Vstopnine ni, vabljeni 
Pa ste vsi ljubitelji športa, saj boste na prireditvi lahko po
zdravili najboljše gorenjske športike (opravičil se je le Franci 
Petek, ki je na tekmah) in se sprostili ob zabavnem programu. 
• V. Stanovnik 

V R E D N O S T N I P A P I R J I 
J U K INVESTMENTd.o.o., KRANJ, J. Platiše 17, tel. 331-045 

M a n j z a zdravstvo 

Ljubljana, 8. decembra - Začasna skupščina Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije ima l e nalogo za novi 
slovenski parlament. Predlaga mu namreč znižanje prispe
vne stopnje za obvezno zdravstveno zavarovanje, in sicer s 
sedanjih 18,75 na 14,65 odstotka, č e bo nova slovenska 
skupščina sprejela za 3,65 odstotka nižjo prispevno stopnjo, 
bodo naše plače obremenjene s 7 odstotki prispevka za 
zdravstvo, delodajalec enako, za poškodbe pri delu pa bi od
vajali 0,65 odstotka. • D . Ž. 
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Uradni rezultati volitev na Gorenjskem 

L e š e s t s t r a n k j e p o v o l j i G o r e n j c e v 
N a G o r e n j s k e m j e l e 6 s t r a n k d o b i l o v e č k o t 3,4 o d s t o t k a g l a s o v , 5 k a n d i d a t o v p a j e b i l o v 
d r ž a v n i z b o r n e p o s r e d n o i z v o l j e n i h . 

Kranj, 9. decembra - Po uradnih podatkih volilne komisije 1. volil
ne enote za državni zbor in 9. in 10. volilne enote za državni svet je 
na nedeljskih volitvah glasovalo na Gorenjskem 90,2 odstotka vo
lilnih upravičencev od tega 0,6 odstotka po pošti. Pri glasovanju za 
predsednika republike je bilo 3,2 odstotka neveljavnih glasovnic, 
pri glasovanju za državni zbor pa kar 6,3 odstotka. 

Na volitvah za predsednika 
republike je osem kandidatov 
na Gorenjskem dobilo nasled
nje odstotke glasov: 1. Milan 
Kučan 54,96 ; 2. Ivan Bizjak 
27,14; 3. Jelko Kacin 8,68; 4. 
Darja Lavtižar Bebler 2,64; 5. 
dr. Alenka Žagar Slana 2,25; 6. 
dr. Ljubo Sire 1,94; 7. dr. Stani
slav Buser 1,71; 8. France Tom
šič 0,65. 

Za volitve zastopnikov lo
kalnih interesov v državnem 
svetu je bila Gorenjska razde
ljena na dve volilni enoti, iz ka
terih smo izvolili iz vsake po 
enega poslanca: na spodnji 

Gorenjski (občine Škofja Loka, 
Kranj in Tržič) je bil s precejš
njo večino izmed treh kandida
tov izvoljen dr. Ivan Kristan z 
51,25 odstotka glasov, na zgor
nji Gorenjski (občini Radovlji
ca in Jesenice) pa je bila med 
petimi kandidati izbira očitno 
težja. Izvoljen je bil Jože Re-
sman z 34,93 odstotka glasov, 
kar je le za 1,93 odstotka ali 
770 glasov več, kot je dobil dr. 
Avguštin Mencinger. 

Število neveljavnih glasov
nic na volitvah poslancev v dr
žavni svet kaže, da so se volivci 
najtežje odločali prav pri izbiri 

Na gorenjskih smučiščih je do pol metra snega 

N a S o r i š k i i n V o g l u 

s m u č a n j e ž e d a n e s 
snežne padavine, pa se bo ži
čnica takoj zavrtela. 

Kot kaže pa bodo prvi na 
Gorenjskem startali v letošnjo 
smučarsko sezono na Soriški 
Planini, kjer je med tednom za
padlo pol metra snega, sproti 
so ga teptali in čistili cesto, ta
ko da se bodo danes, v petek, 
žičnice že lahko zavrtele. D i 
rektor Niko Rant je še povedal, 
da so ugodne razmere za smu-
čarijo tudi na Starem vrhu, kjer 
je od 10 do 40 centimetrov sne
ga, žičnice pa bodo začele z 
obratovanjem jutri. Tudi cene 
smučarskih kart za Soriško pla
nino in Stari vrh so ugodne, saj 
dnevna vozovnica stane 1.000 
tolarjev, če pride na smučarijo 
družina (trije ali več), pa je ce
na dnevne vozovnice 750 tolar
jev. Kot so povedali bohinjski 
žičničarji, je na Voglu je zapad
lo 45 centimetrov snega, smu
čarsko sezono pa bodo odprli 
danes, saj proge urejajo že od 
srede. 

Dovolj snega za tekme in 
treninge pa je zapadlo tudi na 
Pokljuki, kjer bo v soboto in 
nedeljo evropski pokal v biat
lonu, na 40 centimetrih snega 
pa bodo pripravili tudi prve re
kreativne tekaške prireditve. • 
V. Stanovnik, foto: D. Gazvoda 

Škofja Loka, Bohinj, 11. decem
bra - Sneg, ki je zapadel med 
tednom, je bil na Gorenjskem 
bolj moker kot suh, tako da v 
Kranjski Gori danes še niso ve
deli, ali se bodo žičnice lahko 
zavrtele ali ne. Od 30 do 40 
centimetrov snega je zapadlo 
na Krvavcu, kot je povedal di
rektor žičnic Franjo Kreačič, 
pa je bil sneg suh in ga je veter 
preveč razpihal, tako da tudi 
njim najbrž konec tedna še ne 
bo uspelo pripraviti smučar
skih prog. Če bodo te dni še 
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med 20 oz. 21 kandidati. Do
končni rezultati v odstotkih so 
po strankarskih kandidatnih l i 
stah na Gorenjskem naslednji: 
1. Liberal no-demokratska 
stranka 21,10; 2. Slovenski krš
čanski demokrati 16,03; 3. Slo
venska nacionalna stranka 
15,50; 4. Združena lista (DeS, 
D S U , S D U in SDP) 12,22; 5. 
Slovenska ljudska stranka 8,50; 
6. Demokratska stranka 4,83; 
7. Socialdemokratska stranka 
Slovenije 3,16; 8. Zeleni Slove
nije 3,03; 9. Liberalna stranka 
2,41; 10. Socialistična stranka 
Slovenije 2,40; 11. Narodni de
mokrati in Slovenska gospodar
ska stranka 2,36; 12. Stranka 
neodvisnih 1,85; 13. Slovenska 
obrtno podjetniška stranka 
1,30; 14. Gibanje za občo demo
kracijo 1,30; 15. Liberalno-de-
mokratska stranka Slovenije 
1,19; 16. Skupna lista (SKS, 
Naprej, Svobodna stranka) 

0,72; 17. Demos Krambergerje-
va združena lista (DONS, 
REPSS, Demos) 0,69; 18. 
Združenje S M E R 0,50; 19. Slo
vensko ekološko gibanje 0,45; 
20. Republikanska zveza Slove
nije 0,27; 21. Zveza za Primor
sko 0,16. 

Na osnovi tako porazdelje
nih glasov je bilo listam kandi
datov od skupno 11 sedežev v 
državnem zboru podeljenih ne
posredno 5 sedežev, ki jih do
bijo tisti kandidati, ki so zbrali 
na teh listah največ glasov: dva 
sedeža Liberalno demokratske 
stranke pripadata Zoranu Tha
lerju in Maksimiljanu Lavrincu, 
sedež Slovenskih krščanskih de
mokratov Ignacu Polajnarju, se
dež Združene liste (DeS, D S U , 
S D U , SDP) dr. Dušanu Bavdku 
in sedež Slovenske nacionalne 
stranke Štefanu Matušu. • Š. 
Ž. 

B r e z p o s e l n i d o b i l i p r e m a l o 

Kranj, 11. decembra - Spomladi so svobodni sindikati spro
žili postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa mini
strstva za delo in zavoda za zaposlovanje o povečevanju de
narnih nadomestil za brezposelne. 

Menili so namreč, da bi se morala nadomestila brezposelnih 
usklajevati mesečno s plačami, ne pa, da se povečujejo le nekaj
krat letno. Realna vrednost nadomestil je zaradi take politike 
vse nižja, brezposelni pa s svojimi prejemki ne morejo loviti ra
sti življenjskih stroškov. 

Ustavno sodišče je razsodilo v prid brezposelnim, češ da rav
nanje ministrstva za delo in zavoda za zaposlovanje, ki sta pri 
usklajevanju nadomestil za brezposelnost jemala daljše časovno 
obdobje, ni bilo ustavno in zakonito. Ustavno sodišče namreč 
ugotavlja, da so z zakonom o zavarovanju za primer brezposel
nosti zavarovancem zagotovljene pravice za čas, ko so brez svoje 
krivde ostali brez dela. Osebni dohodek se izplačuje vsaj enkrat 
mesečno. Statistični zavod vsak mesec sproti ugotavlja rast O D 
na zaposlenega. Po zakonu o zaposlovaauju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti pa je treba nadomestila usklajevati sproti 
vsak mesec. 

V prihodnje bodo torej brezposelni deležni redne uskladitve 
nadomestil. A l i jim bo (take kot upokojencem) pripadal tudi 
poračun in ali jim bodo poračunali tudi razliko za čas, ko so po 
zaslugi neustavnih sklepov ostali brez zakonite uskladitve? 
Neuradno smo izvedeli, da naj bi dolg brezposelnim za nazaj 
poravnavali na podlagi individualnih zahtevkov oškodovancev. 
Samo na Gorenjskem je bilo oktobra tek 4374 od 11,618 brez
poselnih. Lahko si predstavljamo, kakšna papirnata vojna se bo 
vnela, če bodo brezposelni terjali svoje za nazaj. • D. Ž. 

NOVOLETNI 
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• darila, konfekcija 
• pohištvo, bela tehnika 
• kmetijska 
mehanizacija 
• avtomobili, motorji 

PROST VSTOP 



Parlament smo izvolili, na vrsti je vlada 

S t r a n k a r s k o k u p č k a n j e 

Glasovi nedeljskih predsedniških in parlamentarnih volitev so 
prešteti. Volilna evforija je mimo. Udeležba na glasovanju je bila za 
evropske razmere izredno visoka. Dosegla je 85,9 odstotka volilnih 
upravičencev. Milan Kučan je prepričljiv zmagovalec predsedniških 
volitev, Liberalno-demokratska stranka pa je potolkla svoje najhuj
še tekmice, predvsem krščanske demokrate, ki so v primerjavi z volit
vami leta 1990 res napredovali in za odstotek prehiteli Združeno li
sto, vendar so zaostali za pričakovanji. 

Predsednik republike ne bo imel prevelikih problemov, komu zau
pati mandat za sestavo nove vlade. Dr. Janez Drnovšek že igra vlogo 
mandatarja. Pri tem mu ni z rožicami postlano. Posamezne parla
mentarne stranke namreč pogojujejo svoje sodelovanje v vladi z izlo
čevanjem drugih strank. Liberalni demokrati nočejo imeti nič skup
nega z Jelinčičevo Slovensko nacionalno stranko, Peterletovi krščan
ski demokrati še vedno niso navdušeni nad vlado, v kateri bi bili 
skupaj s prenovitelji oziroma Združeno listo, Slovenska ljudska 
stranka izloča iz sodelovanja Drnovškove demokrate, Bavčarjevi de
mokrati pa zavračajo sodelovanje z Jelinčičem in krščanskimi demo
krati, če jih bo še naprej vodil Lojze Peterle. Klopčič je hudo zamo
tan in nič ni presenetljivega, da so strankarski liderji za tesno zaprti
mi vrati staknili glave (Peterle pravi temu klavzura) in kovali strate
gijo obdržanja na komaj pridobljeni oblasti. Ob analiziranju razli
čnih možnosti sestave vladne koalicije je zelo verjetno, da bosta 
Slovenska nacionalna stranka in Slovenska ljudska stranka ostali v 
opoziciji, kaj lahko se pa zgodi, da bodo v opoziciji tudi prenovitelji 
oziroma združena lista, čeprav je prav v tej politični skupini največ 
želje, da bi še naprej živela sedanja vladajoča koalicija, iz katere so 
izpadli socialisti, ki niso prišli v parlament. Drnovšku se hudo ponu
jajo krščanski demokrati, vendar pogojujejo svoje sodelovanje s po
goji, ki jih Drnovšek verjetno ne bo sprejel z odprtimi rokami: Peter
le zunanji minister, dr. Vencelj šolski minister, Ivan Oman predsed
nik parlamenta in Deželak in Umek v gospodarskem delu vlade. 
Vprašanje je tudi, ali bodo na to pristali drugi morebitni koalicijski 
partnerji, po evropskih izkušnjah pa najmočnejša stranka ponavadi 
obdrži vsaj notranji, zunanji in obrambni resor. Po novicah iz LDS 
se še posebej Bavčarju in Janši slabo piše, nasploh pa so bile hitro 
pozabljene zasluge nekaterih slovenskih politikov pri osamosvajanju 
Slovenije. Ker je še za ta mesec planirana prva seja državnega zbo
ra, lahko pričakujemo, da bo do takrat razvozljan tudi vladni vozel 
in bo medstrankarsko kupčkanje uspešno končano, kar je interes dr
žave. Vladna kriza takoj na začetku ne obeta nič dobrega. • J . 
Košnjek 

V novem državnem zboru bo 8 strank 

B r e z soc ia l i s tov , l i b e r a l c e v 

i n n a r o d n i h d e m o k r a t o v 
Socialdemokrati so šele po drugi delitvi mandatov iz pre
sežkov in ostankov glasov prišli v novi državni zbor. 

Ljubljana, 10. decembra - Od 90 poslancev novega državnega 
zbora sta bila najprej znana poslanca italijanske in madžarske na
rodnosti v Sloveniji. Na dva manjšinska sedeža se bosta usedla dose
danja poslanca v družbenopolitičnem zboru skupščine: Robert o Ba-
telli za italijansko in Marija Pozsonec za madžarsko narodnost. 

V novem državnem zboru bo razen teh dveh poslancev 88 pred
stavnikov 8 strank. Neposredno je prišlo v državni zbor 5 strank, 
po dodatni delitvi pa še tri. Tako je 88 sedežev v državnem zboru 
razdeljenih takole: Liberalno-demokratska stranka ima 22 sedežev, 
Slovenski krščanski demokrati imajo 15 sedežev, Združena lista 14 
sedežev, Slovenska nacionalna stranka 12 sedežev, Slovenska ljudska 
stranka 10 sedežev, Demokratska stranka 6 sedežev, Zeleni Slovenije 
5 sedežev in Socialdemokratska stranka Slovenije 4 sedeže. Nova 
stranka v parlamentu je Jelinčičeva Slovenska nacionalna stranka, 
iz najvišjega zakonodajnega telesa pa so izpadle Socialistična stran
ka Slovenije, Liberalna stranka in Narodno-demokratska stranka. 

Kristan in Resman v državnem svetu 

V nedeljo smo izvolili 22 predstavnikov lokalnih skupnosti v 
40-članskem državnem svetu. Z Gorenjskega sta bila izvoljena 
dr. Ivan Kristan v škofjeloški, kranjski in tržiški občini ter Jože 
Resman v jeseniški in radovljiški občini Razen teh dveh so v 
državnem svetu dr. Dušan Plut, Aleš Ocepek, Avgust Majerič, 
dr. Peter Glavič, Franc Ban, Jože Zupančič, Branko Brumen, 
Andrej Hrastelj, Jože Magdič, Danilo Kovačič, Fedja Klavo-
ra, Tone Hrovat, Branko Matkovič, Ivo Benkovič, Marcel Ste-
fančič, Danijel Božič, Janko Sušnik, Franc Glinšek, Sandi Če
ško in Miroslav Cerar. 
Znana je že večina poslancev novega državnega zbora. Narodno

sti bosta zastopala Roberto Batelli in Marija Pozsonec. 
Liberalno demokratsko stranko bodo predstavljali dr. Janez Dr

novšek, Herman Rigelnik, Davorin Kračun, Jože Protner, Zoran 
Thaler, Jaša Zlobec, Vika Potočnik, Janez Kopač, Tone Anderlič, 
Maksimilijan Lavrinc, Jadranka Šturm - Kocjan, Jože Lenič, Maks 
Sušek, dr. Janez Zupane, Miran Jerič, Gabrijel Berlič, Geza Džu-
ban, Jože Školč, Pavle Gantar, Janez Jančar, Branko Jane in Dra
gan Černetič. 

Slovenski krščanski demokrati imajo zanesljivo v državnem zbo
ru Lojzeta Peterleta, Ignaca Polajnarja, Miroslava Gržino, Nado 
Skuk, Benjamina Henigmana, Jurija Malovrha, Staneta Firma, Ci
rila Pucka, Ivana Omana, Franca Miklavčiča, Izidorja Rejca in 
Štefana Kocipra. 

Z Združene liste so v parlamentu Franc Avberšek, dr. Ciril Ribi
čič, Borut Pahor, Miran Potrč, dr. Dušan Bavdek, dr. Mateja Ko
žuh - Novak, Ivo Sisinger, Franc Horvat, Jože Jagodnik, Breda Pe
čan, Rado Bohinc, Miloš Pavlica in dr. Lev Kreft. 

Slovenska nacionalna stranka ima v državnem zboru Zmaga Je
linčiča, Andreja Lenarčiča, Štefana Matuša, Marjana Stariča, Po
lonco Dobrovoljc, Ireno Oman in Saša Lapa. 

Slovenska ljudska stranka ima v parlamentu dr. Ludvika Topla
ka, Alojza Metelka, Marjana Podobnika, Franca Zagožna, Metko 
Karner - Lukač, Mihaelo Logar, Janeza Podobnika in Franca Poto
čnika. 

Demokratska stranka ima naslednje poslance: Igor Bavčar, dr. 
France Bučar, dr. Dimitrij Rupel, Danica Simšič, Igor Omerza in 
Tone Peršak. 

Zeleni Slovenije imajo v parlamentu dr. Vladimirja Toplerja, dr. 
Janka Predana, dr. Bojana Korošca, dr. Petra Tanciga in dr. Lea 
Šešerka. 

Socialdemokratska stranka ima na treh sedežih dr. Jožeta Pučni
ka, Janeza Janšo in Draga Šiftarja. • J . Košnjek 

Koroški deželni glavar dr. Christoff Z E R N A T T O je odgovarjal na vprašanja 
Gorenjskega glasa 

S l o v e n i j i n a K o r o š k e m r a s t e u g l e d 
Na uradni obisk v Slovenijo bom prišel takoj, ko me bodo povabili, je dejal v sredinem pogovoru za Gorenjski 
glas koroški deželni glavar. 

Gospod deželni glavar. Na 
Koroškem ste pazljivo sprem
ljali nedeljske volitve v Sloveni
ji VI ste med prvimi čestitali 
predsedniku Republike Sloveni
je Milanu Kučanu za izvolitev. 
Kako ocenjujete izide sloven
skih volitev? 

" N a Koroškem predvsem 
menimo, da so volitve pokaza
le jasno politično sliko v Slove
niji in da bo rezultat teh volitev 
tudi pozitivno vplival na pri
hodnje sodelovanje med Slove
nijo in Avstrijo oziroma Slove
nijo in Koroško. Tu ne mislim 
samo na politično raven sode
lovanja, ampak na vse druge 
oblike sodelovanja, tudi med 
deželami, mesti, občinami, or
ganizacijami itd. Veseli me, da 
smo z volitvami dobili v Slove
niji politične sogovornike, ki 
bodo vsaj nekaj let predstavlja
li slovensko državo. Prav tako 
sem vesel, da se v Sloveniji 
zboljšujejo tudi gospodarske 
razmere." 
Vi ste tudi predsednik koroške 
Ljudske stranke, kije prijatelj
ska s Slovenskimi krščanskimi 
demokrati Ste pričakovali višji 
volilni odstotek te stranke? 

"Glede Slovenskih krščan
skih demokratov mi je žal, da 
na nedeljskih volitvah niso bili 
uspešnejši. Pred volitvami se 
jim je obetal višji odstotek do
bljenih glasov, očitno pa jim je 
kar precej odstotkov vzela Slo
venska ljudska stranka oziro
ma kmečka stranka. Sicer pa so 
bili po mojem mnenju Sloven
ski krščanski demokrati najza
služnejši za osamosvojitev in 
njen uspešen zaključek in tudi 
v prihodnje, v to sem prepri
čan, bodo ostali in postali ena 
najpomembnejših, če ne najpo
membnejša slovenska stranka. 
Začeto politično linijo morajo 
Slovenski krščanski demokrati 
nadaljevati. Ob tej priložnosti 
čestitam mojim prijateljem v 
slovenski krščanski demokraci
ji k volilnemu uspehu. Tudi za
radi našega prijateljstva z njimi 
se bo sodelovanje med Sloveni
jo in Koroško še naprej razvija
lo." 

Republika Slovenija in Avstrija 
sta sosedi Po nekaterih oce
nah, tako je na primer izrekel 
Lojze Peterle pred mesecem v 
Beljaku, se je sodelovanje med 
Slovenijo in Koroško oziroma 
Avstrijo po padcu njegove vlade 
zmanjšalo. Ali po vaše to drži? 

"Ne vem, kaj je gospod Pe
terle izjavil. Res pa je, da je bi
lo po razpadu vašega Demosa 
sodelovanje nekoliko slabše. 
Sicer so pa prvo demokratično 
vlado Slovenije pod vodstvom 
gospoda Peterleta preveč obre
menjevale notranjepolitične te
me, zato za druge stvari ni bilo 
dovolj časa. Upoštevati pa je 
treba tudi to, da se je Slovenija 
osamosvajala in utrjevala svoj 
mednarodni položaj, zato je bi
lo razumljivo tudi sodelovanje 
s Koroško oziroma Avstrijo ne
koliko manj intenzivno. Na
sploh pa ugotavljam, da se je 
zadnje čase poslabšalo tudi so
delovanje znotraj delovne 
skupnosti Alpe Jadran. Gene
ralno vzeto v odnosih ni bilo 
nič narobe, le Slovenijo so pre
več obremenjevale notranjepo
litične teme. M i na Koroškem, 
zanesljivo je tako volja tudi v 
Sloveniji, menimo, da se mora
jo odnosi utrjevati, saj imamo 
za to vse pogoje. Predvsem pa 
se mi zdi pomembno poudariti, 
da se je ugled Slovenije po osa
mosvojitvi na Koroškem pove
čal. Pred tem Slovenije vsi niso 
videli v najboljši luči. Sedaj 

Pred enim letom je bil sprejet zakon o 
denacionalizaciji 

N a d 1 2 . 0 0 0 z a h t e v 

z a v r n i t e v p r e m o ž e n j a 
Razlaščenci tarnajo, da se zakon uresničuje prepočasi in da 
nekateri uradniki ne spoštujejo zakona. 

Ljubljana, decembra - Sedmega decembra lani je začel veljati 
zakon o denacionalizaciji. Za te stvari pristojni organi so doslej 
prejeli 12.215 prošenj za vrnitev premoženja. Izdali so 1531 
odločb. 1006 zahtevam so ugodili, 435 zahtevkov so zavrgli, v 43 
primerih pa so zahteve zavrnili. 

Skupščinska komisija za denacionalizacijo ugotavlja, da vrača
nje premoženja poteka prepočasi in da je treba rok za vložitev 
zahtev za vrnitev premoženja podaljšati na 60 mesecev. Sedaj ve
lja 18 mesečni rok, kar pomeni, da je zadnji rok za vložitev zah
tevkov 7. junij 1993. Predsednik komisije Ivan Pučnik je oster v 
grajah uresničevanja zakona. Pravi, da mnogi občinski uradniki 
ravnajo po svojem političnem prepričanju in ne po zakonu. Še 
posebej počasi se vrača zemlja. Lahko se zgodi, da bodo šli kme
tje samovoljno spomladi orati na svoje odvzete njive, čeprav bo 
to rušenje pravne države. Vendar krivci ne bodo kmetje, ampak 
državni organi, ki ne spoštujejo zakona. Najhujša kritika leti na 
ministra za pravosodje in upravo Miha Kozinca. Razlaščenci so 
na svojem zboru konec novembra v Cankarjevem domu terjali 
njegov odstop. Vlada nasprotuje podaljšanju roka za vložitev 
zahtevkov, prav tako pa ni za jamstvo države za izdane obvezni
ce razlaščencem, ker bi s tem padlo celotno breme na ramena 
davkoplačevalcev. 

Doslej je bilo vrnjenih 10.536 hektarov gozdov, 1785 hektarov 
kmetijskih zemljišč, 13 kmečkih gospodarstev, 70 stanovanj, 36 
stanovanjskih hiš, 124 poslovnih stavb in prostorov, pet podjetij 
itd. V Kranju je bilo vloženih 751 zahtev, pozitivno pa so jih reši
li 26. • J . Košnjek 

imamo priložnost, da se Koro
ška in Slovenija tudi v evrop
skih razmerah zavzemata za 
skupne cilje. V te skupne napo
re pa bi kazalo vključiti tudi 
italijansko deželo Furlanijo in 
Julijsko Krajino." 
Država Slovenija se zanima za 
odnose med večinskim nemško-
govorečim delom prebivalstva 
na Koroškem in slovensko 
manjšino. Zadnjič ste dejali, 
da je zboljšanje teh odnosov ve
lik uspeh vašega deželnega gla
varstva. Kje se kažejo ti uspehi? 

"Uspehi so, vendar niso sa
mo moja zasluga kot deželnega 
glavarja. Odnosi med manjšino 
in večino se zadnja leta stalno 
zboljšujejo, za kar ima zasluge 
tudi Slovenija, ki je po svojih 
močeh skušala pomagati svoji 
manjšini. Pri tem ni šlo vedno 
le za politiko, ampak so k sode
lovanju med manjšino in veči
no prispevali tudi pristni med
človeški odnosi v vsakdanjem 
življenju. Predvsem zato je do
seglo medsebojno zaupanje vi
šjo raven. Razumljivo ima vsa
ka stran svoje pogoje in zahte
ve, ki pa jih bo treba v medse
bojnih pogajanjih uskladiti. To 
je pomembno tudi zato, ker ta
ko Koroška kot Slovenija pri
padata istemu delu Evrope." 
Kako ocenjujete pobudo Slove
nije, da bi tudi z Avstrijo, tako 
kot je storila pred mesecem z 
Madžarsko, podpisala bilate
ralno pogodbo o zaščiti manj
šin? 

"O tem še nisem razmišljal. 
Prav tako o tem med Slovenijo 
in Avstrijo še ni bilo uradnih 
pogovorov. Zame je najpo
membnejše, da Slovenci ohra
nijo na Koroškem vse svoje 
značilnosti, da se ohrani njiho
va kultura in da je slovenščina 

tudi zastopana v šolah. Če s 
bodo stvari še naprej tako ravi-
jale, potem taka pogodba 
sploh ni pomembna in nujna. 
Na te stvari so Korošci zelo ob
čutljivi in nimajo radi, da s 
nekdo od zunaj vtika v stvari, 
ki so stvar Koroške oziroma 
njenih prebivalcev. Zato mora
mo biti pri tem zelo pozorni m 
previdni, seveda pa nam J e .P° 
polnoma jasno, da Slovenci n 
Koroškem potrebujejo zašči
to." 
Radi bi slišali vaše mnenje o 
zahtevi Slovencev na Kof°' 
škem, da bi dobili svojega pred
stavnika v deželnem zboru. 

" V moji stranki imamo g l e d e 

tega jasno stališče. Vstop^ zaj 
stopnika Slovencev v deželni 
parlament je proces, v katerem 
je več korakov. Prvi korak J e 

ustanovitev nekakšne sloven
ske zbornice, v katero bi Slo-
venci sami izbrali svoje pred
stavnike. Drugi korak pa bi bi
la odločitev te zbornice, kog? 
delegirati v deželni zbor. M i ni
mamo nič proti, da se sloven
sko zastopstvo v parlamentu 
tako uredi. Seveda pa se je tre
ba o tem pogovoriti in dogovO' 
riti še z drugima dvema stran
kama, zastopanima v deželnem 
zboru. To sta Haiderjeva svo
bodnjaška stranka in AmbrozV-
jeva socialdemokratska stran
ka. Najvažnejša pa je seveda 
ustanovitev zbornice, kjer vi
dim nekaj problemov, ki pa W 
morajo rešiti Slovenci sami-1° 
je treba zelo dobro prediskuti' 
rati." 

Gospod deželni glavar, tiM 
pridete na obisk v Slovenijo? 

"Na uradni obisk k vam 
bom prišel, ko me bodo pova
bil i ." • J . Košnejek, slika & 
Sinik 

Slovenska vlada sklenila podal jšat i rok plači la 

D o p l a č i l o dohodnine v 60 dneh 
Ljubljana, 10. decembra - Slovenska vlada je na današnji kore* 
spondenčni seji sklenila, da se podaljša rok, v katerem je p 0 ' 
trebno doplačati dohodnino. Ker zakon o dohodnini sicer dolo* 
ča 30-dnevni plačilni rok, sprememba zakona pa bi zahteval9 

daljši čas (zlasti ker se mora parlament še prej nanovo konsti
tuirati), so problem sklenili rešiti z internim navodilom občin
skim enotam Republiške uprave za javne prihodke, po katerem 
se bodo zamudne obresti zaračunavale za plačila, ki bodo kas
nila za več kot 60 dni od prejema davčne odločbe. • Š. Ž. 

S sindikatom bo tretjino ceneje 
Ljubljana, 8. decembra - Prostovoljno zdravstveno zavarovanj' 
bo za člane Zveze svobodnih sindikatov kar za 31 odstotkov c 

nejše. Gre namreč za skupen projekt tega sindikata in državn 
zdravstvene zavarovalnice, ki bosta do 15. decembra podpisj* 
nekakšno krovno pogodbo in z njo določili pogoje za skupins" 
zavarovanje članov svobodnega sindikata za dobo petih let. . 

Premija za paket popolnega zdravstvenega zavarovanja, k i s 

cer znaša tisoč tolarjev, bo veljala 690 tolarjev, ta znesek pa bi & 
poslenim odtegovali od plač. Zavarovalnica v zameno za ta (y 
slej največji) popust pričakuje zavarovanje 15 tisoč članov sin? 
kata, in sicer še decembra, če naj bi ga po novem letu že uveU 
vljali. Več o tem na strani 5. • D. Ž. 

Novoletni sejem 
Kranj, 11. decembra - Danes, 11. decembra, se v Kranju zače
nja že 33. novoletni sejem, ki bo trajal do 20. decembra. Z e 

precej pred današnjim začetkom prireditve je bila po podat
kih prireditelja sejemska hala A zasedena do zadnjega kva
dratnega metra, ponudba na sejmu pa bo prestra in primerna 
za božično-novoletna darila, velika pa bo tudi izbira kristala-
konfekcije, pletenin, usnja, obutve, prehrambenih izdelkov, 
kozmetike, zabavne elektronike in športne opreme. Razsta' 
vljalci napovedujejo ugodne cene in popuste za kolesa, foto
grafsko opremo, pletilne in šivalne stroje, kmetijsko mehani
zacijo, belo tehniko. Raznovrstna bo tudi ponudba različnjjj 
avtomobilov. In nenazadnje ne bo manjkalo tudi različni11 

obrtniških izdelkov. Vstopnine tudi na novoletnem sejmu n e 

bo, da si bo lahko čimveč obiskovalcev ogledalo prireditev i " 
se odločilo za nakupe. • A. Ž. 
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Primerjava volilnih rezultatov med Gorenjsko in Slovenijo 

G o r e n j s k a d e s n o o d S l o v e n i j e 
Uradni rezultati na Gorenjskem kažejo, da se izbira Gorenjcev nagiba bolj na desno od dr
žavnega povprečja zlasti po zaslugi Slovenske nacionalne stranke. 

Radovljica 

Kranj, 10. decembra - Primerjava uradnih volilnih rezultatov na 
Gorenjskem z neuradnimi rezultati v Sloveniji kaže, da je bila vo
lilna volja Gorenjcev precej bolj naklonjena desnim strankam. Če 
°i Gorenjci sestavljali slovenski parlament, bi bilo v njem le šest 
strank, desne stranke pa bi imele absolutno večino. 

jtočanu le navadna večina 
Pri volitvah predsednika repu

blike lahko na Gorenjskem ugo
tovimo, da sta le dva kandidata 
dobila manj glasov kot v vsej Slo
žnij i : zmagoviti Milan Kučan je 
na Gorenjskem namesto skoraj 
dveh tretjin (v Sloveniji) dobil le 
dobro navadno večino, slabše kot 
v Sloveniji pa se je odrezal tudi 
dr. Stanko Busar. Za vse ostale 
kandidate velja, da so dobili več 
glasov, pri čemer gre to verjetno 
Pripisati dejstvu, da so Gorenjci 
aH vsaj od tod doma. 

V državni svet liberalna 
demokrata 

Dejstvo, da sta bila v obeh vo
lilnih enotah za državni svet iz
brana kandidata Liberalno-de-
rnokratske stranke, v precejšnji 
nieri potrjuje splošno vsesloven
sko ugotovitev, da so bile pripad
nosti stranki odločilnega pomena 
Pri izvolitvi, saj oba pripadata 
nedvomno zmagoviti stranki. To 
trditev še bolj potrjujejo skromni 
rezultati kandidatov za državni 
zbor na gornji Gorenjski, kjer 
sta kandidata Socialistične stran
ke in Socialdemokratske stranke 
Verjetno prav zaradi svojih 
strank dobila manj glasov, kot je 
bilo pričakovati. Te ugotovitve 
seveda nikakor ne pomenijo, da 
bi želeli komurkoli od kandida
tov jemati osebni ugled ali kvali
tete, niti komu drugemu to pose
bej pripisovati. 

Gorenjci želijo desni 
parlament 

Najbolj zanimive in zagotovo 
najpomembnejše so bile volitve v 
državni zbor. Primerjava sloven
skih in gorenjskih volilnih rezul
tatov tu pokaže, da je bila volilna 
volja Gorenjcev usmerjena veli
ko bolj v desno, kot to pokaže 
povprečje v Sloveniji. Od strank, 
ki bodo prišle v državni zbor sta 
na Gorenjskem dve dobili več 
glasov kot v Sloveniji: Slovenski 
krščanski demokrati (+1,50 od
stotka) in Slovenska nacionalna 
stranka ( + 5,62 odstotka!), vse 
ostale pa so izgubile. 
Če upoštevamo, da je za uvrsti
tev v parlament potrebno dobiti 
tri poslanske sedeže (3,3 odstotka 
glasov), bi po mnenju Gorenjcev 
bilo v parlamentu le 6 strank, kar 
pomeni, da bi Zelenim in Social
demokratom to ne uspelo. Če 
upoštevamo naslednjo deklarira
no politično razvrščanje strank: 
na levo Združena lista in Social
demokrati, na sredino Liberalni 
demokrati, Demokrati in Zeleni 
ter na desno Krščanski demokra
ti, Nacionalna in Ljudska stran
ka, potem lahko za državni zbor 
po volilnih rezultatih v Sloveniji 
ugotovimo, da bo imela levica 21 
odstotkov, sredina 39 odstotkov 
ter desnica 40 odstotkov (po tako 
imenovanem d'Hontov izračunu 
poslanskih mest bo sicer razmerje 
v parlamentu 20 : 38 : 42), po vo
lilni volji Gorenjcev pa bi bilo to 
razmerje bistveno drugačno: levi
ca 16 odstotkov, sredina 33 odsto-

Politični zemljevid jeseniške občine 

N a c i o n a l n o s t r a n k o 
s o v o l i l i p o v a s e h 
Jesenice, 10. decembra - V domala vseh vaseh jeseniške občine so 
volili Zmaga Jelinčiča. Izjema je Radovna, kjer nacionalna stranka 
ni dobila niti enega glasu. Krščanski demokrati so dobili največ v 
Ratečah, LDS na voliščih pri gimnaziji, Združena lista v Plavškem 
Rovtu, Slovenska ljudska stranka v Javorniškem Rovtu. Gibanje za 
občo demokracijo na večini žirovniških volišč ni dobilo niti enega 
glasu. 

V jeseniški občini je od 23.494 
Volivcev glasovalo 21.013 voliv
cev ali 89,44 odstotka. Največja 
udeležba je bila na voliščih v 
Podkorenu, na Hrušici, na Plav
žu, na Javorniku in na Kočni -
več kot 90 odstotna. 

LDS je dobila nekaj več kot 24 
odstotkov glasov, SNS 18 odsto
tkov. Združena lista 12 odsto
tkov, SKD 9 odstotkov, SDSS 6 
odstotkov, Gibanje za občo de
mokracijo 5 odstotkov, SLS 4 od
stotke, Demokratska stranka in 
zeleni po 3 odstotke, neodvisni 2 
odstotka in ostale stranke pribli
žno po 1 odstotek glasov. 

Milan Kučan je dobil 63 odsto
tkov glasov, Ivan Bizjak 18 od
stotkov in Jelko Kacin 8 odsto
tkov. Milan Kučan je dobil naj
več glasov na voliščih na Savi in 
na Plavžu, Ivan Bizjak pa je vi
sok odstotek glasov dobil v Plav
ž e m Rovtu, v Ratečah in na Ko
roški Beli. Pri glasovanju za čla

ne državnega sveta je bil s 35 od
stotki glasov na prvem mestu Jo
že Resman - LDS, drugi Avguštin 
Mencinger - SKD z 31 odstotki, 
tretji Danijel Ažman - ZL z 20 
odstotki, četrti Zvone Prezelj in 
peti Danijel Marko Bezjak. 

Nekaj primerjav je prav zani
mivih. V Ratečah, v Podkorenu, 
Martuljku, na Dovjem, v Javor
niškem Rovtu, na nekaterih voli
ščih na Savi in na Koroški Beli je 
Jelinčičeva stranka dobila več 
glasov kot zmagovita LDS. Pri 
tem izstopajo Potoki, kjer so Dr
novškovi LDS dali 12 odstotkov 
glasov, Zmagu Jelinčiču pa kar 
37 odstotkov glasov! Zgornjesav-
ska dolina z izjemo Kranjske Go
re in Mojstrane je torej volila 
Slovensko nacionalno stranko, 
zanimivo pa je, da v majhnem 
zaselku Zgornja Radovna Jelin
čič ni dobil niti enega glasu, prav 
tako tudi ne Gibanje za občo de
mokracijo. Slovenska nacionalna 

tkov in desnica 51 odstotkov. 
Absolutna večina bi bila torej na 
desnici. 

Podobno se je godilo tudi osta
lim strankam: več glasov kot v 
Sloveniji so dobili desni Narodni 
demokrati in SGS, Liberalna 
stranka, (pogojno) sredinski 
Stranka neodvisnih in Gibanje 
za občo demokracijo, leva Socia
listična stranka in ostale stranke 
pa manj. 

Volilna presenečenja 
Že omenjeno predvsem stran

karsko odločanje je nekaterim 
kandidatom k dobrim volilnim 
rezultatom pripomoglo, drugim 
pa prineslo kar precejšnje razoča
ranje. Med tiste, ki so lahko vo
lilnega rezultata (dobiti približno 
petino glasov je ob taki množici 
kadidatov vsekakor velik uspeh) 
veseli bi lahko poleg neposredno 
izvoljenih šteli tudi škofjeloškega 
predsednika občinske vlade Vin-
cencija Demšarja, Ivana Omana 
(oba SKD) ter skoraj vse kandi
date LDS. Veliko pa je razočara
nih, saj so dobili le okoli dvajseti
no glasov ali še manj: jeseniški 
župan dr. Božidar Brudar, tržiški 
župan Peter Smuk ter vidni dose
danji gorenjski poslanci dr. Fran
ce Bučar, Anton Kramarič, An
drej Šter, Branko Grims, Marija 
Lončar in mag. Viktor Žakelj. 

Med strankami je doživela z neu-
vrstitvijo v parlament največje 
razočaranje zagotovo Socialisti
čna stranka. Kot zanimivost 
omenimo še neposredni "dvoboj" 
na istem glasovalnem lističu med 
nekdanjim šolskim ministrom 
dr. Petrom Vencljem in doseda
njim dr. Slavkom Gabrom, ki se 
je z dvainpolkrat več glasovi kon
čal v korist slednjega. • Š. Ž. 

stranka pa je dobila najmanj gla
sov na voliščih v ŽICu in pri Je
lenu na Jesenicah. 

Radovna je sicer dala največ 
glasov Slovenskim krščanskim 
demokratom, ki so dobili precej 
glasov tudi na voliščih na Koro
ški Beli ter na Breznici, Doslov-
čah in Vrbi - absolutno največ, 
kar 29 odstotkov, pa v Ratečah. 

LDS je dobila največ glasov na 
voliščih na Savi, kjer so volili sta
novalci iz stolpnic za gimnazijo. 
Slovenska ljudska stranka je do
bila veliko glasov v Radovni, na 
Belci, v Plavškem Rovtu, v Plani-, 
ni pod Golico, največ pa v Javor
niškem Rovtu in najmanj na vo
lišču na Tomšičevi na Jesenicah. 

Združena lista je dobila več 
kot 10 odstotkov glasov v Kranj
ski Gori, Mojstrani, na Hrušici, 
v mestnih krajevnih skupnostih, 
čez 20 odstotkov pa na PotokiH 
in v Plavškem Rovtu. 

Socialdemokrati so dobili naj
več glasov na Belci, Hrušici, na 
mestnih voliščih in na Bregu ter 
na Javorniku in na Blejski Do
bravi. 

Stranka Gibanje za občo de
mokracijo je najbolj »močna« na 
Plavžu, na Savi in Podmežakli 
ter na nekaterih območjih Javor-
nika, medtem ko na žirovniškem 
območju na več voliščih zanjo ni 
bil oddan niti en glas. Socialisti 
so dobili največ glasov v Kranj
ski Gori, Radovni in na Javorni
ku, neodvisni v Kranjski Gori, 
narodni demokrati pa v Smoku-
ču in na Koroški Beli .* D. Sedej 

Volilni izid, ki najbolj preseneča 

Z m a g o j e z m a g a l v T r ž i č u 
Tržič, 9. decembra - Slovenska nacionalna stranka je zbrala več kot 
19 odstotkov glasov v 7. volilnem okraju, župan Smuk pa je priboril 
liberalni stranki dobrih 5 odstotkov glasov. V Lomu je predsedni
ški kandidat Ivan Bizjak krepko prehitel Milana Kučana. 

Čeprav se je nedavnih voli
tev v tržiški občini udeležilo 
^anj volivcev kot ob plebisci
tu, jih je na volišča vendarle 
Prišlo več kot ob prejšnjih vo-
'ttvah. V 7. volilnem okraju s 
'0.978 vblivci jih je glasovalo 

9-922 oziroma 90,38 odstotka. 

Najbolj so se odrezali v Seni-
čnem s 94 odstotki. 

Med 9909 oddanimi glasov
nicami za predsednika republi
ke je bilo 442 neveljavnih; do
bra polovica volivcev (55,56 
odstotka) je izbrala Milana Ku
čana. Ivan Bizjak je dobil skup

no 24,73 odstotka glasov; kar 
na sedmih voliščih je presegel 
30 odstotkov glasov, v Lomu 
pa je celo zmagal z malo manj 
kot 60 odstotki. 

Zaupnike strank je najbolj 
presenetilo glasovanje za drža
vni zbor. Od 9138 veljavnih 
glasov jih je kar 19,29 odstotka 
prejel Brane Eržen iz Slovenske 
nacionalne stranke. Na drugo 
mesto se je uvrstila Liberalno-

K u č a n l e n a t r i n a j s t i h v o l i š č i h 

p o d 5 0 o d s t o t k o v 
Udeležba na volitvah je bi la celo boljša kot pred dvema le
toma. V tretjem okraju so Jelinčičevi prehiteli Peterletove. 
Jože Resman je izvoljen za č lana državnega sveta. 

Radovljica, 8. decembra - Za volitve v radovljiški občini je značil
no, da je bila volilna udeležba boljša od republiškega povprečja in 
celo boljša kot na prvih večstrankarskih volitvah pred dvema leto
ma, da je Milan Kučan v obeh okrajih zmagal manj prepričljivo, 
kot je sicer, da enako velja tudi za zmagovito liberalno-demokrat-
sko stranko in da so Jelinčičevi v občini dobili precej več glasov od 
republiškega povprečja. 

V drugem volilnem okraju, ki 
obsega območje Gorij, Bleda 
in Bohinja, se je od 12.472 vo
livcev volitev udeležilo 11.112 
ali 89 odstotkov. Če vemo, da 
je v Sloveniji volilo 86 odsto
tkov volivcev, pomeni, da je bil 
drugi okraj daleč nad državnim 
povprečjem. Udeležba je bila 
najslabša na Bledu (83-odstot-
na) in najboljša na volišču v 
bohinjski vasi Bitnje, kjer je bi
la 100-odstotna. 

Milan Kučan je v drugem 
okraju zmagal, vendar precej 
manj prepričljivo kot sicer, saj 
je zanj glasovalo "le" 57,8 od
stotka. Najboljši rezultat je do
segel na Bohinjski Češnjici, 
kjer je zanj glasovalo 77 odsto
tkov volivcev, najmanj glasov 
pa je dobil na Kupljeniku (le 
dobro petino) in v Studorju 
(manj kot eno tretjino). Le na 
osmih voliščih od skupno 34 ni 
dobil več kot polovice glasov. 
Zanimivo je, da so vsi predsed
niški kandidati z Gorenjskega 
bili v drugem okraju uspešnej
ši, kot sicer kažejo republiški 
rezultati. Ivo Bizjak je dobil 
24,5 odstotka glasov, Kacin 
8,4, Darja Lavtižar - Bebler 2,8 
in dr. Ljubo Sire 2,2. Bizjak je 
na dveh voliščih (Kupljenik, 

Studor) dobil več kot polovico 
glasov. 

Poglejmo rezultate volitev v 
državni zbor! Liberalno-demo
kratska stranka, za katero je 
"nabirala" glasove Evgenija 
Korošec, je "odnesla" 19,4 od
stotka glasov (manj kot je repu
bliško povprečje), krščanski de
mokrati (Jože Cvetek) 16,6 od
stotka, Združena lista s kandi
datom Francem Bajtom 15,9 
odstotka, Slovenska nacional
na stranka z Janezom Globo-
čnikom 13,9 odstotka, Sloven
ska ljudska stranka z Andrejem 
Ogrinom 11,8, Demokrati z 
Rastko Tepino 4. Pred parla
mentarnim "pragom" so ostali 
socialisti, socialdemokrati, ze
leni, narodni demokrati, libe
ralci... 

V tretjem volilnem okraju, ki 
je obsegalo območje Lesc, Ra
dovljice, Begunj, Brezij, Mo-
šenj in Lipniške doline, je bila 
udeležba 89-odstotna: najbolj
ša v Hlebcah (več kot 94-od-
stotna) in najslabša v delu Ra
dovljice (80-odstotna), v Slatni 
in Lescah. Kučan je dobil 58,1 
odstotka glasov, Bizjak 22,7, 
Kacin 9,2, Beblerjeva 3,1, Sla
na 2,6, Sire 2,3...Kučan je na 
vseh voliščih, razen na petih in 

pri glasovanju po pošti, dobil 
več kot polovico glasov. Naj
bolj prepričljivo zmago so mu 
prisodili Radovljičani, ki so vo
lili v sindikalnem izobraževal
nem centru (od 1008 jih je bilo 
zanj 68 odstotkov), najmanj 
glasov pa je dobil v Hlebcah 
(36 odstotkov). Bizjak nikjer v 
tretjem okraju ni presegel polo
vice glasov, nauspešnejši pa je 
bil tam, kjer je bil najslabši Ku
čan - v Hlebcah namreč. 

Na volitvah za državni zbor 
je največ glasov (22,3 odstotka) 
"odnesla" LDS z Jožetom Dež-
manom, sledijo Slovenska na
cionalna stranka (17,3) z Jane
zom Globočnikom, krščanski 
demokrati (14,1) z dr. Aldom 
Jovanom, Združena lista (14,1), 
za katere je "nabiral" glasove 
Bernard Tonejc, Slovenska 
ljudska stranka (5,5) z Mila
nom Poharjem in Demokrati 
(5,5) z Miranom Kendo. Med 
ostalimi strankami so se v tem 
okraju parlamentarnemu "pra
gu" najbolj približali narodni 
demokrati in socialisti. 

Na volitvah za državni svet 
so rezultati že znani: v enoti, ki 
je obsegala jeseniško in rado
vljiško občino, je bil med peti
mi kandidati izvoljen liberalni 
demokrat Jože Resman, sicer 
predsednik radovljiškega izvrš
nega sveta. V radovljiški občini 
je zbral le 32 glasov več kot 
najresnejši tekmec, krščanski 
demokrat dr. Avgust Mencin
ger, v jeseniški pa je bila razli
ka večja. V drugem okraju je 
Mencinger dobil 35,1 odstotka 
glasov, Resman 33,7, Zvone 
Prezelj 7,4, Danijel Ažman 18,4 
in Marko Bezjak 5,4, v tretjem 
pa Resman 34,7, Mencinger 
33,0, Prezelj 8,7, Ažman 15,9 in 
Bezjak 7,7. • C. Zaplotnik 

Za koga so volili na Škofjeloškem 

V m e s t u T h a l e r , n a v a s i O m a n 
Škof ja Loka, 10. decembra - Občina je bila razdeljena na dva volil
na okraja, osmega, v katerem je bilo sedem mestnih in primestnih 
krajevnih skupnosti, ter devetega, ki sta ga sestavljali Poljanska in 
Selška dolina. 

V osmem volilnem okraju je 
54,16 odstotka volivcev glaso
valo za Milana Kučana kot 
predsednika republike, 29,77 
odstotka jih je bilo za Ivana 
Bizjaka ter 7,81 odstotka za Jel
ka Kacina. Drugi kandidati so 
dobili neznatno število glasov. 
Močno je zmagal tudi dr. Ivan 
Kristan, ki je že neposredno iz
voljen poslanec v državni svet. 
Dobil je 53,81 odstotka glasov, 
Vlasta Sagadin 30,01 ter Peter 
Čolnar 15,58 odstotka. 

Na 25 voliščih osmega volil
nega okraja so med strankami, 
ki so se potegovale za sedeže v 
državnem zboru, največ (25,14 
odstotka) dobili liberalni de
mokrati (Zoran Thaler), krš
čanski demokrati (Vincencij 
Demšar) so dobili 18,07 odstot
ka, nacionalisti (Irena Oman) 
15,10, Združena lista (San d i 
Bartol) 5,55, demokrati (Jože 
Taler) 5,28, socialisti (Viktor 
Žakelj) 4,99, ljudska stranka 
(Franci Feltrin) 4,75 itd. 

Za primerjavo smo pokukali 
še na tri volišča. V Podlubniku 

demokratska stranka z 18,13 
odstotka. Slovenski krščanski 
demokrati so najbrž pričakova
li več od 13,32 odstotka; za nji
mi je bila Združena lista 
(12,46) in Slovenska ljudska 
stranka (11,01 odstotka). 

Pri glasovanju za državni 
svet so našteli 1418 neveljavnih 
glasovnic, od katerih je večina 
ostala praznih. Med 8485 ve
ljavnimi glasovi jih je dobrih 
52 odstotkov dobil Ivan Kristan 
iz LDS. Glede na izraženo vo
ljo volivcev bo morala vrsta 
strank oceniti svoje programe 
in predvolilne postopke tudi v 
tržiški občini. • S. Saje 

s 1089 volilnimi upravičenci je 
bil pravilno oddan le 801 glas. 
Zoran Thaler jih je dobil 309, 
Irena Oman 126, znatno pod 
sto pa Sandi Bartol, Vincencij 
Demšar, Viktor Žakelj in drugi. 
V Retečah je največ, 128 gla
sov, dobil Thaler, Demšar 108, 
Omanova 95 itd., zanimiv pa je 
tudi izid glasovanja na dokaj 
"starem" volišču v Centru sle
pih in slabovidnih. Tu so voliv
ci Demšarju dali 145 glasov, 
Thalerju 99, Omanovi 65; torej 
ni res, da bi Jelinčičevim paro
lam sledili samo oziroma pred
vsem mladi. 

V podeželskem devetem vo
lilnem okraju sta si bila pred
sedniška kandidata Kučan in 
Bizjak zelo blizu. Kučan je do
bil 42,28, Bizjak pa 40,56 od
stotka glasov, Kacin 8,83. Za 
poslanca v državni svet je spet 
prepričljivo zmagal dr. Ivan 
Kristan, dobil je 47,71 odstotka 
glasov, Sagadinova 33,62, Čol
nar 18,67 odstotka. Slika voli
tev za državni zbor pa je pri vr

hu takale: krščanski demokrat 
Ivan Oman 23,98 odstotka, l i 
beralni demokrat dr. Slavko 
Gaber 16,91, nacionalist Sašo 
Lap 12,76, Franci Feltrin iz 
ljudske stranke 10,92. Socialist 
Viktor Žakelj, denimo, je dobil 
samo 6,65 odstotka, socialde
mokrat Bojan Starman 5,72, 
Mirjam Jan-Blažič z Združene 
liste 4,72 odstotka glasov. 

Med vsemi volišči je bilo 
najbolje obiskano lajško, kjer 
so volili vsi. Zanimivo je, da je 
na volišču pri Žetincu na Dole
njem Brdu s 103 volivci med 
predsedniškimi kandidati zma
gal Ivan Bizjak s 47,24 odstot
ka, Kučan je dobil 40,57 od
stotka glasov. Sicer pa so tu tu
di za državni zbor zmagali krš
čanski demokrati (28,91) pred 
liberalnimi (18,32) in naciona
listi (11,76). V Železnikih, kjer 
je glasove oddalo 963 volivcev, 
pa je Kučan dobil 44,96 odstot
ka, Bizjak 36,55 in Kacin 12,18. 

Za državni zbor je tudi v Želez
nikih zmagal Ivan Oman 
(20,09), Sašo Lap je pobral kar 
19 odstotkov glasov, dr. Gaber 
pa 17,47 odstotka. • H . Jelov
čan 
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C e s t n a v i r o z a 

Naklo, 10. decembra - Iz pogovora o načrtih za zimsko vzdrže
vanje kategoriziranih cest na Gorenjskem, ki ga je v torek pri
pravilo Cestno podjetje Kranj, ni težko izluščiti ugotovitev in 
hkrati napoved pred zimo, ki se je že začela, da se bomo na ce
stah to zimo srečevali z nadaljevanjem kronične "cestne viro
ze". Povzročitelj "obolenja" je sicer znan, vendar tako zahrbtno 
trdoživ, da mu bodo cestarji (in še kdo - recimo Republiška 
uprava za ceste) težko kos. Ime mu je namreč (predvsem) De
nar. 

Letos naj bi namreč ceste na Gorenjskem plužili in posipali 
približno tako kot lani. To pa pomeni, da bodo ceste ob dalj
šem sneženju in nenadnih poledicah slabše prevozne in raču
nati gre na večje zastoje. Denarja za boljšo in učinkovitejšo 
vzdrževanje namreč ni. Še za oktobrsko vzdrževanje Cestno 
podjetje Kranj nima pokritih oziroma plačanih stroškov, za 
november pa je podpisan aneks k pogodbi, s katerim je pokri
te le tri četrtine stroškov. Za zimo do konca leta je denar le za 
sol. Po drugi strani pa naj bi po izračunih za regionalke in 
magistralke na Gorenjskem to zimo potrebovali 150 milijonov 
tolarjev (brez soli in brez lokalk). 

Direktor Cestnega podjetja Kranj Bogdan Drinovec je po
jasnil, da so morali zato delovanje zimske službe racionalizi
rati. S kooperanti za pluženje nekaterih manj pomembnih cest 
pogodb niso sklenili, ker le-ti zahtevajo več denarja. Jože Pir-
nat, vodja vzdrževanja in varstva cest v Cestnem podjetju 
Kranj pa je povedal, da bodo imeli to zimo manj vozil kot la
ni, vsa pa so tudi leto dni starejša in okvare na njih bodo po
gostejše. Lani so na primer imeli še 51 vozil, to zimo pa jih 
imajo 37. V organizaciji zimske službe so morali zmanjšati 
obseg dežurstev v lepem vremenu, okrepljeno pa bo ob napo
vedih večjih snežnih padavin. Takrat pa se lahko zgodi, da s 
sedanjo mehanizacijo dve ali tridnevnemu sneženju ne bodo 
kos. 

Na policiji z zimskim vzdrževanjem cest na Gorenjskem ni
so zadovoljni. To so ponovno poudarili. Jože Andoljšek, načel
nik inšpektorata je opozoril, da je v preteklosti do zastojev in 
tudi nesreč prihajalo, ker je Cestno podjetje prepozno ukrepa
lo in ker so se cestarji največkrat odločili za akcijo, ko so jih 
na to opozorili policisti. Razlago in ugotovitev je s primeri po
trdil tudi inšpektor Ivan Demšar, in ob tem tudi ugotovil, da je 
ob glavnih gorenjskih cestah premalo prostora za izločanje to
vornjakov, v mestih pa je največ težav zaradi neočiščenih plo
čnikov, ki jih ima na skrbi komunala. 

"Cestna viroza" na gorenjskih cestah bo letos torej tako ob
sežna in huda, kakršna bo pač zima. Če bo takšna, kot smo 
jih bili vajeni zadnja leta, ko ni bila ravno bogata s snegom, 
bodo razmere na cestah nekaj slabše kot recimo lani. Če pa 
verjamemo in se bojimo, da nas tokrat čaka prava in s sne
gom obložena zima na Gorenjskem, potem ne kaže biti nepri
jetno presenečen, če po daljšem sneženju ali nenadni poledici 
ne bomo mogli nikamor. To bo tudi takrat največja sreča, da 
jo bomo odnesli brez poškodb. Negodovanju kot odgovor na 
takšno ugotavljanje pa je pojasnilo (tistih, ki razmere poznajo 
in ki tudi vedo, da je denarja premalo), da je menda v tujini 
še slabše; vsaj kar zadeva kaznovanje ob slabi opremi vozil, 
kar pa je pri nas pogosto tudi ena od značilnosti. Ob razlagi, 
da bodo vzdrževalci skušali z razmerami na cestah hitro in 
sproti seznanjati udeležence v prometu po radiu, pa bi lahko 
sklepali, da bo pri nas (ali pa vsaj na Gorenjskem) med obve
zno zimsko opremo avtomobila sodil že to zimo tudi avtora-
dio. • A. Žalar 

Ob ultimatu KS Primskovo 
V « 

OBČINA KRANJ 
Sekretariat za urbanizem, 
gradbene in komunalne zadeve 
objavlja 

JAVNI RAZPIS 
za oddajo poslovnih prostorov v najem 

1. SAVSKA CESTA 8: poslovni prostor v pritličju zgradbe v 
skupni izmeri 62,50 m 2 z mesečno najemnino (11/92 dolo
čena v skladu z Uradnim vestnikom Gorenjske, št. 19/86) 
73.489,00 SIT. 

2. SAVSKA CESTA 8: poslovni prostor v pritličju zgradbe v 
skupni izmeri 60,30 m 2 z mesečno najemnino (11/92) 
70.902,00 SIT. 

3. SAVSKA CESTA 8: poslovni prostor v kleti zgradbe v skup
ni izmeri 62,60 m 2 z mesečno najemnino (11/92) 
71.714,00 SIT. 

4. SAVSKA CESTA 8: poslovni prostor v kleti zgradbe v skup
ni izmeri 60,50 m 2 z mesečno najemnino (11/92) 
69.308,00 SIT. 

Vsi poslovni prostori so namenjeni za pisarniško dejavnost in 
so takoj vseljivi. 
Poslovni prostori se oddajajo v najem za določen čas 10 let z 
možnostjo podaljšanja najema. 
Ponudbe interesentov za najem poslovnega prostora morajo 
vsebovati naslednja dokazila: 
1. program dejavnosti, 
2. dokazila o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejav

nosti oz. izpisek iz sodnega registra, 
3. dokazila, da so takoj po izbiri sposobni plačati nepovratni 

delež izgradnje poslovnega prostora ter sorazmerni delež 
skupnih delov in naprav, ki znaša 12.241,00 SIT/m2 površine 
poslovnega prostora. 

Rok za oddajo ponudb je 15 dni od objave. Ponudbe, ki bodo 
prispele po preteku tega roka in nepopolne ponudbe ne bodo 
obravnavane. 
Ponudbe z dokazili pošljite na naslov: DOMPLAN Kranj, d.o.o. 
PE STANOVANJSKA DEJAVNOST, Bleivveisova cesta 14, 
Kranj, z obvezno oznako: »RAZPIS ZA POSLOVNI PRO
STOR«. 

O d l o č i t e v b o v p a r l a m e n t u 
Kar zadeva strokovnost in stanje ni razlogov, da cestni problem, ki ga izpostavljajo in terjajo rešitev v KS 
Primskovo ne bi imel v Republiški upravi za ceste prioriteto. Končno besedo pa bo seveda imel novi parla
ment. 

Kranj, 10. decembra - In to ne le novi državni parlament, ki bo na priča
kovani potek dogajanja, ko smo komaj izvolili poslance (zdaj pa je na 
vrsti sestava vlade, ministrstev itd.), odločal o cestah pri sredstvih v re
publiškem proračunu morda nekako aprila prihodnje leto. Pomembna 
bo odločitev tudi v kranjski občinski skupščini, kjer bo program za ure
ditev celotnega cestnega projekta na območju KS Primskovo (most, 
Oldhamska, Staneta Žagarja, Likozarjeva, Jezerska) moral prav tako 
dobiti materialno podporo. Delež, ki ga bo namreč morala na podlagi 
sedanjih pravil glede rekonstrukcij regionalnih cest na mestnih območ
jih v Sloveniji, zagotoviti kranjska občina, namreč ne bo majhen. 

V sredo je bil v Kranju priča
kovani in napovedani sestanek 
predstavnikov izvršnega sveta, 
krajevne skupnosti Primskovo in 
Cestnega podjetja z namestni
kom direktorja Republiške upra
ve za ceste inž. Ladom Prahom. 
Kljub uvodni predstavitvi in se
znanitvi vseh s problemom na 
Primskovem, ki jo je podal pred
sednik krajevne skupnosti, se je 
izkazalo, da vsi sodelujoči stanje, 
upravičene in utemeljene zahte
ve po rešitvi poznajo in jim tudi 
ne oporekajo. 

Vprašanje, ki je terjalo iskanje 
odgovora in rešitve, je bilo le: 
Kako. 

Kakšna sta rapoloženje in 
pripravljenost za čimhitrejšo 
ureditev dolgoletnih cestnih 
problemov v KS Primskovo 
se bo najbrž pokazalo že dre-
vi (danes, 11. decembra), ko 
je za 18. uro v dvorani Za
družnega doma sklican zbor 
krajnov o cestni problemati
ki. ' 

Strokovna in programska ocena s skupnega sestanka v sredo je: P f ^ ' 
nost rešitvi cestnega problema v Kranju in s tem v KS Primskovo. 1̂  
vprašanje, kakšna je najbolj črna varianta za Kranj in Primskovljane 
zvezi z načrtovanim uresničevanjem projekta, pa bi bil lahko odgo*0 

(vendar ne inž. Lada Praha): Če smo v nedeljo na Gorenjskem spet tf" 
volili takšne poslance, kot so bili v sedanjem parlamentu... 

Inž. Lado Prah je bil nedvou
men: "Po letošnjih pogovorih 
septembra v občini Kranj je naše 
strokovno stališče, da ima pro
jekt, ki vključuje most in poteg 
od Zavarovalnice do Jaka s pri
ključki pri Jaku (Likozarjeva in 
Jezerska cesta) prednost. Takšen 
je tudi naš predlog, ki ga bomo 
predložili ministru, ta vladi, vla
da pa potem parlamentu. Vse bo 
torej odvisno od nadaljnjih po
stopkov, pri čemer glede na seda
njo prakso lahko upamo, da bo 
naš predlog dobil zeleno luč vse 
do končne obravnave. Odvisno 
bo torej, kaj bodo rekli poslanci 
v skupščini." (Tu pa so dosedanje 

izkušnje gorenjskega nastopanja 
slabe. - op. p.). 

Po mnenju direktorja Cestnega 
podjetja Kranj inž. Bogdana Dri-
novca pa tudi kranjska obravnava 
ne bo lahka: "Mislim, da bo glede 
na dogovorjeno sofinanciranje iz 
občinskega proračuna tudi v 
kranjski skupščini zadeva zelo 
pomembna in bo terjala pred
vsem soglasno odločitev." 

Gre nenazadnje za projekt, za 
katerega velja, da ne bi smelo bi
ti "odstopanj od scenarija", da bi 
prihodnje leto lahko začeli z mo
stom in nato z rekonstrukcijami 
na celotnem projektu (vključno z 
Jezersko in Likozarjevo cesto), 
kar naj bi trajalo do konca 1995. 
leta. Drugače povedano pa to tu
di pomeni, da ob sedanjih pro
jektnih podlagah in delih za za
četek del tudi v krajevni skupno
sti pri soglasjih in dogovorih 

(predvsem pri krajanih, ki mejijo 
s projektom) ne bi smelo biti te
žav. Vsak zaplet bo, na katerikoli 
ravni, dobrodošel tistim, ki o pro
metnem problemu Primskovlja-
nov oziroma Kranja, tega dela 
Gorenjske... niso prepričani ali 
ga pripravljeni razumeti (podpre
ti). 

Predsednik izvršnega sveta Pe
ter Orehar je ob pritrditvi tej 
ugotovitvi tudi poudaril, da bi ce
stna problematika (vzdrževanje 
in obnova, rekonstrukcija obsto
ječih kategoriziranih cest morala 
biti za naprej pokrita z denarjem 
davkoplačevalcev - proračun), av
toceste pa bi morali iz tega izloči
ti. Kar pa zadeva Savsko cesto 
oziroma Čirški klanec pa je sesta
vni del projekta, ki naj bi se izva
jal prihodnja leta v KS Primsko
vo in pomeni obvoznico. S tem 
pa je sofinanciranje ureditve tega 

dela tudi obveznost republike. 
Kar pa zadeva konkretne ukre

pe, je sekretar za urbanizem Mijj* 
Perčič razložil, da nameravajo do 
zaključka rekonstrukcije vsen 
načrtovanih del Likozarjevo esto 
opredeliti v enosmerno z vho
dom pri Jaku. Jezersko cesto od 
Jaka do Britofa pa zapreti za to
vornjake, varianta pa je celo *• 
celoten (razen lokalni) promet. y 
tem bodo po strokovni presoj1 

odločitve tudi kmalu znane. 
Predstavniki krajevne skupnost" 

po razgovoru sicer najbrž na šte
vilne ta trenutek odprte možnost' 
dogajanj v prihodnje najbrž niŝ  
bili povsem zadovoljni, prepričao' 
pa so bili, da bodo nenazadnje mo
rali tudi sami doma marsikaj ure
jati (predvsem pri postopkih), •* 
se stvari ne bi zapletle, s tem P* 
seveda tudi časovno spet odmakni
le. • A. Žalar 

V KS Šenčur praznujejo 

O b n o v l j e n d o m i n j a v n a r a z s v e t l j a v a 
Odvodnjavanje bo v prihodnje moralo postati ena glavnih nalog. Letos pa so ob proračun
skih sredstvih z dobrim gospodarjenjem in predvsem z delom ter prispevki krajanov uspeli 
program uresničit i . 

Šenčur, 11. decembra - V krajevni skupnosti Šenčur bodo danes (petek) 
in jutri s prireditvami in z osrednjo svečanostjo, ki bo v Domu krajanov 
ob 18. uri, proslavili letošnji krajevni praznik. Že prihodnje leto načrtu
jejo, kot so pred dnevi povedali predsednik sveta KS Franc Kern, pred
sednik gospodarske komisije Stane Martinjak in predsednik Turistične
ga društva, hkrati pa tudi predsednik pokopališke uprave, Peter Vid
mar, da bodo datum praznovanja spremenili. Sicer pa za letos ugota
vljajo, da so program s sodelovanjem in ob podpori krajanov ter s prora
čunskim denarjem uresničili. Pri tem pa so marsikje naredili celo več, 
kot so načrtovali. 

Kar precej denarja in dela je 
bilo potrebno za redna vzdrževal
na dela predvsem na cestah. Ta
ko so na primer i. gramozom na
suli tri kilometre makadamskih 
cest, pokrpali pa tudi udarne j a - t 

me na asfaltiranih cestah. Uredili 
so gramoznico z odpadki, pri če
mer pa ugotavljajo, da bi zdaj 
morale nadzor in ukrepanje nad 
divjim odlaganjem na njihovem 
območju poostriti tudi inšpekcij
ske in druge službe. Ob dobrem 
gospodarjenju, ko so pazili in 

pretehtali porabo vsakega tolarja, 
tudi ni odveč ugotovitev, da so le
tos morali precej denarja odšteti 
za obnavljanje javne razsvetljave 
(zaradi prometnih poškodb) in za 
polomljene prometne znake. 

"Sicer pa sta bili dve glavni na
logi letos obnova Doma krajanov 
in ureditev javne razsvetljave," 
ugotavlja predsednik gospodar
ske komisije Stane Martinjak. 
"I/ občinskega proračuna smo za 
obnovo dobili 300 tisoč tolarjev, s 
prispevki in delom krajanov ter 

dobrim gospodarjenjem pa smo 
opravili dela, ki so vredna blizu 2 
milijona tolarjev. Tako smo obno
vili streho, žlebove, obrobe, celot
no fasado, prepleskali celotno no
tranjost. Dom je zdaj zares lepo 
urejen, za naprej pa bomo morali 
spodnje prostore (zaradi denarja 
za nadaljnje vzdrževanje) oddati v 
najem trgovski dejavnosti, ki jo v 
kraju zdaj pogrešamo." 

Javno razsvetljavo so letos ure
dili v Weingerlovi ulici, dokonča
li v Srednji vasi, tik pred dokon
čanjem pa je tudi v Stružnikovi 
ulici. Pri vseh treh urejanjih in 
tudi pri gradnji treh ponikoval-
nic so z delom največ naredili 
krajani sami. Podobno so rešili' 
tudi problem s cesto prek Benko-
vega dvorišča. Zgradili so na ob
stoječi poti novo Poštno cesto, ki 
je krajevno skupnost veljala 250 
tisoč tolarjev. Uspeh je toliko 
večji, ker so problem mirno in 

Poleg športnih in nekaterih 
drugih prireditev, ki so se za
čele danes in bodo potekale 
tudi še jutri, bo jutri (sobota) 
ob 18. uri v Domu krajanov 
osrednja praznična prireditev 
s programom in podelitvijo 
priznanja. Za praznično raz
položenje pa bo potem skrbel 
ansambel Nagelj. 

hitro rešili, glede na načrtovanj? 
v začetku leta pa je bil to tu«1 

eden od nepredvidenih stroškov 

in je veljal 250 tisoč tolarjev. 
Ob živahnem društvenem do

gajanju, saj so med drugim leto* 
proslavljali 40-letnico gasilci v 

Srednji vasi in Športno društvo, 
se je v krajevni skupnosti ze!° 
povečala različna trgovska P. 
obrtna zasebna ponudba. Zdaj 
ugotavljajo, da se prepočasi p*** 
mika pri kmečkem turizmu , f l 

domači obrti. S tem v zvezi so 'V , 
di velike možnosti pri predstavlj8' 
nju bogate kulturne dediščin*' 
kot so na primer znamenite ft** 
ske, kužno znamenje, cerkvic3 

sv. Katarine z lesenim stropom •• 
• A. Z«l»r 

Novi delovni čas občinske uprave 

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

Kranj, 10. decembra - Na torkovi seji občinske vlade so sprejeli 
odredbo o spremenjenem delovnem času kranjske občinske uprave, 
vendar je to samo ena od zahtev sindikata upravnih delavcev, ki že 
za prihodnji teden grozi s stavko. 

V odredbi o delovnem času v 
upravnih organih, ki naj bi zače
la veljati takoj po objavi v Urad
nem listu (predvidoma še pred 
koncem leta) se tudi v upravnih 
organih uvaja 40-urni delovni te
den čeprav, kot so ugotovili na 
seji izvršnega sveta, to ni povsem 
v skladu z veljavnim zakonom o 
državni upravi. Tako naj bi se pe
tkov delavnik skrajšal za dve uri 
in bodo zato uradne ure zaključe
ne že ob 13. uri. O uradnih urah 
je bilo sicer na seji vlade veliko 
govora. Sindikat upravnih delav
cev namreč zahteva, da se dva 
dni v tednu uradne ure prekliče-
jo. kar naj bi upravnim delavcem 
omogočilo, da bi lahko v teh 

dneh zbrano nemoteni opravljali 
svoje upravno delo. Kljub temu 
da je kranjska uprava edina, ki 
ima uradne ure vsak dan (v osta
lih občinah dva dni v tednu ne 
sprejemajo strank), pa se je tudi 
tokrat postavilo vprašanje, "kdo 
je zaradi koga": uprava zaradi 
strank ali obratno, in ostalo je pri 
tem, da bodo tudi v prihodnje 
uradne ure vsak dan: ponedeljek, 
torek in četrtek od 7.30 do 15. ure, 
v sredo od 7.30 do 17. ure in v pe
tek od 7.30 do 13. ure. 

Na seji navzoča predsednica 
sindikata pa je izvršni svet sezna
nila z zahtevami sindikata, v ka
terih zahtevajo, poleg že omenje
ne ureditve delovnega časa in 

Urbanistični inšpektor ni bil imenovan 

Na tokratni seji kranjskega izvršnega sveta so bila na dnevnefl* 
redu tudi imenovanja inšpektorjev Uprave inšpekcijskih služb $ 
Gorenjsko. Potem ko so vsi ostali občinski izvršni sveti dali so
glasja k predlogom za imenovanja 14 inšpektorjev, naj bi jih 
kranjska vlada dokončno imenovala. Glasovanje je pokazalo, 
da ni bilo potrebnega števila glasov za imenovanje Griše Nagyja 

za urbanističnega inšpektorja, saj je bilo kar precej pomislekov 0 

tem, da položaj pri črnih gradnjah in zlasti pri njihovi sanacij1 

kaže, da delo tega inšpektorja ni bilo dovolj učinkovito. 

uradnih ur, še sanacijo plač. 
Upošteva naj se odločitev ustav
nega sodišča o nezakonitosti se
danjega določanja izhodiščne 
plače, pri čemer pozivajo občin
sko vlado, naj bo pri tem samo
stojna, saj republiška vlada vztra
ja pri takem nezakonitem ravna
nju. Če tem zahtevam ne bodo 

ugodili in še pred koncem I* 
plač poračunali, kar jim pripaj\J 
napovedujejo za 18. decenij 
2-urno opozorilno stavko za 
december pa celodnevno. Izvf» 
svet o teh zahtevah, razen o spft j 
membi delovnega časa ni ž e ' 
razpravljati. • Š. Z. 



Angela Pozderac, Slovenka iz Bosne 

I z u g l e d n i h m e š č a n o v 

s m o p o s t a l i p r e g n a n c i 
y Bosni smo živeli udobno meščansko življenje, danes pa smo bera
či* z grenkobo ugotavlja Angela Pozderac, Slovenka, ki je pred me
secem dni zapustila Cazin in se s prvim konvojem bosanskih Sloven
cev vrnila v rodno Radovljico. 
Radovljica, decembra - Mlakarjevi Angeli iz Radovljice, ki se je po 
nomadskem življenju v številnih mestih v Jugoslaviji pred dvema 
desetletjema z družino umirila v Cazinu, sedanje izgnanstvo ni pr
vo. Med drugo svetovno vojno je bila kot 15-letna deklica z družino 
v nemškem koncentracijskem taborišču, pol stoletja kasneje pa sta 
s* bila z možem Sefkijo prisiljena umakniti vojni noriji v Bosni. 

»Mirnega in udobnega ži
vljenja v Cazinu je bilo konec 
aprila, ko so začeli k nam pri
hajati številni begunci iz tedaj 
ogroženih krajev v Bosni, ka
kih 30 tisoč jih je pribežalo v 
našo občino. Tudi najin sin z 
družino je tedaj prišel iz Sara
jeva, da bi nama pustil v var
stvu oba vnuka, potem pa se s 
snaho nista več vrnila v poruše
no Sarajevo,« se spominja An
gela Pozderac. 

»S padcem bližnje Krupe pa 
se je tudi pri nas začel pekel. V 
Cazinu sicer ni veliko poruše-
•|ega, toda bombardirali so in
dustrijsko cono, ves čas so me
sto preletavala letala, dva me
seca smo pred njimi bežali v 
kleti. Ljudje so odhajali v voj
sko, pokalo je v Bihaču. Pri 
družinah je gostovalo po deset 
Uudi, v trgovinah ni bilo niče
sar več dobiti, kot da je tam pu
stošil roj kobilic« 
kdaj ste se odločili zapustiti 
Cazin? 

»Ves čas sem mislila na to, 
da bi odšla, zato sem bila nad
vse vesela priložnosti, ki se je 
Ponudila novembra. Se dobro, 
da sva imela z možem kam iti. 
Mnogi nimajo kam. Zdaj ča
kam in upam, da tudi oba sino
va z družinama prideta za na-
W - Bratu v Radovljici sem 
Večkrat javljala, naj mi pošlje 
garantno pismo, ki mi bo omo
gočilo odhod, vendar taki pa
pirji v Srbski krajini nič ne ve
ljajo.« 

Kako ste živeli v Cazinu? 
»Oba z možem, upokojenim 

arhitektom, sva ostala brez po
kojnin, on marca, jaz junija. 
Znašli smo se, kakor smo se ve
deli in znali. Nabirala sem 
zdravilne čaje in jih pri ljudeh 
zamenjevala za osnovne ži-

nega kruha, nazadnje so nam 
dajali po četrt štruce, pa nekaj 
moke, olja, pralnega praška in 
mila. Glavna hrana nam je bila 
fižol... V takih razmerah pač ne 
razmišljaš veliko, iti ali ostati. 
Vendar je bilo težko zapustiti 
družino in dom, kjer smo svoje 

, čase prav lepo živeli, danes pa 
smo tako rekoč berači. Sinova, 
41-letni Šefko in 29-letni Ned-
žad ter obe snahi, so imeli do
bre službe. Vnuka sta obisko
vala šolo. Najin najmlajši vnuk 
je bil pred dvema mesecema 

vljenjske potrebščine. Prodala 
sem celo vrvico za makrame (v 
pokoju se namreč veliko ukvar
jam s tkanjem, tapiserijami in 
makrameji), da sem kupila liter 
mleka in liter petroleja. Elektri
ke namreč več mesecev ni bilo. 
Črna borza je cvetela. Liter 
olja si denimo dobil za 30 nem
ških mark. Vedno se najdejo 
mrhovinarji, ki služijo s člove
ško nesrečo. Sicer pa nas je šest 
ljudi živelo od borno odmerje-

rojen v Sarajevu. Niti tega ne 
veva, ali je deklica ali deček, 
kaj šele, kako se sin in snaha z 
dojenčkom prebijata v okupi
ranem in porušenem mestu. Ko 
sva bila še v Cazinu, ni bilo 
mogoče dobiti zveze s Saraje
vom, šele zdaj sva izvedela, da 
so živi.« 
Kako ste doživljali svoj odhod iz 
Cazina? 

»Hvaležna sem slovenskim 
oblastem, da so poskrbele za 

naš umik na varno. Brez težav 
sta 5. novembra avtobusa s 63 
potniki v spremstvu Unprofor-
ja in predstavnikov Visokega 
komisariata za begunce poto
vala čez meje Srbske Krajine. 
Že v Karlovcu smo doživeli 
prisrčen sprejem, ko so nas 
sprejeli slovenski konzul in 
predstavniki Rdečega križa, 
enako potem v Ljubljani. Sre
čna sem, da sem lahko prišla v 
rodno Slovenijo. Upam, da bo 
tudi mojim omogočeno, da se 
kmalu umaknejo iz Bosne.« 

Kako živite zdaj, ko ste tako re
koč begunci? 

»Imam slovensko državljan
stvo, medtem ko je mož dobil 
status začasnega begunca. Na
selila sva se v praznem stano
vanju moje nečakinje. Ta čas 
živiva večidel na bratovih ple
čih. Sorodniki nama pomagajo, 
dobila sva tudi solidarno po
moč z Rdečega križa. Že doma 
sva bila pol leta brez pokojnin, 
tako da smo se morali nekako 
znajti. Upam, da bom tudi tu
kaj lahko delala. Priskrbela si 
bom statve, tkala in izdelovala 
tapiserije, s čimer sem se doma 
ukvarjala že vrsto let. Ko sem 
se upokojila (delala sem kot 

knjižničarka), sem si doma ure
dila atelje. Veliko sem tudi raz
stavljala, največkrat na Plitvi-
cah, pred leti pa tudi v Rado
vljici.« 

Boste ostali za vselej? 
»Takoj ko bo vojne konec, 

bi se rada vrnila v Cazin. Tam 
imam dom in prijatelje.« 

Tudi za Angelinega moža 
Šefkijo, član ugledne rodbine 
Pozderac iz Cazina (Hamdija 
in Hakija Pozderac sta njegova 
bratranca), sta bila vojna v Bo
sni in beg pred njo hud udarec. 
Še vedno ne more dojeti, kaj se 
dogaja z njegovo domovino in 
katere sile so Bosno pritisnile v 
krvavi eksperiment. Slovence, 
ki so ga že pred desetletji lepo 
sprejeli, tudi zdaj doživlja kot 
velikodušne, civilizirane in kul
turne ljudi, na žalost pa je na
cionalizem tudi mednje že za-
sejal svoje strupeno seme. • 
D. Z . Žlebir 

\ i i : < ; a \ i i i j \ 
Je K O P zrel za stečajni postopek? 

D e l a v c i s o š e v e d n o b r e z p l a č 
Kranj, decembra - 14. novembra bo na prvem naroku znano, ali ob
stajajo pogoji za začetek stečajnega postopka v majhnem kranj
skem podjetju K O P . Podjetje je zdaj že leto dni v hudih težavah, 
delavci pa ves ta čas tako rekoč brez plač čakajo na odrešitev. Jih 
P» odrešil stečaj? 

Lani je imelo podjetje K O P 
Precejšnjo izgubo, ki se je v le
tu 1992 še podvojila. Zaradi 
nelikvidnosti delavcem več me
secev ni izplačevalo plač, razen 
•najhnega dela v živilskih bo
nih. Nekaj mesecev so ljudje z 
odločbami o čakanju na delo 
doma. Tovarniški prostori so 
lep čas samevali prazni in ko 
srno se tam mudili pred dobrim 
mesecem dni, je bilo nekdaj 
cvetoče podjetje videti kot hiša 
strahov. 

Kaj se trenutno dogaja v 
KOP -u, smo poizvedeli pri 
Svetu kranjskih sindikatov, ki 
jih je KOP-ov sindikat že lani 
klical na pomoč, da bi skupaj 
razrešili stisko delavcev. 

Povedali so nam, da je sredi 
novembra K O P sklenil najem
no pogodbo z zasebnim podjet
jem iz Radovljice o najemu po
novnih prostorov. Zasebnik se 
J e tudi zavezal, da bo do nove
ga leta na delo sprejel od 15 do 
20, po 1. januarju 1993 pa 50 
KOP-ovih delavcev. Trenutno 

na tem projektu dela od 6 do 
10 delavcev, vsi ostali pa so do
ma na čakanju, tako rekoč sa
mo v formalnem delovnem raz
merju in brez nadomestil oseb
nega dohodka. 

Tako je že več mesecev. De
lavci so že spomladi pritiskali 
na kljuke številnih ustanov, od 
zavoda za zaposlovanje do več 
ministrstev, da bi našli rešitev 
za podjetje in za nekaj manj 
kot stotnijo delavcev. Nič čud
nega, da so si slednji želeli ste
čaja, saj bi jim nadomestilo na 
zavodu za zaposlovanje nudilo 
večjo socialno varnost, čeprav 
le za leto ali dve. 

Je torej pričakovati stečaj? 
»Sodišče je oktobra postavi

lo finančno izvedenko, ki naj 
bi ugotovila, ali je podjetje 
sposobno za sanacijo ali zrelo 
za stečaj,« nam je povedala Sa
bina Zavrl iz. pravne službe 
Sveta kranjskih sindikatov. 
»Na podlagi izvedenskega po
ročila se bo sodišče na naroku 
14. decembra odločalo, ali je 
K O P zrel za začetek stečajnega 
postopka.« • D. Z. Žlebir 

Dodatno zdravstveno zavarovanje 

Visok popust 
za člane svobodnih sindikatov 
Ljubljana, 8. decembra - Svobodni sindikati so s podpisom »krovne 
pogodbe« z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije dosegli 
31-odstotni popust pri premiji za skupinsko zdravstveno zavarova
nje svojih članov. Zdravstvena zavarovalnica je postavila le dvoje 
pogojev: najmanj 15 tisoč zavarovancev in s 15. decembrom podpi
sana zavarovalna pogodba. 

Pobuda, ki je v svobodnih sindikatih dozorela prejšnji teden, 
je dobila uradno potrdilo tudi na današnji skupščini Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije. Tako imenovana krovna po
godba med sindikalno centralo in zavodom bo podpisana 15. de
cembra, gre pa za petletno pogodbo, v kateri je dogovorjeno tudi 
vsakoletno dodatno pogajanje o sprotni višini popustov. 

IW dodatnem zdravstvenem zavarovanju je dobro poskrbljeno za 
upokojence, zdaj tudi člane svobodnega sindikata, medtem ko so 
najslabše situirani člani družbe ostali ob strani. Brezposelni, ljudje 
z nizkimi plačami, delavci na čakanju z zajamčenimi plačami ali 
še celo brez njih, si ne bodo mogli privoščiti dodatnega zdravstve
nega zavarovanja. Kot smo slišali od Sandija Bartola z območne 
organizacije svobodnih sindikatov, v Zvezi svobodnih sindikatov 
Slovenije oblikujejo solidarnostni sklad, ki naj bi pomagal tudi pri 
zdravstvenem zavarovanju omenjenih ljudi s socialnega dna. 

Otroške prireditve 
Radovljica, decembra - Knjižnica A. T. Linharta iz Radovljice va-

na decembrske otroške prireditve, ki bodo v četrtkih ob 17. 
JjJH. Včeraj je Glasbena mladina Jesenice priredila lutkovno igri-
c ° Poldi in Leopoldina. 17. decembra bodo otroci iz leškega vrt-
0 3 z vzgojiteljico Dragico Černe prepevali in rajali ob ljudskih 
Pesmih in igricah »Izidor ovčice pasel«. 24.. decembra pa je na 
Pfogramu Coprniški muc, glasbena pravljica z ritmičnim giba
njem za predšolske otroke z vzgojiteljico Magdo Sušnik. 

Mesečna premija za zdravstveno zavarovanje bo tako znašala 
690 tolarjev, veljala pa naj bi za vse leto 1993. Sklenjeni bodo.tu
di ankesi h krovni pogodbi, ki jih bodo podpisali predstavniki 
podjetij (v katerih so zaposleni člani svobodnih sindikatov) in 
območni zavodi za zdravstveno zavarovanje. Podjetje se bo na
mreč na ta način zavezalo k opravljanju vseh administrativnih 
storitev pri nakazovanju mesečnih premij. V svobodnih sindika
tih so tudi priporočili, naj v podjetjih, ki ne izvajajo kolektivne 
pogodbe, strošek dodatnega zdravstvenega zavarovanja za delav
ce nosi delodajalec. Obstaja pa še nekaj zavarovalnih različic, de
nimo polovico stroškov zdravstvenega zavarovanja svojih delav
cev prevzame podjetje, del nosijo sami, v podjetju se lahko poleg 
delavcev skupinskemu zavarovanju pridružijo tudi po njih zava
rovani družinski člani. • D. Z . Žlebir 

Novoletno srečanje 
Kranj, 11. decembra - Izvršni odbor Društva za pomoč duševno 
prizadetim iz Kranja vabi člane na novoletno srečanje, ki bo da
nes, 11. decembra, ob 15. uri, v telovadnici osnovne šole Helene 
Puhar. Za dobro razpoloženje bodo poskrbeli Gašperji. 

Študentske in dijaške ugodnosti 
Kranj, decembra - V Klubu študentov v Kranju so se odločili, da 
bodo v posebni brošuri izdali naslove podjetij, ki ponujajo študen
tom kakršnekoli popuste in druge ugodnosti. Brošura v nakladi 
najmanj tisoč izvodov bo izšla pred novim letom, hkrati pa bodo 
izdali tudi posebne študentske (dijaške) izkaznice, na podlagi kate
rih bodo njihovi nosilci deležni popustov. Doslej so se morali štu
dentje za uveljavljanje raznih ugodnosti izkazovati s potrdili o vpi
su in indeksi. 

Ta čas študentje iščejo tudi sponzorje za izdajo brošure. Denar 
zanjo zbirajo na žiro računu: 51500-678-99559. Podjetja pa se lah
ko obrnejo tudi na sedež Kluba študentov Kranj. Oretnekova pot 
9, Kranj, telefon 217-110 (Simon Urana) ali 218-612 (Tomaž Poga
čnik). 

Priznanja krvodajalcem 
Kranj, 3. decembra - Vsako leto okoli tri tisoč ljudi iz kranjske občine 
daruje kri. Skromna oddolžitev njihovi humanosti je vsakoletna pro
slava za krvodajalce, na kateri najbolj zvestim podelijo tudi prizna
nja. Letošnje, ki je potekala pod pokroviteljstvom kranjskega izvrš
nega sveta, seje udeležilo okoli 300 ljudi. Pozdravil jih je predsednik 
izvršnega sveta Peter Orehar, studio Ananda pa jim je pripravilo kul
turni program. Osemdesetim krvodajalcem so podelili priznanja za 
25, 30, 35, 40, 45 in 50-kratno darovanje krvi, navzoči pa so bili tudi 
rekorderji, ki imajo za seboj tudi po sto odvzemov krvi. 

Letošnjo prireditev je Rdečemu križu iz Kranja, ki so ga finančno 
sicer docela izčrpali begunci, omogočila peterica sponzorjev, poleg iz
vršnega sveta še Gorenjski sejem, Petrol Kranj, Zavarovalnica Tri
glav, Merkur in Studio Ananda. 

STOLPEC ZA UPOKOJENCE 
Izlet na Koroško - Društvo upokojencev Kranj vabi svoje člane in 
druge upokojence na poldnevni nakupovalni izlet na Koroško, ki bo 
v torek, 22. decembra, z odhodom ob 7. uri izpred kina Center. Obi
skali bodo Borovlje in Celovec. Prijave sprejemajo v društveni pisar
ni na Tomšičevi 4. 
Predavanje o vzhodni Afriki - Kulturna sekcija pri Društvu upokojen
cev Kranj vabi na zanimivo predavanje 
Po vzhodni Afriki (Kenija, Tanzanija, Uganda), ki bo v torek, 15. de
cembra, ob 17. uri v sejni sobi društva. Predaval bo Janez Pretnar iz 
Lesc. 
Ugodnosti za upokojence - Večina upokojencev ima nizke pokojnine, 
zato jim veliko pomenijo popusti raznih organizacij in ustanov, ki 
jim omogočajo izkoriščanje raznih dobrin. Za popuste si prizadeva 
Zvezda društev upokojencev Slovenije, njene občinske zveze, posa
mezna društva, v Kranju pa tudi Svet kranjskih sindikatov, kjer so 
upokojenci kolektivni člani. DČlani društev upokojencev s plačano 
članarino so lahko deležni naslednjih popustov: v zdraviliščih imajo 
10-odstotni popust; Zavarovalnica Triglav priznava 10-odstotni popust 
za kasko in obvezno zavarovanje; za vožnje na železnici imajo 30-odsto-
tni popust; od 30 do 70 odstotkov popusta imajo na žičnicah in smuči
ščih širom po Sloveniji; kot kolektivni člani Sveta kranjskih sindikatov 
imajo 10-odstotni popust pri nabavi blaga več kot tisoč tolarjev v di
skontu Trenča v Stražišcu; enak popust nudijo tudi pri diskontni proda
ji v obratu II. Tekstilindusa, kjer so občasno na voljo svinjske polovice, 
omogočeno je tudi obročno odplačevanje sezonskih nakupov; glede na 
kolektivno zdravstveno zavarovanje imajo vsi upokojenci (tudi nečlani 
društev) 22-odstotni popust pri zavarovalni premiji in bodo v trem tri
mesečju plačevali 780 tolarjev za polno zdravstveno zavarovanje. Brez
plačno pravno pomoč imajo kranjski upokojenci pri Majdi Maček 
Jančič v Svetu kranjskih sindikatov. 
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P A R N A D 

V s e s t ranke, k i so kup i l e V O R W E R K s i s t em za 
č i š č e n j e v č a s u do 30. sep tembra 1992 č a k a j o 
p r i j e tna p r e s e n e č e n j a ! P O H I T I T E I N Č I M P R E J 
P O K L I Č I T E ® ( 0 6 1 ) 573-479,191-231 int . 382 (9-12), 
T U D I O B S O B O T A H L A H K O I Z J E M O M A 
P O K L I Č E T E (8-12)! 

obrtno gradbeno podjetje 
yrsd bled 
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D E L A V S K I S V E T 
O B R T N O G R A D B E N E G A 
P O D J E T J A G R A D B L E D 

objavlja na podlagi sklepa delavskega sveta 

J A V N O L I C I T A C I J O 

za prodajo stanovanja v izmeri 45,55 m 2 na Grajski cesti 46 na 
Bledu, izklicna cena stanovanja 905.035,00 SIT. 
Licitacija bo v ponedeljek, 14. 12. 1992, ob 12. uri na upravi 
podjetja na Grajski cesti 44 na Bledu. 
Na javni licitaciji lahko sodelujejo fizične osebe, ki se izkaže
jo s potrdilom, da so državljani R Slovenije in pravne osebe, 
ki imajo sedež v R Sloveniji. Pooblaščenci pravnih oseb mo
rajo na javni licitaciji predložiti pisno pooblastilo za licitira
nje in dokaz, da imajo sedež v R Sloveniji. 
Pred začetkom javne licitacije mora vsak udeleženec vplačati 
varščino v višini 10 odstotkov izklicne cene na blagajni podje
tja. 
Kupec, ki bo na licitaciji uspel, mora skleniti prodajno po
godbo najkasneje v 5 dneh po dnevu licitacije, sicer mu var
ščina zapade. Kupec mora plačati kupnino v 30 dneh po skle
nitvi pogodbe. Vplačana varščina se vračuna v kupnino. Pro
metni davek in druge stroške plača kupec. Neuspelemu ude
ležencu se vplačana varščina vrne. 
Stanovanje se prodaja po načelu videno-kupljeno. 
Ogled stanovanja bo mogoč na dan javne licitacije med 10. in 
11. uro. Interesenti, ki si želijo stanovanje ogledati, naj se 
oglasijo ob 10. uri na upravi podjetja na Grajski 44, Bled. 
Vse dodatne informacije lahko dobite po telefonu 
064/77-921. 
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M e č , l a k o t a i n k u g a 

"Če se postijo, ne slišim njih vpi
tja; če darujejo žgalne in darilne 
daritve, mi niso po volju Temveč 
Z mečem, lakoto in kugo jih po
končam. " Te besede, ki veljajo 
za božje, so bile izrečene po pre
roku Jeremiji (14,12) že okoli le
ta 600 pr. Kr., veljajo pa še da
nes. Meč, lakota in kuga sprem
ljajo človeštvo iz roda v rod. 
Zadnje leto je meč najhuje sekal 
po Bosni, lakota kosila v Soma
liji, kuga pa je kot aids in v obli
ki mamil pustošila tako med 
najbolj revnimi kot med najbo
gatejšimi prebivalci tega sveta. 
Omenjamo le tista prizorišča 
"kaznovanja ", ki so najbolj v ne
bo vpijoča, našteli pa bi jih lah
ko še veliko več. Vendar ne gre 
za to. Vprašajmo se raje, ali so si 
ubogi Bosanci in Somalci ter vsa 
množica razpuščenih pornoma-
nov, pederastov in narkomanov 
širom po svetu res zaslužili tako 
hudo kazen. Če je vse to sploh 
kazen in ne naključna igra zgo
dovine ? Ta je včasih zares čudna 
in nedoumljiva, tako zelo, da se 
je nad njo zamislil celo znameni
ti poljski avtor znanstvene fanta
stike Stanislav Lem. Vsaj trije 
pojavi so, ki so v zadnjih petind
vajsetih letih presenetili tudi nje
ga, vsej fantaziji, ki jo premore, 
navkljub: "Samo predstavljajmo 
si, da bi leta 1981 nekdo rekel: 
da bo v desetih letih sovjetski im
perij izginil brez vidnih gigant
skih pretresov; da se bo v člove
štvu začel širiti smrtonosni virus 
in da največji laboratoriji in 
znanstveniki po desetih letih dela 
ne bodo našli sredstva, ki človeka 
i mu ni žira ali zdravi aids; da bo 
rimskokatoliška Cerkev, ki zaje
ma milijardo vernikov, dejansko 
nastopala kot zaveznica tega 
smrtnega virusa, ker bo uporabo 
prezervativa - doslej edinega 
sredstva, ki zmanjšuje nevarnost 

Miha Naglic 

okužbe pri kopulaciji - razglasila 
za greh, in da ne bo argumenta, 
ki bi Cerkev pripravil do tega, da 
bi to zavezništvo preklicala. (De
lo, 7. novembra 1992) 

"Zavezništvo" z virusom HIV 
(Human Immunodeficiency Vi
rus, kužilo nezadostne odporno
sti človeka), zaradi katerega 
Lem obtožuje rimskokatoliško 
Cerkev, je z vidika njenega na
uka, ki ne trpi ugovora, "logi
čno ": kazen pač mora biti, ker je 
kršena božja zapoved. Drugo pa 
je vprašanje, ali je takšna dog-
matična in moralistična drža tu
di etična. Ljudje, ki živijo "čed-
nostno", res niso najbolj ogrože
ni. Včasih pa tudi kateremu od 
teh "spodrsne", nakar lahko ne
hote okuži še koga, ki res stoji 
kot steber. A tako je le v razvi
tem svetu; v nerazvitem se kužni 
virus loteva kar vseh po vrsti, po
sebno v deželah, kjer se ljudje 
najbolj množijo in je revščina 
največja. "Kondomizacijo", kije 
že tako ali tako v nasprotju s 
tradicionalnimi navadami teh 

ljudi, prepoveduje še Cerkev ter 
postaja soodgovorna za pande
mijo. In če sodimo po Novem 
katekizmu, ki ga je pravkar iz
dala, nima namena popuščati. 

Washington je popustljivejši 
od Rima. Naposled se je pod 
moralnim pritiskom ameriške in 
svetovne javnosti le odločil, da z 
mečem useka po lakoti v Soma
liji. Naj bo slednja kazen božja 
ali ne, dejstvo je, da je posledica 
kolonializma in komunizma. 
Kolonializem je porušil ravnote
žje z naravo, v katerem so ti lju
dje tisočletja živeli, komunistični 
režim, katerega so si, kot reakci
jo na kolonialno izkoriščanje, 
Somalci nakopali v 70-tih, pa jih 
je dotolkel. Lakote v Somaliji ni 
povzročila suša, je predvsem po
sledica zunanjih posegov in zato 
je povsem upravičena zahteva, 
da se sestradanim tudi pomaga 
od zunaj. Washington to lahko 
stori, Moskva ne more, ker se, 
odkar je povesila meč, sama so
oča z grožnjo lakote. 

Po tej isti, predvsem moralni 
logiki bi moral Zahod poseči tu
di v Bosni, Vzhod pa ta poseg 
dopustiti. Zato, ker je bosanska 
tragedija konec koncev posledi
ca nerazčiščenega razmerja 
vzhodnih in zahodnih interesov, 
ki so se stoletja prepletali ravno 
na tem ozemlju. Ugovarjanje, da 
je to, kar meč in lakota počneta 
v Bosni, le božja kazen, v tem 
primeru ne bi bilo samo dogma-
tično, bilo bi naravnost perver
zno. 

In kaj iz vsega tega sledi ? Da 
se pri razlaganju političnih do
gajanj ne kaže sklicevati na Bo
ga in njegovo pravičnost. Razso
janje o tej pač ni v naši pristoj
nosti. Raje razčistimo, kaj smo 
kot ljudje zakrivili in kaj mora
mo zato poravnati sami. Kolikor 
je v naši moči. 

S tem naslovom je počastil 
Tržič angleški potopisec Edward 
Brown, kije v 17. stoletju po na
ročilu angleške kraljevske aka
demije potoval po Evropi. Zašel 
je tudi v mesto na južni strani 
Karavank, kije že tedaj hranilo 
bogato in raznoliko preteklost. 

Tržiško naselje FORUM IN 
LUBELINO omenjajo prvi pisni 
viri v drugi polovici XIII. stole
tja, vendar materialni dokazi o 
obstoju zaselka pod Ljubeljem 
segajo celo v prvo polovico 1. sto
letja našega štetja. Po letu 1320 
listine pričajo o novem zaselku z 
imenom OPIDUM NOVUM ob 
sotočju reke Tržiška Bistrica in 
potoka Mošenik. 

Tamkajšnji prebivalci so že 
od davnine znali izkoristiti nara
vno bogastvo tržiške pokrajine. 
Ukvarjali so se s fužinarstvom, 
žebljarstvom, nogavičarstvom, 
tkalstvom in usnjarstvom. Ko so 
izdelali preveč zase, so po staro
davni tovorni poti čez Ljubelj 
krenili v svet. Veliko prelomnico 
zanje je zato pomenila listina ce
sarja Friderika III. On je na
mreč uslišal prošnjo Lovrenca 
Paradajzarja in dedičev pokoj
nega Hansa Lamberga z Guten-
berga, da bi povišali njihovo vas 
z imenom Neumarktl v trg, pre
bivalce povzdignili v meščane, 
jim dali tedenski semenj na so
boto in jim dovolili trgovanje po 
cesarstvu še naprej. 

Listino o podelitvi trških pra
vic so izdali na predvečer Sv. Lu
cije, to je 12. decembra 1492. le
ta v Linzu. Pravi razcvet novega 
trga se je takrat šele začel. Skozi 
stoletja je Tržič s svojo obrtjo in 
trgovino vstopil med vodilne kra
je na Kranjskem, kar pričajo ce-

K a t a s t r o f a z a d e m o k r a t e 

Rezultati slovenskih volitev ni
so bistveno odstopali od napove
di ankete slovenskega javnega 
mnenja (SJM), ki so jo naredili 
na Fakulteti za družbene vede. 
SJM je najbolj verodostojno 
merjenje političnega razpolože
nja med Slovenci, ker ne temelji 
le na hitrem telefonskem prever
janju, ampak na terenskih razi
skavah. Zanimivo je, da so pri 
SJM skoraj natančno ugotovili, 
koliko glasov bo dobila zmago
valna stranka LDS in koliko Je
linčičeva SNS, malenkostne ra
zlike so pri Združeni levici in 
Slovenski ljudski stranki, do več
jih razhajanj pride pri krščan
skih demokratih, najbolj pa so 
napovedi udarile mimo pri De
mokratski stranki. Po rezultatih 
ankete SJM naj bi demokrati na 
volitvah dobili 10,5 odstotka gla
sov, dobili pa so jih le 5 odsto
tkov. Ker je bila anketa opravlje
na v času neposredno pred volit
vami, to pomeni, da so morali 
demokrati ravno v ključnih dneh 
narediti velike napake, s kateri-. 
mi so si zapravili volivce. 

Dejstvo je namreč, da je De
mokratska stranka v predvolilno 
kampanjo vložila največ energije 
in sredstev, trajala je najdlje in 
bila najglasnejša, njeni rezultati 
pa so izredno slabi. Če ob tem 
pomislimo, da so vodilni stranki
ni ljudje zavzemali najodgovor
nejše vladne resorje (zunanje, 
notranje in ministrstvo za infor
miranje) ter bili s tem deležni še 
posebne (brezplačne) medijske 
pozornosti, potem je volilni re
zultat zanje še toliko hujši uda
rec. 

Demokrati so si še tik pred vo
litvami zapravili možnosti za ka
kršnokoli vladno koalicijo, ko so 

Marko Jenšlerle 

s celostranskim oglasom v Delu 
LDS in SKD obtožili predvolilne 
koalicije. Napad na dve najmo
čnejši slovenski stranki se je v 
trenutku obrnil proti njim. Med 
stvari, ki so jim škodile, je treba 
uvrstiti še njihov predlog za uki
nitev Ministrstva za kulturo ter 
seveda prisluškovalno afero, s 
katero so verjetno sploh izgubili 
največji del volilne baze. 

Že na prvih slovenskih volit
vah se je pokazalo, da je bila te
danja SDZ sicer res intelektual
ni motor Demosa, vendar je ime
la izredno slabo podporo v mno
žicah. Ko je v SDZ prišlo še do 
znanega razcepa na demokrate 
in narodnjake, so demokrati po
polnoma izgubili stik z bazo, za
nimivo pa je, da se je na volitvah 
to zgodilo tudi z Narodno-demo-
kratsko stranko. Pokazalo se je, 
da populizem najbolje obvladajo 

v krščanski demokraciji. Sloven
ski ljudski stranki ter Slovenski 
nacionalni stranki. Ravno sled
nja je za demokrate še nov uda
rec. Jelinčiču je z njegovo politi
ko uspel pravi skok v slovenski 
parlament, v katerem bo zelo 
močna opozicija. Malo je na
mreč verjetno, da bi ga povabili 
v vladno koalicijo. Slovenski na
cionalizem je s tem prišel v okvi
re parlamentarnega sistema, kar 
je še vedno bolje, kot če bi bil 
prepuščen ulici, vprašanje je le, 
koliko se bo širil. 

Volitve so znova pokazale, da 
se Slovenci izogibajo velikih po
litičnih zasukov in se zavzemajo 
za mirno pot v demokracijo. 
Takšna politika se je v preteklo
sti že pokazala za uspešno, z njo 
pa so nam bili prihranjeni marsi
kateri konflikti. Takšen proces je 
toliko pomembnejši, ker ga na 
področju ostalih delov nekdanje 
Jugoslavije ni mogoče opaziti. 
Zaradi tega nam tudi evropski 
opazovalci priznavajo trdnost 
naše demokracije in hvalijo teh
nično izvedbo volitev. 

Incidenti, kakršnega si je pri
voščil kranjski župan, so v tem 
oziru marginalni in kot taki ne 
škodijo slovenski demokraciji, 
temveč le tistim, ki se takšnih 
metod oprijemajo v političnem 
boju. Če smo vedno zagovarjali 
tezo, da je parlament največje 
slovensko gledališče, v katerem 
so v političnem boju dovoljene 
tudi takšne poteze, kot je npr. 
deljenje banan, potem je sedaj 
po volitvah treba dodati, da gle
dalci tega teatra niso le prisotni 
poslanci, temveč vsi slovenski vo
livci. In ti ob vsakih volitvah naj
bolje pokažejo, kakšnega gleda
lišča ne marajo. 

Stojan Saje 

hovske listine iz 17. in 18. stole
tja ter zapiski zgodovinarjev. Ni
ti turški vpadi, trije veliki požari, 
kužna zapora, usihanje rudnih 
bogastev in huda konkurenca 
koroških kosarjev niti napoleon
ske vojne niso premagale trdoži
vih tržiških rokodelcev. Šele in
dustrializacija v drugi polovici 
19. stoletja je zadušila ročno iz
delavo blaga, s katerim je Tržič 
slovel po svetu. 

Še bolj kot tehnološke spre
membe so na usodo tamkajšnjih 
prebivalcev vplivala politična do
gajanja. Prva svetovna vojna je 
zarezala usodno mejo med Trži-
čem in nekdanjim naravnim ko
roškim zaledjem. Desetletja v 
nekdanji kraljevini in pozneje ju
goslovanski državi so bila po
trebna za nove gospodarske vezi 
navzven. Zavest o lastni sposob
nosti za reševanje preživetvenih 
in razvojnih problemov pa je Tr-
žičanom nadvse potrebna zlasti 
ob vstopu v lastno državnost, 
ugotavlja župan Peter Smuk v 
spremni besedi pravkar izdane 
monografije Tržiča v počastitev 
500-letnice trga. 

Tržič želijo narediti znan rte 
le po uspešnih podjetjih in neka
terih posameznikih, zlasti špor
tnikih. Vse bolj se namreč zave
dajo možnosti, da skozi ohranja
nje stvaritev stoletij in "jihovo 
ponovno oživitev naredijo kraj 
privlačen za domačine in obisko
valce od drugod. Res je Tržič ze 
dolgo znan daleč naokrog P° 
svoji Šuštarski nedelji in medna-
rodni razstavi mineralov in fosi
lov, a le dve veliki prireditvi na 
leto nista dovolj za predstavitev 
vseh drugih več ali manj skriti 
bogastev. , ,. 

Staro mestno jedro Tržiča, *' 
ponuja številne arhitekturne p°; 
sebnosti, niso 1986. leta zastonj 
razglasili za kulturni spornem*-
Odprtje prve slovenske geološke 
transverzale izgublja na pome-
nu, če je znana in obiskana 
Dolžanova soteska kot svojstva 
no nahajališče permijskih okam
nin. Številni gorski vršaci, ki ob' 
krožajo mesto v ozki dolini, kj* 
sami ponujajo izletniške t o C ,'• 
Ne samo planinske koče, tua' 
gorske kmetije vabijo obiskoval
ce. Le-te bi razen k hoji, smuča
nju, kolesarjenju in čolnarjenji 
lahko pospremili tudi k drugim 
dejavnostim, ki v svetu spremW 
jo turizem; na primer, lovu, Ja' 
hanju, morda celo zmajarstvu-
Trgovanje danes namreč ff 
ostaja le pri trgovskem pultu 
gostilniški mizi, ampak sega vsi 
bolj tudi v naravo. In če spomni
mo na vtise angleškega potopis-
ca izpred treh stoletij, moramo 
Tržičanom priznati, da še vedno 
žive v prijaznem mestu pod gora-
mil Jih bo 500-letnica dodelit* 
trških pravic dovolj spodbudila-
da jih bodo znali izkoristiti sebi 
in svojim potomcem v prid! 

Odgovor skrivačicam 

za odzivom na program 

I. Oman 

(Gorenjski glas, 4. decembra) 

Gospe Veri K., kije žal ni niti 
toliko v kiklji, da bi se upala 
podpisati pod psovaški članek, 
kot obvezuje dostojnost, in Akti
vu žensk SDP, skrivačicam, ki 
ne zmorejo iz partijske dresure 
za napade po direktivi, kakršen 
je bil tudi ta njihov članek, mo
ram odgovoriti zaradi razžalje-
nosti mojega etičnega bitja in 
človeškega dostojanstva. Najprej 
zato, ker na žalost čas skrivanja 
za anonimnostjo Aktivov še ni 
za nami. Drugič zato, ker sem 
tudi sam prepričan o tem, da 
Slovenci v lastni državi ne sme
mo več pristajati na položaj dru
gorazrednih državljanov. Pri tem 
seveda ne mislim na tiste drža
vljane, ki s svojo anonimnostjo 
skrivajo uživanje pridobljenih 
privilegijev, ohranjenih in bra
njenih s pomočjo obstoječega ko
munističnega podzemlja. 

Gospa Vera Kureč in Aktiv 
rdečih gospa SDP (ne prve ne 
drugih ne morem imenovati dru
gače, neolikano bi bilo spoštova
ti anonimne napuckanke!), naj 
vam navedem nekaj konkretnih 
podatkov o bedni drugorazred-
nosti Slovencev, in to brez so
vražnosti do pripadnikov drugih 
narodnosti, brez sovražnih parol 
do drugače mislečih in brez dru
gih vam podobnih pizdarij. 

I. Slovenka, z 28 leti delovne 
dobe, se je znašla brez dela in po 
obstoječi zakonodaji prejema od 
Zavoda za zaposlovanje nado
mestilo osebnega dohodka v viši
ni 12.500 SIT na mesec. TaČas v 
taisti Sloveniji gre mesečno iz 
proračuna za vsakega begunca 
od 14.000 S IT do 22.000 SIT. In 
to za vsakogar, tako za nemočne 
kakor za tiste, ki so zbežali pred 
državljansko dolžnostjo in pravi
co braniti svoj dom. Svetujem 
vam, aktivske gospe, in vam. go
spa Vera Kureč, stopite pogledat 
po čakalnicah v Zavodih za za
poslovanje, tako da boste kaj iz
vedeli o drugorazrednih drža
vljanih, ki na robu preživetja bi-
jejo boj za obstanel. Ko boste 
spoznale ta problem v človeški 

dimenziji, vas bodo minile mo-
krocveteče rožce poezije. To so 
brezposelni Slovenci (130.000jih 
je, za celo armado!), obupani, 
apatični zaradi trajajoče neza
poslenosti, ljudje, ki svojih stisk 
TU IN ZDAJ v svoji lastni drža
vi ne blefirajo! Razumem jih in 
sem na njihovi strani, proti vaši. 
s komunizmom indoktrinirani 
pameti, ki glajhšalta in univer-
zalizira ljudi še kar naprej. Am
pak tudi ti ljudje hočejo biti ena
kopravni in hočejo delati, TU IN 
ZDAJ V SVOJI DRŽAVI. Pri 
tem nas ne bodo ustavili nobeni 
aktivi privilegirank SDP, pa tudi 
ne kvazi humanizem slovenske 
vlade, ki zametuje lastne drža
vljane! Ljudje se ne pustijo več 
odrivati od pravic, ki jim jih daje 
ustava. To je osnova demokraci
je, ne pa oživljanje komunisti
čnih mediokritet, ki refleksno 
psujejo drugače misleče in revne 
nezadovoljneže z "nacionalisti, 
nacisti, fašisti". Zdaj vpijete te 
besede, pred prvimi volitvami ste 
privilegirana vpili o "revanši-
stih "! A oboje je slepilo! V resnici 
gre za ljudi in prebujeno zavest, 
da hočejo na svojem živeti in ne 
crkavati! Zato ni le slep, kdor 
ekonomsko krizo in človeško be
do odganja z omenjenimi etike
tami, temveč je tudi neumen. 

2. R. Šeredžiji, ki ni slovenski 
državljan, je slovensko kulturno 
ministrstvo rešilo stanovanjski 
problem (in ne samo njemu, a o 
drugih drugikrat), medtem ko 
tačas zaman skuša streti podo
ben trd oreh pri ministru za kul
turo Svetlana Makarovič. Po in
formaciji iz njenih ust (2. decem
bra) ji je doslej uspelo priti do 
ministrovega odgovora, da nima 
časa zanjo. Društvo slovenskih 
pisateljev pa tačas tudi nima ča
sa ne zanjo in ne za druge slo
venske pisatelje, ki so brez strehe 
nad glavo, kajti sedaj je v modi 
gojitev multikulturnosti in slo
vensko - bosanskega prijatelj
stva. Nič nimam proti prvemu, 
če drugi v primeri z njim ne bi bil 
obravnavan kot drugorazredni 
državljan! Vprašujem se, ali naj 
se Svetlana Makarovič obrne s 
svojo prošnjo na Gradec, na 
Rim, na Sarajevo ali na Beo
grad, če so tujcem enako prošnje 
uslišane kar v slovenski prestol
nici! Dokler te stvari potekajo, 
kakor tečejo, mi ti pojavi doka
zujejo zgolj to, da gre za uniče
vanje posameznih Slovencev. In 

jaz sem proti temu! In tudi pf°" 
temu, da vsakogar, ki o teh i<*' 
devah spregovori javno, zadene
jo psovke iz znanega arzenala-
tako ljubega vam, gospa Vero 
Kureč. Kakor da je videti in ĆU' 
titi stiske Slovencev zločin!- /" 
kakor da je prisluhniti in potna' 
gati rojakom etično nevzdržno 
dejanje! 

Zame je nacionalizem nara' 
vno stanje, ker pač nisem padel*' 
Slovenijo ne z marša in ne l i 

epruvete. Tu živim, delam in cf' 
kavam skupaj z ljudmi, ki nis° 
fantomi, definirani po marksti' 
mu ali teizmu, temveč so ljudje 
s katerimi že dolgo let delim "'' 
vljenje in zato je moja človeška 
zavezanost njim večja kot a° 
drugih ljudi na tem svetu, ki s° 
mi tujci. Kar je naravno. Prisil' 
na vsaditev tujcev v narodovo te' 
lo, kar je načrtno počela ZKJ r1 

Kranju najbolj očitno s političn0 

direktivo o uvozu 1200 Bosance* 
1 leta 1976) in kar se zdaj poftf 

vlja, pomeni vgraditev nestabU' 
nega elementa v slovensko driO' 
vo, ki ji bo zagotovil trajno " f 
stabilnost. In da to uveljavlja)6 

vladajoče stranke mimo volje v°' 
livcev in proti volji večinskega 
obubožanega dela naroda, vse' 
kakor ni naključje. A LI JE KD" 
VPRAŠAL VOLIVCE IN SLO
VENSKE DRŽAVU ANE, KO
LIKO BEGUNCEV SO PV\ 
PRAVUENl PREŽIVETI M\ 
KOLIKO TUJCEV SO P&j 
PRAVUENl PRENAŠATI V> 
ZAPOSLITI MED SABO? 

In na koncu še o konkretne^ 
primeru: o kandidaturi Iren 
Oman za stranko SNS. Oman0' 
va je kandidirala v skladu z *' 
Ijavnimi predpisi in zakoni. W. 
didirala je javno, z imenotj1 

Vsak napad na legalno kandiaO' 
turo v takšni obliki, kakor ste , 0 

izvedle gospa Vera Kureč lf! 
Aktiv skritih duševnih prost i tu1 

SDP (imena za anonimnice J 
pač olikano izbrati poljubno!' 
kaže le podel drobec usedlin- > 
katerimi se boj za NOTRAW£ 
SAMOSTOJNO IN SUVEW 
NO SLOVENIJO, ki bo pravn" 
država, šele začenja! , 

Pavel Lužan, Kr*1" 
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Delegati škofjeloškega parlamenta so zborovali 

P o l j a n s k a d o l i n a g r a d i n a r a č u n S e l š k e 
V krajevnih skupnostih Selške doline trdijo, da Poljanska dolina na njihov račun pobira proračunski denar za 
gradnjo lokalnih cest in komunalnih objektov. 
Škofja Loka, 10. decembra - V ponedeljek popoldne so se na skup
no sejo in skupno zasedanje - bržkone zadnji v tem letu - zbrali de
legati vseh treh zborov škofjeloške občinske skupščine. Kako zares 
P°trebna posodobitve sta občinski statut ter poslovnik skupščine -
2 3 kar so se delegati tudi izjasnili - med drugim priča vprašanje 
enega od njih, ki še po dveh letih in pol ni doumel razlike med 
skupno sejo in skupnim zasedanjem. V novih aktih, ki bosta uskla
jena z novo slovensko ustavo in zakonodajo, bo med drugim mogoče 
poenostaviti način sestajanja delegatov in glasovanja o posameznih 
predlogih, razmejiti pristojnosti skupščine in vlade, ki očitno tudi 
Marsikomu še niso jasne, ne nazadnje pa seveda umeriti način gla
sovanja o zaupnici izvršnemu svetu z načinom izvolitve, kar je že 
°ekaj mesecev najmočnejši argument za oblikovanje novega statuta 
m poslovnika. Besedilo naj bi bilo nared do konca tega leta. 

Sicer pa je delegate tokrat «• 
najbolj razburil osnutek občin
skega proračuna za prihodnje 
{eto. Republiška izhodišča, po 
katerih je osnutek delan, so več 
ali manj jasna, ne pa še obseg 
dovoljene porabe. Sele po 20. 
decembru bo tudi znano, koli
ko bo renominacija republiške
ga proračuna (za okrog osem 
odstotkov) pomenila za obči
no. Predlog proračuna bo tako 
Predvidoma pripravljen za 
sprejem februarja prihodnje le
to, do 7. januarja pa bo besedi-
«o osnutka v javni razpravi. 

Kljub temu so se nekateri 
delegati nad ponujeno delitvijo 
fc močno razburili. Tako je 
«van Fajfar iz Železnikov oči
tal, da v osnutku ni zajeta grad
nja gasilskega doma v Železni
kih, prav tako ni novega vrtca 
jn toplarne za zdravstveni dom, 
ki sta lani bila zajeta, skratka, 
Železniki so na vseh področjih 
Prezrti, na takšno delitev de
narja krajevne skupnosti Sel
ške doline ne pristajajo. 

Se bolj oster je bil Mirko 
»erce iz krajevne skupnosti 
Selca, ki je s številkami doka
zoval, da Poljanska dolina nav
kljub dogovorjenim kriterijem 
2 a soudeležbo proračunskega 

Nova člana vlade 
Delegati občinske skupščine so razrešili člana in podpredsedni
ka občinskega izvršnega sveta Boruta Bajžlja ter člana Franca 
Mlinarja. Razrešnico sta želela sama zaradi prezaposlenosti v 
službi' Na predlog predsednika izvršnega sveta Vincencija Dem
šarja bo namesto Boruta Bajžlja funkcijo podpredsednika vlade 
poslej opravljal član Franc Mohorič, za nova člana pa so izvolili 
Milana Kavčiča, upokojenega predmetnega učitelja iz Škofje 
Loke, odgovoren bo za področje družbenih dejavnosti, in Antona 
Beoviča, dipl. inženirja strojništva iz Žirov, učitelja v srednji ko
vinarski in cestno prometni šoli, v vladi bo odgovoren za področ
je financ in informatike. 

denarja pri krajevnih naložbah 
v komunalne objekte, ceste 
vztrajno dobiva (pre)več, in to 
na račun krajev v Selški dolini. 
Miha Bizjak kot strokovni de
lavec občinske uprave za to po
dročje po Bercetovem ne spo
štuje opozoril in zahtev, naj de
nar deli bolj enakopravno. 

Predlagal je, naj izvršni svet 
preveri legitimnost dela stroko
vne službe in najde ustrezno re
šitev. Sklep, ki so ga delegati v 
zvezi s tem sprejeli, je nekoliko 
omilil trdoto Bercetove zahte
ve, dejali so, naj se preverka 
opravi v okviru občinskega ce-
stno-komunalnega odbora. 

V nadaljevanju proračunske 
debate je Matevž Dagarin pri
poročil, naj se denar iz sklada 
stavbnih zemljišč izdatneje na
menja za urejanje novih stavb
nih sosesk, za kar je prvenstve
no namenjen, Branko Košič je 
dejal, da je denarja, ki ga šole 
dobivajo iz proračuna, za po
krivanje materialnih stroškov 
premalo, Matej Demšar iz Ja
voru je prosil za izdatnejše pro
računsko sofinanciranje grad
nje vodovoda in žičnic na Sta

rem vrhu, Franc Jesenovec je 
opozoril na nujnost gradnje 
prizidka k šoli s prilagojenim 
programom, Marjan Kalan iz 
Selc pa je prenesel zahtevo 
staršev po ustreznejšem regresi
ranju prevozov otrok v šolo; 
prevoz, daljši od dva kilome
tra, bi moral biti brezplačen. 
Pavel Florjančič je menil, da bi 
marali pri naložbah na področ
ju kulture izkoristiti sofinanci
ranje republike. Skratka, raz
prava je bila že na prvem kora
ku k oblikovanju novega ob
činskega proračuna živahna, 
nezadovoljstev veliko, prav ta
ko predlogov, še več se jih bo 
nabralo v naslednjem mesecu. 

Dokler proračun za leto 1993 
ne bo sprejet, bo veljal odlok o 
začasnem financiranju javne 
porabe. 

Milena Uršič od ponedeljka 
tudi formalno ni več sekretarka 
občinske skupščine in ne tajni
ca občinske volilne komisije, 
funkcije predsednika volilne 
komisije pa je bil razrešen tudi 
Anton Bizjak. Predsednica bo» 
poslej sodnica Nevenka Krelj, 
tajnica pa Saša Tivadar. Na 

skupnem zasedanju je bil izvo
ljen (za dve leti) nov upravni 
odbor sklada stavbnih zemljišč, 
predsednik je Igor Draksler iz 
Škofje Loke, in svet za varstvo 
pravic najemnikov, predsednik 
je Igor Martinšek iz Škofje Lo
ke. 

Občinska skupščina je zadol
žila izvršni svet, da ob renomi-
naciji letošnjega proračuna za
gotovi 2,4 milijona tolarjev za 
odpravo posledic suše, in sicer 
za regresiranje močnih krmil in 
koruze. Sprejela je odlok o trž
nem redu, skupaj z amandmaji 
izvršnega sveta, odlok o spre
membi in dopolnitvi odloka o 
poslovnih stavbah in poslovnih 
prostorih, ki določa najvišjo 
možno najemnino, odlok o 
ustanovitvi sveta za varstvo 
pravic najemnikov, delegati pa 
so slišali tudi komentar Toneta 
Jenka k sprejetemu zakonu o 
prenehanju RUŽV ter poročilo 
predsednika odbora za plinifi
kacijo Jožeta Albrehta o pote
ku gradnje mestnega plinovo
da. Seznanili so se še z nači
nom gradnje in financiranja 
nove zdravstvene postaje v Z i -
reh. 9 H . Jelovčan 

Prednovoletno "obdarovanje" radovljiških obrtnikov 

Z a o s e m s t o t i s o č m a r k z a m u d n i h o b r e s t i 
Davkarija je obrtnikom zaračuna la zamudne obresti za nepravočasno plačane davke in prispevke kar za devet mesecev 
skupaj. Odslej bodo o dolgu do države obveščeni vsak mesec. 

Radovljica - Ko se obrtniki iz radovljiške občine vsako leto že po tradi
ciji zberejo ob koncu starega ali v začetku novega leta, se vsakič pogo
varjajo o zamudnih obrestih. Lani so se in letos tudi! Miklavž oz. dedek 
Mraz v podobi (centralizirane) davkarije jim je namreč pred nedavnim 
Prinesel račune za plačilo zamudnih obresti v skupnem znesku nekaj 
»tanj kot 800 tisoč mark. Obrtniki se tako bogatega prednovoletnega 
darila", v katerem so zamudne obresti za devet mesecev skupaj, niso 

razveselili. Nasprotno: nekaterim je vzel voljo do dela, še bolj pa do te
ga, da bi zaposlovali (nove) delavce. 

la, je to odvisno predvsem od te
ga, ali bo vlada podprla predlog 
zbornice, da bi zamudne obresti 
za nepravočasne plačane prispev
ke in davke (razen za prometni 
davek) odpisali vsem obrtnikom, 

ki bi izkazali neporavnane terja
tve do podjetij iz držav nekdanje 
Jugoslavije ter do podjetij, ki so v 
stečaju ali ne plačujejo svojih ob
veznosti. 

• C. Zaplotnik 

Kot je na dobro obiskanem 
2boru radovljiških obrtnikov (od 
800 se jih je udeležilo več kot 
300) dejal Andrej Cufer, večina 
zamudnih obresti izvira iz pri
spevkov za delavce, zaposlene pri 
obrtnikih, iz prispevkov za obr-
tnike-zavezance ter iz napak, ki 
so se v letošnje leto prenesle iz 
Prejšnjih let. Do zamudnih obre
di je med drugim prišlo tudi za
to, ker so se nekateri obrtniki in 
Pri njih zaposleni delavci zaradi 
Pomanjkanja dela in zato, da bi 
delavci ohranili službe, dogovori-
' i za nižje plače, kot jih predvide
va kolektivna pogodba; v upravi 
Za javne prihodke pa so - ne da bi 
? tem obvestili obrtnike - plače 
Jn s tem tudi prispevke povišali 
a ° najnižjega, s kolektivno po
godbo zagotovljenega osebnega 
Qohodka. Nekaj podobnega se je 
Zgodilo tudi z obrtniki. Nekateri 
S o si obračunali le zajamčeni 
Osebni dohodek in čeprav bi mo-
r a ' i o tem do 15. v mesecu obve
stiti davčno upravo, so to storili 

e redki, ostalim pa je uprava pla-
C e in prispevke avtomatično po
d a l a na predpisano raven. 

Zneski, ki jih morajo obrtniki 
P'ačati, so visoki. V začetku leta 
?° bile letne zamudne obresti več 
J°t 600-odstolne, nato so sicer 
Padle", se vedno pa so več kot 

8°-odstotne. Eden od obrtnikov 

je glasno in jasno povedal, da je 
država pri zamudnih obrestih po-
žrešnejša od bank: če bi imel 
dolg pri banki, bi v konkretnem 
primeru plačal na dan 198 tolar
jev manj, kot mora sicer državi. 
To pa ni edina težava. Problem je 
po mnenju obrtnikov predvsem v 
tem, da so za tolikšen dolg državi 
zvedeli šele potlej, ko jim je dav
karija izstavila račune kar za de
vet mesecev skupaj. Razlog za to
likšno zamudo pa naj bi bil v 
tem, da je davčna uprava prešla 
iz občinske v republiško pristoj
nost in da je morala na republiko 
prenesti tudi računalniške stori
tve. To naj bi ji povzročilo toliko 
dela, da zamudnih obresti ni 
uspela zaračunati prej. 

Obrtna zbornica Slovenije se 
je z republiško upravo za javne 
prihodke že dogovorila, da bodo 
napake, ki so zaradi nepravilnih 
računalniških programov za izra
čun zamudnih obresti nastale še 
drugod v Sloveniji, v kratkem 
odpravljene in da bo davkarija 
odslej obrtnike vsak mesec sproti 
obveščala o zneskih. Ko pa so ra
dovljiški obrtniki na ponedeljko
vem zboru vprašali Milico Gosti-
šo z obrtne zbornice, kaj storiti s 
preostankom zamudnih obresti -
jih plačali ali ne, niso dobili za
nesljivega odgovora. Kot je deja-

Družbenopolitični zbor 
kranjske občinske skupščine 

V t r e t j i č g r e r a d o 

Kranj, 9. decembra - Tudi tretji poskus nadaljevanja prekinjene pred
zadnje seje kranjskega družbenopolitičnega zbora ni uspel, saj po uri in 
pol poslanskega prerekanja ni bil sprejet odlok o ustanovitvi stanovanj
skega sklada. Dovolj je bilo, da sta dva poslanca nad takim delom obu
pala in postali so nesklepčni. 

S 16. sejo družbenopolitičnega zbora kranjske občinske skupščine 
res ni sreče. Po že dvakratni prekinitvi te seje zaradi pozne ure, tudi 
danes niso uspeli dokončati te seje. Od štirih preostalih točk dnevne
ga reda se je že pri prvi, pri predlogu odloka o ustanovitvi stanovanj
skega sklada, ob vsem že večkrat omenjenem globokem nezaupanju 
med kranjsko "pozicijo" in "opozicijo", razprava tako brezplodno 
zavlekla, da so nekateri poslanci nad takim početjem obupali in od
šli, to pa je povzročilo nesklepčnost. Poslanci SDP so namreč terjali 
jasen odgovor o tem, kako se je doslej gospodarilo s sredstvi od pro
daje stanovanj, saj sumijo, da so bile obresti od naložb tega denarja 
nenamensko porabljene. Nezadovoljni so tudi s predlogom odloka in 
odnosom izvršnega sveta do amandmajev, ki so jih pripravili. Vsaj 
delno potrditev so dobili ob dejstvu, da je vsaj en amandma bil tak
šen, da se je z njim strinjal tudi predlagatelj, pa je tudi ta amandma 
na glasovanju pogorel. Tako ostaja občina Kranj edina brez ustano
vljenega stanovanjskega sklada, to pa pomeni, da se tudi v bližnji pri
hodnosti kar občutna zbrana sredstva od prodaje stanovanj ne bodo 
mogla uporabiti za pomoč tistim, ki si svoje stanovanjsko vprašanje 
šele poskušajo urediti. 

Ob zaključku oz. ponovni prekinitvi seje je poslanec SDP v imenu 
svojega poslanskega kluba ter še nekaterih drugih strank, ki so ena
kega mnenja, za prihodnje skupno zasedanje skupščine, ki naj bi bilo 
22. decembra najavil zantevo po razpravi o zamenjavi predsednika 
občinske skupščine, katerega obnašanje na volitvah in njegove izjave 
pri tem presegajo vse meje možne tolerance. Pozval je še druge stran
ke, da se k temu pridružijo. • Š. t. 

P R A Z N I Č N I 
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K U L T U R A 
UREJA: LEA MENCINGER 

KULTURNI KOLEDAR 
K R A N J - V galeriji Prešernove hiše so na ogled ilustracije na 
Prešernove pesmi Jelke Reichman in knjižne opreme Prešerno
vih poezij. V galeriji Mestne hiše razstavlja slike akad. slikarka 
Klementina Golija. V galeriji Kavka razstavlja pravljične ilu
stracije absolventka likovne akademije Lučka Zelič. V galeriji 
Pungert razstavlja fotografije Peter Kozjekzionu pohištva Ark-
Maja v Predosljah razstavlja akad. slikar SA85Vinko Tušek. 
Otvoritev bo danes, v petek, ob 19. uri. 
J E S E N I C E - V Kosovi graščini so na ogled Grassijeve oltarne 
podobe iz cerkve na Stari Savi. V galeriji Kosove graščine raz
stavlja fotografije Izidor Trojar. V razstavnem salonu Dolik so 
na ogled likovna dela članov Relika iz Trbovelj. 
R A D O V L J I C A - V galeriji Šivčeve hiše so sinoči odprli tradi
cionalno novoletno prodajno likovno razstavo. Ob likovnikih, ki 
so med letom razstavljali v tej galeriji, se predstavljajo z izdel
ki tudi mladi oblikovalci. 
B E G U N J E - V galeriji Avsenik je na ogled razstava del ljud
skega rezbarja Janeza Vovka in kiparska dela akademskega ki-

arja Viktorja Konjedica. 
K O F J A L O K A - Zbirke Loškega muzeja so odprte samo ob 

sobotah in nedeljah od 9. do 17. ure. Med tednom je možen 
ogled po poprejšnjem dogovoru na upravi Muzeja. V galeriji 
Ivana Groharja razstavlja slike Ivo Prančič. V galeriji Fara raz
stavlja slikar Marjan Skumavc. 
TRŽIČ - V Paviljonu NOB je na ogled razstava otroških risb 
na temo Tržiču za 500 let. V galeriji Kurnikove hiše razstavljajo 
barvne fotografije člani Foto kluba Tržič, na ogled pa je tudi 
spominska razstava fotografa Franca Kolmana na temo Bene
ške maske. 
K A M N I K - V razstavišču Veronika bodo danes, v petek, ob 19. 
uri odprli razstavo risb Cveta Prevodnika. V kulturnem progra
mu bodo nastopili učence Glasbene šole Kamnik. V dvorani 
Veronika bo jutri, v soboto, ob 19. uri skupni koncert Mešanega 
pevskega zbora Titan Kamnik in Tunjiškega okteta. 
K O M E N D A - V galeriji Zala razstavlja akad. slikar Dušan Li
povec. 

PRIREDITVE TEGA TEDNA 
K R A N J : GLEDALIŠČE - V Prešernovem gledališču bodo danes, v 
petek, 11. decembra, ob 19.30 premierno uprizorili dramo Henrika 
IbsenaNORA - za izven. Jutri, v soboto, ob 19.30 bodo predstavo 
ponovili za abonma sobota L, konto in izven. V nedeljo, 13. decem
bra, bodo ob 16. uri in ob 18. uri ponovili mladinski musical Mila
na Dekleve MI SE PA NE D A M O - obakrat za izven. V torek. 15. 
decembra, ob 19.30 bo na sporedu predstava SLG Celje VIKTOR, 
ALI OTROCI NA OBLASTI Rogerja Vitraca. Predstava je za Iz
ven. 
K R A N J : NOVOLETNI KONCERT - V dvorani kina Center bo v 
sredo, 23. decembra, ob 20.15 tradicionalni tokrat že deseti novole
tni koncert Pihalnega orkestra občine Kranj. Dirigent Branko 
Markič je sestavil zanimiv glasbeni program, poleg novih skladb 
bo orkester igral tudi najuspešnejše glasbene točke iz preteklih let. 
Z enakim novoletnim glasbenim programom bo Pihalni orkester 
nastopil že nekaj dni prej tudi v Predosljah - v soboto, 19. decem
bra, ob 18. uri v Kulturnem domu. 
B L E D : RAZSTAVA V OKARINI - V gostišču Okarina bodo jutri, 
v soboto, ob 17. uri odprli razstavo slik Andreja Trobentarja z na
slovom Blind Faith II. 
ŠKOFJA L O K A : GLEDALIŠČE - V gledališču Loški oder bodo 
danes, v petek, ob 19.30 uprizorili komedijo ZARES ČUDEN PAR 
Neila Simona v režiji Matije Milčinskega - za izven. Jutri, v soboto, 
ob 19.30 bodo predstavo ponovili - tudi za izven. 
ŠKOFJA L O K A : FOTOGRAFSKA RAZSTAVA V knjižnici Iva
na Tavčarja bodo v ponedeljek. 14. decembra, ob 19 uri odprli raz
stavo Občinsko srečanje foto klubov. Sodelujejo: FKK Anton Až-
be, F K Gorenja vas, FK LTH, FK PD Žiri. 
TRŽIČ: RAZSTAVA - V tržiški farni cerkvi bodo danes, v petek, 
ob 18. uri odprli prodajno razstavo oljnih slik Marjana Pančurja 
Na otvoritvi bo pel kvintet Purei Cantorum iz Tržiča. Razstavo or
ganizira Društvo prijateljev umetnostni Lumen, odprl pa jo bo de
kan Franc Maček. 
GORENJA VAS: FOTORAZSTAVA - V fotogaleriji Ivana Tavčar
ja v Gorenji vasi bodo jutri v soboto, ob 18. uri odprli fotografsko 
razstavo Franceta Temelja iz Žirov na temo ostankov vojaških ob
jektov med Blegošem in Žirovskim vrhom. 
C E R K L J E : "NAJDENČEK" - Gledališka skupina iz Komende bo 
jutri, v soboto, ob 19. uri v Kulturnem domu zaigrala predstavo 
NAJDENČEK - o življenju znanega Komendčana iz 18. stoletja 
Petra Pavla Glavarja. 

CENTER SLEPIH IN SLABOVIDNIH DR. ANTONA 
KRŽIŠNIKA, 
ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31, 
razpisuje delovno mesto 

T E H N I Ć N 0 - K 0 M E R C I A L N E G A V O D J E 

K O V I N A R S K E E N O T E 
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zako
nom, izpolnjevati še naslednje: 
- višja strokovna izobrazba (inženir strojništva ali inženir orga

nizacije dela) 
- aktivno znanje nemškega jezika 
- 5 let delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih 
- organizacijske in komercialne sposobnosti. 

Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta. 

Objavlja prosto delovno mesto: 

T E H N I Č N E G A A D M I N I S T R A T O R J A -

F A K T U R I S T A 
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, 
izpolnjevati še naslednje 
- srednja strokovna izobrazba (ekonomski ali komercialni tehnik) 
- znanje osnov računalništva 
- 2 leti delovnih izkušenj 
- poskusno delo.4 mesece 
Delovno razmerje sklenemo za nedoločen čas s polnim delovnim 
časom Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati 
prinesejo v splošni sektor v 8 dneh po objavi oglasa ali pošljejo 
po pošti O rezultatih razpisa in objave bomo kandidate obvestili 
v 8 dneh po izbiri 

Čudoviti svet narave v fotografiji 

N A R A V A V O B J E K T I V U 
Kranj - Dr. Jurij Kurillo, sicer otroški zdravnik po poklicu, že dolgo časa ni neznano ime bralcem revije Gea, Proteusa in morda še 

katere publikacije, ki prinaša članke z naravoslovnimi temami in seveda fotografijami. Prav za fotografijo, natančneje rečeno 
naravoslovno fotografijo, je pred kratkim prejel Veliko Prešernovo plaketo občine Kranj. 

Dr. Kurillo je človek, ki ga 
je med tednom skoraj nemogo
če dobiti za kratek pogovor. 
Dela v Ljubljani, če pa že ima 
prosto popoldne ali večer, pa 
je treba pripravljati na primer 
razstavo kot ta, ki jo je Foto 
klub Janez Puhar, katerega 
dolgoletni član je, pripravil sre
di tega tedna - Diasalon Kranj 
92. Ob lepem vremenu pa še 
vedno kdaj pa kdaj s fotoapa
ratom stopi do roba gozda, k 
vodam ob zapuščenem glino-
kopu v Stražišču ali pa v bliž
nje hribe, da skozi objektiv za
gleda svet, ki se ohranja, spre
minja in tudi izginja. 

Naravoslovna fotografija? 
To je raziskovanje narave s fo
toaparatom - bi bila najkrajša 
oznaka za fotografijo, ki jo pri 
nas poznamo že kar dolgo Ča
sa, vendar pa "smer", če je 
sploh mogoče tako imenovati, 
ni bila posebno razširjena. Še 
največje priznanje je ukvarja
nje z naravoslovno fotografijo 
dobilo leta 1976, ko je skupina 
navdušenih v Prirodoslovnem 
muzeju v Ljubljani pripravila 
prvo slovensko razstavo nara
voslovne fotografije. Kasneje 
je bilo še nekaj ponovitev, zdaj 
pa se zdi, da je te vrste foto
grafska razstava žal zamrla. 

" N i pa pozabljena naravo
slovna fotografija," pravi dr. 
Kurillo. "Ime ni najpomemb
nejše, fotografsko razviti naro
di temu preprosto pravijo 'fo
tografija narave'. Vendar pa ne 
gre le za preprosto estetsko od-
slikavo nekega motiva iz nara
ve: posnetek mora govoriti tudi 
o biološkem, geološkem ali 
kakšnem drugem naravoslov

nem pomenu. Te vrste informa
cija naj bi bila pred obliko, se
veda pa mora vsebovati splo
šno sprejete estetske kriterije 
za dobro fotografijo. V zad
njem času je te fotografije vse 
več in ne le v specializiranih re
vijah, tudi v časopisih, pa med 
ostalimi fotografijami na raz
stavah in še kje. Le v šolskih 
učbenikih je ni najti, te knjige 
ostajajo po ilustrativni plati še 
naprej dolgočasno nezanimive. 
Vse več se govori o naravi, o 
njeni ogroženosti, o tem, kako 
jo ohraniti, zato se zavest o 
tem, da je treba z odnosom do 
narave žive in nežive stravi 
ohranjati take, kot so. Zato so 
se pojavili ljubitelji narave, ki 
ne hodijo v lovišča več s puška
mi, pač pa s fotoaparati. Nekaj 
podobnega je ukvarjanje z na
ravoslovno fotografijo: ta pri
naša sporočilo o naravi pove
dano na nov, soden način." 

Letos poleti je pri Državni 
založbi Slovenije v zbirki Nara
va Slovenije izšla knjiga Metu
lji Slovenije, za katero je dr. 
Kurillo zbiral gradivo dolga le
ta. Gre pravzaprav za nekak
šno malo monografijo o metu
ljih na naših tleh. Doslej knjig 
o tem pri nas nismo imeli, ob
staja le Julija Bučarja knjiga o 
metuljih - kako jih loviti, rediti 
in razpenjati v zbirko iz leta 
1919. Knjižica je nekaj poseb
nega, saj je avtor ujel v fotoa
parat metulje take kot so v na
ravi: na ta način so tudi najbo
lje razpoznavni, kar pa posuše
ni v zbirki največkrat niso več. 

" V knjižici, gradivo je nasta
jalo kar okoli deset let, seveda 
ni mogoče predstaviti prav 
vseh metuljev, saj jih živi na 
naših travnikih toliko, da bi za 
njihovo predstavitev potrebo
vali še nekaj podobnih knjižic. 

Vse to naravno bogastvo, tp 
metulji pač so, pa pred našimi 
očmi odmira. Na travnikih je 
vse manj rož, zato ni hrane za 
metulje, pa še pesticidi in in
sekticidi se uporabljajo. Knjiga 
o metuljih je nastala tudi zato, 
da bi metulje na naših tleh 
ohranili, da bi jih lahko opazo

v a l i še naprej v njihovem na
ravnem okolju. Tako metulje 
kot druge živali lahko opazuje-
mo tam, kjer žive, zato jih še ni 
treba loviti in preparirati in se 
šele na ta način z njimi sezna
njati. To so metode iz preteklo
sti, ki se danes uporabljajo le 
za raziskovalna dela. Vesel p> 
sem, da tudi kar nekaj mladih 
že ravna drugače - opazujejo 
naravo, ne lovijo in ne uničuje
jo niti strupenih kač, ne metu
ljev ne žab. Morda se bodo te 
živali čez čas znova lahko nase
lile v bližino mest. Zdaj je na
mreč treba kar daleč v hribe 
poiskat nekatere vrste metu
ljev, kv so še pred leti živele v 
nižinah in blizu mest." 

Metulji Slovenije pa ni bila 
prva knjiga, ki jo je napisal dr. 
Kurillo. Pred dobrimi desetimi 
leti je pri založbi Kmečki glas 
izdal knjigo S fotoaparatom v 
naravi, temeljno delo o naravo
slovni fotografiji, ki ga Sloven; 
ci do tedaj nismo imeli, pa vsi 
Evropejci tudi ne. Knjiga je se
veda že zdavnaj razprodana in 
bi vsekakor zaslužila ponatis. 
Pripravljena za tisk pa je njego
va tretja knjiga Narava v obje
ktivu, ki upošteva modernejše 
tehnike pri fotografiranju nara
ve.© Lea Mencinger, foto: Go
ra/d Šinik 

Šesti zvezek Enciklopedije Slovenije 

M E D P R E T E K L O S T J O I N S E D A N J O S T J O 
Vsak nov zvezek Enciklopedije Slovenije je vsekakor dogodek. Šesti zvezek je založba Mladinska knjiga predstavila v posebej izbranem 

okolju Narodne galerije, kar je seveda imenitno sovpadalo z vsebino obrazloženo v zvezku pod geslom - likovna umetnost - skupaj s 
številnimi fotografijami o slovenski umetnosti. 

Šesti zvezek Enciklopedije 
Slovenije (oznaka Krek/Marij) 
seveda pomeni, da je ta po
membni nacionalni projekt že 
na polovici zastavljene poti, je 
novi zvezek predstavila glavna 
urednica založbe Mladinska 
knjiga Irena Trene - Frelih. Vse 
pa kaže, tako je na predstavitvi 
omenil odgovorni urednik En
ciklopedije Slovenije Dušan 
Voglar, da se razmišlja o do
polnilnem, to je trinajstem 
zvezku, ki naj bi izšel ob koncu 
sedanje prve izdaje enciklope
dije. Na več kot 400 straneh 
prinaša novi zvezek kar 986 
stvarnih in biografskih gesel, 
približno toliko, kot jih je bilo 
v petem zvezku enciklopedije. 
Besedilo dopolnjuje dobrih 
900 ilustracij, od katerih se jih 
kar 225 nanaša na slike s po
dročja likovne umetnosti. To

kratni zvezek namreč prinaša 
med drugim tudi gesla o liko
vni umetnosti na Slovenskem, 
obsega pa kar deset strani v 
zvezku. O tej duhovni zaklad
nici, katere del hrani na stenah, 
še največ pa zaradi stiske kar v 
depojih tudi Narodna galerija 
v Ljubljani, je na predstavitvi 
govoril dr. Emilijan Cevc. Ob
sežen del najnovejšega zvezka 
vsebuje tudi gesla o ljudski 
glasbi in ljudskih godcih, zato 
je v kratki predstavitvi to po
dročje orisala dr. Zmaga Ku-
mrova. V ta del predstavitve se 
je lepo vključil tudi nastop sku
pine Trutamora Slovenica z 
igranjem na avtentične sloven
ske glasbene inštrumente. Ko 
je predsednik glavnega uredm 
škega odbora Enciklopedije 
Slovenije prof. dr. Janko Kos 
predstavljal šesti zvezek, je še 

DIA SALON KRANJ 92 
Kranj - Za Diasalon Kranj 92 je na naslov organizatorja Foto-
kluba Janez Puhar Kranj prispelo kar 668 diapozitivov, ki jih 
je poslalo več kot 170 avtorjev. Žirija v sestavi Marjan Smer 
ke, mojster fotografije, prof. dr. Matija Gogala, biolog in 
umetnostni zgodovinar Damir Globočnik je iz te množice od
brala 230 diapozitivov, približno enako za obe razpisani temi 

prosto in narava. V prostorih baročnega župnišča (nekda
nji Gorenjski muzej) v Tavčarjevi 43 je bila v sredo zvečer 
projekcija najboljših diapozitivov izbranih za Dia salon 
Kranj 92. Razdeljene so bile tudi nagrade. Najboljše diapo/i 
tive na prosto temo so prispevali avtorji: Benjamin Viankar, 
FK Radovljica - I. nagrada, Janko Prelovcc, IS Idrija n.i 
grada, Edi Gnilšak, FK Radovljica 3 nagrada. Na temo na
rava pa so najboljši: France Urbanija, FK Jesenice - I. nagra
da, Marjan La/.nik, 1 K K I A M - 2. nagrada, Mirko Biiuklič. 
Nova Gorica - 3. nagrada. Podeljene so bile tudi diplome in 
razglašen "najavtor" Dia salona Kranj 92 - Janez Papež, Ko
čevje, za "naj" klub pa je bil razglašen Foto klub Radovljica 
• L. M . 

posebej omenil nekaj osebnosti 
med biografskimi gesli še pose
bej pomembnih za slovensko 
zgodovino, kulturo in politiko 
med drugim J. E. Kreka, Frana 
Levstika, A.T. Linharta in M i 
lana Kučana. Tudi za stvarna 
gesla je značilno, da so jih se 
stavijalci besedila, sodelovalo 

je kar 438 piscev, vnašali P° 
preverjenih dognanjih znano
sti, pri tem pa so odprti za po
vsem nova gesla, kot so na p r l" 
mer Liberalna stranka, Liberal
no-demokratska stranka, Maj-
niška deklaracija 1989 itd. 

• L. M 

NOVOLETNI GALA KONCERT 
Bled - V Festivalni dvorani bo 1. januarja 1993 ob 18. uri Gal* 
novoletni operni koncert. Turistično poslovna skupnost Bled Ho
teli in Casino Bled ter agenciji Figaro in Albatros so na Bled p°, 
vabili priznane umetnike: nastopil bo Simfonični orkester HT* 
pod vodstvom dirigenta Lorisa Voltorinija, solisti pa bodo Oljj5a 

Gracelj, sopran, Miro Solman, tenor, in Marija Mlinar, harfa 
Koncertni program obsega uverturo in arijo grofice iz Mozartov^ 
Figarovc svatbe, arijo i / Verdijevega Rigoletta, arijo iz Verdijey C 

Traviate in Puccinijeve Tosce, duet iz La Boheme, uverturo | n 

arijo iz Straussove operete Netopir, Barcarolo (s harfo) iz Ho' ' ' 
manovih pripovedk, napolitanske pesmi, dunajske valčke, R a ' 
detzki marš in za konec duet napitnice iz Verdijeve Traviate 

Vstopnice so do 15. decembra pri Albatrosu na Bledu na volj 0 

po nižji ceni. 

LINHARTOV PRAZNIK 
Boh. Bistrica - V Muzeju Tomaža Godca bodo danes, v petek, 0 

18. uri odprli mu/ejsko zbirko Arheološka najdišča in i/ro^ 1 ' ' 
Bohinja. Otvoritev sodi v okvir pra/novani oh občinskem pra/"1 

ku radovljiške občine. Ob 19. uri bodo v Domu Joža Ažnianlj 
odprli prenovljeno knjižnico, pol ure kasneje pa bodo pod c l " 
priznanja za delo v kulturi. Praznovanje bo zaokrožila predstav 
Podeželanke v izvedbi Gledališča Ione Cufar Jesenice. ,1 

Sicer pa so v Radovljici pripravili prireditve v počastitev Li . 
h.nlove rojstne obletnice kar za ves mesce december. V gale™ 
šivčeve hiše so sinoči odprli tradicionalno novoletno razstavo, 
avli skupščine občine danes odpirajo razstavo Sondrio. y 

Prireditve se bodo nadaljevale tudi naslednji konec ladn« J 
Kulturnem domu na Boh Beli bo v petek, IX. decembra, ^°nCL. 
H.iimomkaiskcg.i orkestra Glasbene šole Radovljica, v Boh- \ 
strici pa bo prav tako v petek novoletni koncert Godbe na p ' n

 y 

i / I esc. V soboto, 19 decembra, bodo v Kovaškem rnu/eJ^ 
Kiopi odprli razstavo slik na steklo Anice Zaletel, v Sindikaln 
domu pa bo na sporedu Koleclva 92 



PO KOROŠKI IN CELOVCU 
G o r e n j s k i g l a s p r i d e ž e l n e m g l a v a r j u 

Kljub obilici dela in natrpa
nem urniku je v sredo koroški 
deželni glavar in predsednik 
Ljudske stranke dr. Christof 
Zernatto sprejel predstavnike 
Gorenjskega glasa, ki so pripra
vljali prilogo o Koroški in Celov
cu. Deželni glavar, ki sicer do

bro pozna razmere v Sloveniji, 
saj jo je zasebno ali kot deželni 
ali strankarski šef večkrat obi
skal, se je posebej zanimal za 
naš časnik. Spraševal nas je, 
kje izhaja Gorenjski glas, kolik
šna je njegova naklada, kdo in 
kje ga berejo in kolikokrat izha

ja. Pohvalil je našo usmeritev, 
da se novinarsko in tudi tržno 
pojavljamo tudi na Koroškem, 
saj smo sosedi. 

Rade volje je odgovoril tudi 
na nekaj vprašanj. Intervju z 
njim jpa objavljamo* na drugi 
strani. Čeprav je postala Slove

nija samostojna država, ni ra
zlogov, da se ne bi že dobro 
utečeno sodelovanje med Slo
venijo in Koroško nadaljevalo in 
se razširilo tudi na italijansko 
pokrajino Furlanijo in Julijsko 
Krajino. V sedanjem sodelova
nju deželni glavar ne vidi večjih 
problemov. Mogoče je res vide
ti, da je sodelovanje zastalo. Za 
to so razlogi. Slovenija se je 
morala ukvarjati predvsem sa
ma s seboj, saj je morala uvelja
viti svojo samostojnost in med
narodno priznanje. Tudi volitve 
v Sloveniji ocenjuje pozitivno. 

Sicer ga volilni dosežek Sloven
skih krščanskih demokratov, s 
katerimi njegova stranka tesno 
sodeluje, ne razveseljuje pre
več, vendar je prepričan, da bo 
dobila slovenska krščanska de
mokracija tudi v Sloveniji vodil
no vlogo. Zanj kot deželnega 
glavarja je pomembno, da so se 
politične razmere v Sloveniji se
daj stabilizirale, da se ve, kdo je 
v parlamentu in kakšna bo vlada 
in da v naslednjih letih ne bo 
hujših pretresov, kar je osnova 
za sodelovanje. Veseli ga tudi, 
da Slovenija tudi gospodarsko 
napreduje, sicer pa je ugled 
Slovenije po pridobitvi samo
stojnosti na Koroškem in v Av
striji narastel, kar je ugodno tu
di za položaj slovenske manjši
ne na Koroškem. 

H o f e r 

BELLA jedilna čokolada 400 g 

Lešniki 500 g 

Mandeljni 175 g 

Rozine 500 g 

OSANA delikatesna margarina 
250 g . 

BELINO vanilijev sladkor, 10 . 
kom. 

BELINO pecilni prašek, 6 
kom. 

KOKOSOVI strganci/naribanci 
200 g 

BELLA mlečna čokolada 100 g 

1 4 . 9 0 

1 8 . 9 0 

8 . 9 0 

6 . 9 0 

3 . 9 0 

3 . 9 0 

3 . 9 0 

4 . 9 0 

4 x Celovec 
10. - Oktoberstr. 25 
Lodeng. 22 
St. Veiterstr. 70 
Steing. 209 

3 x B e l j a k 
Ossiacherzeile 56b 
Italienerstr. 14 
Maria - Gailerstr. 30 

V e l i k o v e c 
Umfahrungsstr. 6 

V V o l f s b e r g 
Packerstr. 

2 x Š p i t a l 
Oberdorfestr. 4 - 6 
Villacherstr. 106 

Upoštevajte, prosimo, da so 
trije artikli samo prehodno v 
našem sortimentu. Cene 
vsebujejo vse davke. 

BELLA mlečna čokolada s 
celimi 
lešniki 300 g 

0RANŽADA (sedemkratni 
koncentrat) 21 

ALI0MAT-C0MPAKT pralni 
prašek, brez fosfatov, 3 kg 

FEE-CLMA milo, 150 g 

DENT0FIT zobna pasta, 90 ml 
tuba 

FEE mehčalec za perilo, 2 

1 7 . 9 0 

3 4 9 0 

6 9 . 9 0 

4 . 9 0 

7 . 9 0 

2 9 . 9 0 

H o f e r 

Kar 350 naših bralcev je bilo letos poleti z nami na izletih v Celovec. Za 
dobro razpoloženje je vsakokrat poskrbel tudi trio Andreja Ažmana. Tudi 
prihodnje leto pripravljamo izlete na Koroško, o vseh podrobnostih pa 
boste pravočasno prebrali v Gorenjskem glasu. Foto: P. Kozjek 

bautnax 
DOBRO JE VEDETI, ZATE JE VEDNO NEKDO TU. 

4 0 0 0 0 
r a z l i č n i h i z d e l k o v 

p o d e n o s t r e h o 

• o r o d j e 

• s a n i t a r n a o p r e m a 

t e l e k t r i č n i p r o i z v o d i 

t g r a d b e n i m a t e r i a l 

• p l o š č i c e 

• t a p e t e 

• b a r v e 

• v r a t a i n o k n a 

t l e s 

§ v r t n o p o h i š t v o 

BAUMAX -
CELOVEC Gerberweg 45 - Sudring 

V e s e l i m o s e v a š e g a o b i s k a ! 

A U T O H A U S S U D R I N G g g Aspernig 
C E L O V E C . S U D R I N G 332, Tel 9943-463-37238 

O P E L V E C T R A 

že od neto ATS 140.000,-

• VELIKC SKLADIŠČE NADOMESTNIH D E L O V 
IN DODATNE O P R E M E 

t HITER IN TEHNIČNO BREZHIBEN SERVIS 



it 2000 VISEČIH, STENSKIH IN STROPNIH S V E 
TILK S E D A J DO 50 % C E N E J E . 

it VELIKA A K C I J A PRALNIH IN POMIVALNIH 
S T R O J E V 

it KUHINJSKI IN G O S P O D I N J S K I STROJI N A J 
BOLJŠIH Z N A M K 

P R O D A J A • SERVIS • N A D O M E S T N I DELI • 

E L E K T R O ^ 
CELOVEC - CENTER 

Pemhartgasse 8 
Tel. 9943-463-57966 
in Ankershofenstrasse 2 

' - k i t i t i ? 

Beljak, Hauptplatz 13 
(peš-cona) Glavni trg 

\ X K i n d e ^ \ # 

1 na i Številka 
J področju 

IGRAČ ZA OTROKE v Avstriji 
I S tem kuponom 

dobite 1 0 % popust 
na vse izdelke! 

VERATSCHNIG 
BOROVLJE 
• NOVA VOZILA 
• HITER SERVIS 
• VELIKO SKLADIŠČE DELOV 
Telefonske informacije: 
9943-4227-2338 

CITROEN 
C E L O V E C 

V V I E S N E R 
Rosentaler Str. 205 
Tel. 9943-463-281913 
• NAD. DELI • DOD. OPREMA • 
SERVIS • TUDI POSEBNI MODELI 
VOZIL 

V N E K A J V R S T I C A H . . . 

Za kupce so koroški trgovci 
dobro poskrbeli. Poleg daljših 
nakupovalnih sobot, to pome
ni, da so trgovine ob sobotah 
dlje časa odprte, so te tako 
imenovane nakupovalne so
bote postale pogostejše. Tudi 
večina blagovnic je decembra 
vse tri delovne sobote odprta 
ves dan. 

Gospod mag. Vidensek, član 
predsedstva najcenejše av
strijske prehrambene verige 
Hofer nam je povedal, da je 
tudi Hofer podaljšal delovni 
čas . Poslovalnice Hofer so 
odprte vsak dan od ponedelj
ka do petka neprekinjeno od 

8.30 do 18. ure in ob sobotah 
že od 7.30 do 12. ure, decem
bra do 18. ure. Hofer ima po 
vsej Avstriji številne posloval
nice, samo v Celovcu in Belja
ku vam je na voljo kar sedem 
trgovin. 

Še nekaj besed o pravem 
specialistu za avtomobilsko 
obutev. Peter Peteln, šef fir
me Reifen Peter priporoča, 
da si pridete pogledat dobro 
izbiro aluminijastih platišč in 
širokih gum. Caka vas sveto
vanje v slovenščini, prepriča
te pa se lahko tudi o ugodnih 
cenah in resnično bogati izbiri 
gum vseh znamk in dimenzij. 

® S P A R - M A R K T 
S P A R 0 V E C 
STRUGA - Strau 27 
te l . : 9943-4227-23-49 

Z E L O U G O D E N N A K U P 
V E L I K A I Z B I R A 
Z E L O U G O D N A M E N J A V A 
C E N T R A L N O S K L A D I Š Č E Z A K A V O 
A L V O R A D A 

p « 

ZATO SE PRI NAS 
SPLAČA KUPOVATI! 

TO VEDO ŽE MNOGI GORENJCI, 
MORDA TUDI VI! 

Cenjene kupce, obveščamo, da bomo imeli 4. in 5.1.1993 
zaradi inventure zaprto! 

ANANAS KOMPOT 1 kg doza 
10 kosov BRUSILNIH PLOŠČ 
(beton, železo) 
10 I OLJA 
1 kg kave REGI0 BRASIL 
6 kg praška R0ND0MAT 

ATS 
9,90 

280,-
190.-
28,90 
109,-

ZA 

K O N T A K T N E L E C E 

SVETOVANJE 

v S L O V E N Š Č I N I 

E L E K T R O N S K A K O N T R O L A V I D A 

Z E I S S 

Germanvi 

A u t o - K r a i n e r 
CELI 

m 

CELOVEC, ROSENTALERSTRASSE 162, tel. 9943-463-21415 

• UGODNE EKSPORTNE CENE 
AVTOMOBILOV • NAD. DELI • DOD. 
OPREMA • SERVIS • GOVORIMO 
SLOVENSKO 

A u d i 

1 3 5 l e t 

- O P T I K F O T O -
SEN. 

B I D F [ p K 3 ; 
CELOVEC - CENTER, Kramergasse 2 
Tel.: 9943-463-51-12-76 

Lastnik firme Peter Peteln 
hvali slovenske kupce, hkrati 
pa pravi, da je tudi sam stalno 
zelo dober gost v Sloveniji, š e 
posebej na igriščih za golf na 
Bledu in v Lipici. 

Tudi nekaj Slovencev se je 
uspešno poslovno, športno in 
kulturno uveljavilo na Koro
škem. Npr. konjeniški C E N 
TER v Beljaku (Reitsportzen-
trum - VVarmad) vodi naju
spešnejši slovenski jahač 
MATJAŽ ČIK. Njegov trening 
konj in šola jahanja sta postali 
zelo popularni, prav tako pa 
se tudi uveljavlja z vzrejo 
konj. 

o p t i k p o 
r a u n j o k 

OPTIČNI MOJSTER - SPECIALIST ZA KONTAKTNE LEČE 

V E L I K A I Z B I R A IN Z E L O N I Z K E C E N E S O 
R A Z L O G Z A V A Š O B I S K . 
• KONTAKTNE LEČE (TUDI BARVNE) 
• OČALA 
• INŠTRUMENTI 
• MIKROSKOPI + DALJNOGLEDI + LUPE 
TEL.: 9943-463-514649 
CELOVEC, PARADEISERGASSE 18 (CENTER). 

CELOVEC-CENTER, ALTER PLATZ 25, tel. 9943-463-512176 \ . 

L A C O S T E 

( S D L E U I R ) x 

L A C O S T E S A L O M O N VERKAUF - VERLBH - SERVICE 

A-9020 KLAGENFURT 
V!LLACH£R RING 59 

TEL (0463,56 89$ 

H A V E K O S T 

A V T O M A T I 
CELOVEC 
VILLACHER RING 59 
Tel. 9943463-56895 % 

• BILJARD 
• DART 
• VIDEO 
• FLIPPER 
• DOD.OPREMA 

A . H a u s m a n n X C 0 . 

Grosistična trgovina za vse samostojne 
trgovce, obrtnike in podjetnike! Prodaja 

različnih vrst blaga (razen živil). 

Prinesite, prosimo, tudi vaš obrtni list! 
B E L J A K 

S t . M a g d a I e n e r s t r . 3 5 , 
t e l . : 9 9 4 3 / 4 2 4 2 - 4 1 5 1 2 

Poslovni čas ponedeljek - petek. 7 30 - 17. ure 
sreda 7 30 - 20 ure 

V e s e l i m o s e v a i e g a o b i s k a l 

b r o t h e r S T 
J Š I V A L N I , P L E T I L N I I N O i ^ R L O C K S T R O J I Z A 

5 _ ^ G O S P O D I N J S T V O I N * ? N D U S T R I J O 
^ b r o t h e r ŠIVALNI STROJ s 

prostim rokavom in 
veliko programov 

neto DEM £ £ Q _ 

OVVERLOCK 
neto DEM 

6 9 0 . -

Celovec - center 
10 Oktober Str. 24 
Tel 9943-463-513648 
Fax 9943-463-5061115 

O B I Š Č I T E N A S 

N A K R A N J S K E M 

N O V O L E T N E M 

S E J M U 

od 11. do 20. 
decembra 1992 



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

Z novim letom se bo elektrika za gospodinjstva podražila za 26,4 odstotka 

N o v i t a r i f n i s i s t e m n e p o z n a v e č s o c i a l e 
V l a d a je novi t a r i fn i s is tem z a p l a č e v a n j e e l e k t r i k e sprejela že 19. novembra , v U r a d n e m l i s tu pa je b i l 
objavljen dan po vo l i tvah . 

g M j , 9. decembra - "Nisem vedel, da je bil novi tarifni sistem 
sprejet, vedel sem, da je bil pripravljen, da naj bi bil sprejet že 1. 
oktobra, ko je stvar padla v vodo in je bila podaljšana poletna sezo-
H*\ >J e dejal Mitja Anžej z Elektra Gorenjske. Torej celo v distri
buciji niso vedeli, da se je vlada za podražitev elektrike odločila že 
19. novembra, veljati bo začela z novim letom, energetski minister 
P a je spremembo tarifnega sistema spretno objavil dan po volitvah. 

Energetski ministri in vlade 
S e torej menjajo, elektrika pa 
ostaja enako skrivnostna, ned
vomno zaradi tega, ker je naše 
življenje tako odvisno od nje, 
da podražitev prav vsakega 
uradi po žepu. Tudi oktobra le
tos so nam denimo pripovedo
vali, kako ugodno je podaljša
nje poletne sezone, kmalu pa 
S e je izkazalo, da so za večino 
Položnice višje zaradi obraču
navanja moči. Tokrat so z ob
vestilom o dražji elektriki po
čakali na dan po volitvah, tudi 
2daj pa postregli z dokaj razli
čnimi podatki, za koliko se bo 
elektrika z novim letom podra
žila. 

Vprašanje je tudi, ali bodo 
držale obljube energetskega 
ministra Franca Avberška, da v 
prvih treh mesecih prihodnjega 
'eta, torej januarja, februarja in 
niarca ne bodo obračunali mo-
*! glavne varovalke, kakor 
Predvideva novi tarifni sistem, 
l n s tem poračunali preveč pla
čano obračunsko moč oktobra, 
novembra in decembra. Izpol
nil jih bo seveda lahko le, če bo 
ostal energetski minister tudi v 
novi vladi. 

Tri sezone za industrijo 

Novi tarifni sistem, ki je bil 
objavljen v 58 številki Uradne

ga lista, nam je pojasnil -Mitja 
Anžej, vodja službe za prevzem 
in prodajo električne energije 
Elektro Gorenjske. Tarifni si
stem zdaj zajema prevzem na 
prenosni in na distribucijski 
mreži, vključuje pa tudi male 
vodne elektrarne. Odjemalci na 
110 in od 1-35 kilovoltov (indu
strija) bodo imeli po novem tri 
sezone, višjo decembra, januar
ja in februarja, srednjo marca, 
aprila in oktobra ter nižjo od 
maja do septembra. Sezonske 
cene so odvisne od stroškov 
pridobivanja elekrične energi
je, sezonsko razmerje znaša 1,6 
proti 1,3 proti 1. Elektrika je 
seveda najdražja pozimo, ko je 
poraba največja in je potrebno 
vključevati posebno enote ali 
jo celo uvažati. 

Novost so tudi tri dnevna ča
sovna razdobja in sicer koni
čna, večja in manjša tarifna po
stavka, kar pa velja samo za 
odjemalce na prenosnem 
omrežju in za tiste na distribu
ciji, ki imajo ustrezne naprave 
za merjenje konice. Če jih ni
majo, bodo imeli še naprej le 
višjo in nižjo dnevno tarifo. 

Pri velikih porabnikih, kak
šen je na Gorenjskem jeseniška 
Železarna, tarifnih sprememb 
ni, ne bodo pa več imeli poseb
ne cene, ki jim jo je doslej po

sebej določala vlada, temveč 
bodo zanje veljali enaki pogoji, 
kot za druge odjemalce. 

Dosti pridobili mali 
elektrarna rji 

V novem tarifnem sistemu ni 
več odjemne skupine družbe
nih dejavnosti, ki zapadejo 
med gospodinjski odjem, ka
kor so že včasih. Za šole, vrtce 
itd. elektrika torej ne bo več ce
nejša. 

Novosti so tudi pri malem 
gospodinjskem odjemu, kjer 
bodo začeli obračunavati 1 ki
lovat obračunske moči mese
čno in moč glavne varovalke se 
bo tako z 10 povečala na 16 
amperov. Praktično to pomeni, 
da bodo v takih gospodinjstvih 
lahko uporabljali tudi pralne 
stroje. 

Ostalemu odjemu je dodana 
skupina male porabe, ki je prej 
manjkala. Gre za manjše upo
rabnike, ki jih ni moč uvrstiti 
med gospodinjstva, denimo tr
govine. 

Zanimiva novost pa je vklju
čenost malih vodnih elektrarn, 
cena njihove elektrike je enaka 
gospodinjskemu odjemu, kar je 
seveda bistveno ugodnejše. 
Doslej je namreč znašala 65 
odstotkov cene za gospodinjski 
odjem, 80 odstotkov pa, če je 
izboljševala napetostne razme
re. Malim elektrarnarjem so se 
torej cene brez podražitve po
večale za 35 odstotkov. 

Energetski minister Franc 
Avberšek je na torkovi tisko
vni konferenci povedal, da se 
bo zaradi prehoda na zimsko 
sezono in uvedbe novega ta
rifnega sistema z novim le
tom elektrika za gospodinj
stva v povprečju podražila za 
27,7 odstotka, v vsem letu pa 
za 35 odstotkov. Industrija 
bo imela januarja elektriko 
dražjo za 15,2 odstotka, di
rektnim odjemalcem se bo 
pocenila za 22 odstotkov, let
na cena pa bo nižja za 10,2 
odstotka. 

Sociala ukinjena tudi pri 
gospodinjstvih 

Obračunsko moč bomo po 
novem plačevali vse leto, tako 
kot včasih. Manjše pa bo raz
merje med višjo dnevno in niž
jo nočno tarifo, ki je sedaj 1 
proti 2, po novem pa bo 1 proti 
1,7. Cenovna razlika med dne
vno in nočno elektriko bo torej 
manjša in zato varčevanje po
dnevi manj vabljivo. Zdaj se 
namreč dogaja, da je poraba 
gospodinjske elektrike največja 
v urah, ko je cenejša, podnevi 
celo tedaj prihaja do konice. 
Razmerje med sezona pa ostaja 
1,5 proti 1. 

Tako kot vsa druga sociala 
so odpadli tudi popusti za go
spodinjstva in po novem letu 
ne bo več 50-odstotnega popu
sta za prvih 100 kilovatnih ur 
porabljene elektrike. • M . 
Volčjak 

V Almiri, Iskri Otoče, Suknu in Verigi poudarjajo 

O b v e z n i c e s o u b l a ž i l e l i k v i d n o s t n e p r o b l e m e 
O b č i n a i m a v A l m i r i 10-odstotni d e l e ž . I s k r a O t o č e b i š l a brez o b v e z n i č n i h sredstev v s t e č a j . S u k n o je podpi
salo pogodbo s s k l a d o m za razvoj . 

Radovljica - V radovljiški Almiri, leski Verigi, zapuškem Suknu in 
otoški Iskri ocenjujejo, da so sredstva, ki jim jih je občina namenila 
°d prodanih občinskih obveznic, ugodno vplivala na izboljšanje l i 
kvidnostnega položaja; še zdaleč pa pomoč ni bila tolikšna, da bi 
lahko rešili vse probleme poslovanja. 

V razmerah, ko je bila rado
vljiška Almira zaradi izgube tr
gov že v tako hudih likvidnost
nih težavah, da ne bi več mogla 
odplačevati mednarodnega 
IFC posojila, je prišel denar od 
obveznic kot naročen. Vodstvo 
Priznava, da jim je omogočil 
Preživetje, nadaljevanje sanaci
je, ohranitev petsto delovnih 
niest in plačevanje družbenih 
obveznosti. Osemsto tisoč 
n»ark (v ustrezni tolarski proti
vrednosti) so namenili za plači
lo dela IFC posojila in kratko-
ročnih posojil. To je ugodno 
vplivalo na poslovanje, ki je bi
to ob letošnjem polletju že po
z i v n o , takšno pa naj bi bilo 
tudi ob koncu leta. Podjetje se 
Je preoblikovalo v družbo z 
omejeno odgovornostjo, v ka
teri ima občina na podlagi po
sojila, ki so ga spremenili v de-
'ež, od letošnjega maja dalje 

nekaj več kot 10-odstotni last
ninski delež. 

Tudi v Iskri Otoče podobno 
kot v Almiri ugotavljajo, da bi 
podjetje brez pomoči s sredstvi 
občinskih obveznic doživelo fi
nančni šok, iz katerega bi bil 
edini izhod stečaj. Dokapitali-
zacija v znesku 400 tisoč mark, 
kolikor je bil občinski vložek, 
jim je omogočila redno plačilo 
obroka IFC posojila, uresniče
vanje sanacijskega programa in 
ukrepov za zmanjšanje proiz
vodnih stroškov, začetek po
stopka za sklepanje kolektivne 
pogodbe pa tudi to, da so si pri 
dobaviteljih povrnili ime za
nesljivega plačnika. Iskra Oto
če po izgubi velikega dela jugo
slovanskega trga uspešno pro
dira na evropski trg, kamor 
zdaj proda že 72 odstotkov 
proizvodnje. Čeprav je v Evro
pi recesija, pa ji (tudi s sedmi

mi novimi izdelki, ki jih je raz
vila letos) uspeva pridobivati 
nova naročila. Da podjetje ni 
šlo v stečaj, ima koristi tudi 
družba. V letošnjem tričetrtle-
tju je državi plačalo 302 tisoč 
mark dohodnine in skoraj 1,5 
milijona mark davkov in pri
spevkov, ohranilo je 365 delov
nih mest in omogočilo, da so 
šli presežni delavci (z doku
pom let) v pokoj ali da so dobi
li odpravnino. 

V Suknu so s 400 tisoč mark 
obvezničnih sredstev ublažili 
nekatere probleme; za to, da bi 
jih povsem rešili, pa je bilo de
narja premalo. Ko so dolgoro
čno posojilo in del kratkoro
čnih spremenili v lastninski de
lež občine, jim ni bilo treba po
ravnati za 220 tisoč mark poso
jil ter obresti; s tem pa se je 
izboljšala tudi likvidnost. 
Ohranili so večino delovnih 
mest, plačevali državi davke in 
prispevke za osebne dohodke 
(5,7 milijona tolarjev na mesec) 

in se zaradi izpada jugoslovan
skega trga usmerili v izvoz. V 
prvih letošnjih devetih mesecih 
so na tuje prodali že dve tretji
ni proizvodnje, načrtujejo pa 
še večji delež. Septembra so 
pripravili nov sanacijski pro
gram, po katerem naj bi izvozi
li 72 odstotkov izdelkov, 
zmanjšali število zaposlenih za 
15 odstotkov in povečali proiz
vodnjo. Omenimo še, da je Su
kno pred nedavnim podpisalo 
pogodbo z republiškim skla
dom za razvoj. 

Leska Veriga se je na nate
čaj za pridobitev denarja od 
prodanih obveznic prijavila za
to, da bi dobila del sredstev za 
zamenjavo zastarele opreme v 
vijakarni in obratu pnevmati
ke. Na natečaju je dobila 400 
tisoč mark. Ker pa za naložbo, 
vredno« 2,9 milijona mark, ni 
mogla zbrati dovolj sredstev, je 
obveznični denar namenila za 
vračilo posojil, ki so predsta
vljala največje likvidnostno 
breme. • C. Zaplotnik 

TRGOVINA 
KRANJ, Jaka Platiše 17 

S U P E R D E C E M B R S K A 

P O N U D B A 

§ uvožene pijače 
§ kozmetika 
• igrače (Lego, Barbie, Tomy, Bburago, Majorette 
• sladkarije (Milka, Candburv'i, Sprengel, Alpia, La Giulia 
• bltuterija, keramika, usnjena galanterija... 

O 

PO ŽELJI D A R I L A TUDI ARANŽIRAMO! tf> 
I Delovni čas: 9. - 12., 15. - 19., sobota 8. - '2. ure, tel.: 324-002 
^ V E L I K A IZBIRA - UGODNE CENE - PP JDAJA NA DEBELO J 

4 I P R 0 M 
#Hsfcdoo,TRŽIĆ 

TRGOV/NA 

S POHIŠTVOM 
na G o r e n j s k e m se jmu v Kranju tel . 222-268 

v a m n u d i p o h i š t v o p r i z n a n i h 

p r o i z v a j a l c e v p o p o s e b n o u g o d n i h c e n a h 
KUHINJE 
Marles, Svea 35 % popust pri gotovinskem plačilu 
Gorenje 30 % popust pri gotovinskem plačilu 
SPALNICE iz Brežic 
Avona Lux za 94.116,00 SIT 
Avona Rose za 98.208,00 SIT 

STROKOVNA POSTREŽBA -

BREZPLA ČNA DOSTA VA 
Del. čas od 9. do 11.30 in od14. do 19. ure sobota od 9. do12. ure 
v času sejemskih prireditev od 9. do 19. ure 

S E P R I P O R O Č A M O ! 

N o v e m b r a pobot n a j v e č j i 
Kranj, 9. decembra - Novembra je bilo pobotanih 7.873 milijonov 
tolarjev obveznosti, kar je največ letos. Vendar pa je bil odstotek 
pobotanih obveznosti le 15,1-odstoten, saj je bil znesek prijavlje
nih obveznosti rekorden. 

V enajstem krogu obveznega večstranskega pobota obvez
nosti in terjatev, ki ga je S D K Slovenije izvedla 28. novembra, 
je svoje obveznosti v pobot prijavilo 3.243 dolžnikov, kar je 
največ v letošnjem letu. Znesek prijavljenih obveznosti je bil 
rekorden, saj je znašal 65,5 milijarde tolarjev, kar je skoraj 20 
miljard tolarjev več kot oktobra, ko je bil ta znesek dotlej naj
večji. 

Tudi znesek za pobotanje je bil daleč največji, saj je znašal 
kar 52,2 milijarde tolarjev, dotlej največji je bil oktobrski, ki je 
znašal 33,3 milijarde tolarjev. 

Pobotanih je bilo za 7.873 milijonov tolarjev, kar je 12 od
stotkov od zneska prijavljenih obveznosti in 15,1 odstotka zne
ska za pobotanje. Odstotek pobotanih obveznosti je najnižji v 
vseh enajstih krogih pobota, seveda zaradi tega, ker je bilo pri
javljenih veliko več obveznosti. 

Denarna suša je torej vse večja, saj se je novembra znesek 
neplačanih računov že zelo približal denarni masi v obtoku, ki 
je konec oktobra znašala 69 milijard tolarjev. 

Informacije območne GZS 
Na območni gospodarski zbornici v Kranju imamo najno

vejši izpis ponudbe in povpraševanj iz mednarodne podjetniške 
borze. 

Pri pregledu oblik poslovnega sodelovanja ugotavljamo, 
da tuja podjetja predvsem ponujajo svoje proizvode in stori
tve, manj pa povprašujejo po naših proizvodih oziroma storit
vah. Nekatera tuja podjetja iščejo v naši državi zastopnike za 
njihove proizvode, nekaj je tudi takih, ki so pripravljeni inve
stirati v naše gospodarstvo. Prevladujejo ponudbe izdelkov iz 
Italije, predvsem tekstilnih izdelkov. 

Tudi naša podjetja ponujajo svoje proizvode v tujino pre
ko zbornične mednarodne borze. Nekatera podjetja iščejo za
stopnike in prodajalce, drugi spet sovlagatelja za svojo dejav
nost. 

Kot zanimivost naj navedemo informacijo iz borze, da 
ima GZS direkten dostop do borze tržnih raziskav, ki jih pri
pravljajo tuje marketinške agencije. Te agencije pokrivajo 
predvsem področje avtomobilske industrije, kemikalij, raču
nalnikov, hrane in pijače, zdravil, turizma itd, in to predvsem 
za razvite trge. Cena izpisane strani kompletne tržne raziskave 
znaša 10 GBP/stran. Kontaktna oseba na GZS je ga. Mojca 
Osojnik, tel.: 061/150-122. 

Med drugimi zanimivimi informacijami z borze je npr. to
le: Ameriško podjetje išče slovenske partnerje, ki želijo sodelo
vati pri izvozu izdelkov iz usnja na ameriško tržišče ter uvozu 
in servisiranju računalniške opreme iz Z D A . 

Za vse ostale informacije z borze se interesenti lahko ogla
sijo na Območni gospodarski zbornici v Kranju, Bleiweisova 
16, tel.: 064/213-069, kontaktna oseba za poslovne informacije 
je ga. Jadranka Švarc. 

G o r e n j s k a D a n k a d . d . , K r a n j 

Z A K A J J E 

O B V E Z N I C A R S L 1 

NAJBOLJ STABILEN 

VREDNOSTNI PAPIR NA 

LJUBLJANSKI BORZI? 

Če želite strokoven odgovor na to in podobna 
vprašanja v zvezi z varnimi in donosnimi naložbami 
denarja, se oglasite v Sektorju sredstev v Kranju pri 
naših borznih posrednikih (tel.: 217-271 int. 294, 
fax: 212-422), 

NAKUP OBVEZNICE RSL I 

(ki vam zagotavlja tudi olajšave pri plačilu 

dohodnine) P A O D S L E J L A H K O 

O P R A V I T E T U D I N A N A S L E D N J I H 

P R O D A J N I H M E S T I H : 

• PE KRANJ: Bleivveisova 1, Kranj. 

• PE JESENICE: Cesta Maršala Tita 8, Jesenice 

Borovška 95, Kranjska gora 

• PE RADOVLJICA: Gorenjska cesta 16, Radovljica 

Cesta svobode 15, Bled 

Trg svobode 2/b, Boh. Bistrica 

• PE ŠKOFJA LOKA: Titov trg 3la, Škofja Loka 

Na Kresu 37, Železniki 

XXXI. divzije 76, Žiri 

• PE TRŽIČ: Trg svobode 1, Tržič 

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



P O S L I IN F I N A N C E 
UREJA: MARIJA VOLČJAK 

Paketno avtomobilsko zavarovanje 
Ljubljana - V okviru prizadevanj za drugačen, bolj neposreden in 
bolj pristen odnos z lastniki motornih vozil pri dogovarjanju o za
varovalnem kritju, so v Zavarovalnici Triglav d.d., kot so povedali v 
petek na novinarski konferenci, spremenili zavarovalne podlage za 
avtomobilska zavarovanja in način sklepanja teh zavarovanj. 

Spremembe se nanašajo na obstoječe zavarovalne podlage, 
ponudbo pri avtomobilskih zavarovanjih in na tako imenovano 
paketno avtomobilsko zavarovanje. Kot priznavajo v Triglavu, je 
bila glavna pomanjkljivost dosedanjega sistema, da dobri vozni
ki, ki vrsto let niso prijavili škode, niso bili ob prvi škodi obrav
navani nič drugače kot tisti, ki so prijavili škodo vsako leto ali ce
lo večkrat. Vsaka škoda je pomenila takojšnjo izgubo tako ime
novanega bonusa. Nov sistem zdaj uvaja razrede od 3 do 16, pri 
čemer vsako novo zavarovanje pomeni premijo po 10. razredu s 
plačilom 100-odstotne temeljne zavarovalne premije. Vsako leto 
brez prijavljene škode pomeni potem razred nižje, prijavljena 
škoda v letu pa dva razreda višje v naslednjem letu. 

Pri tem so zanimivi prvi razredi in sicer 3., 4. in 5. V vseh je 
premija zmanjšana za polovico (50 -odstotni bonus). Zavarova
nec, ki je na primer po sedanjih merilih razvrščen v 3. premijski 
razred in je v preteklem letu prijavil eno škodo, se premakne v 5. 
razred, kjer pa je stopnja temeljne zavarovalne premije še vedno 
50-odstotna. Torej za eno škodo še vedno 50—odstotni bonus. 

Po novem se bonus ob prenosu lastništva avtomobila na otro
ke prenese tudi nanje. Nekatere druge ugodnosti pa so še: zniža
nje zavarovalne premije s preizkusnimi tablicami za 25 odsto
tkov, odprava soudeležbe zavarovanca pri škodi ob delnem ka
sku za kraje avtomobilov, razširitev kritja na najem nadomestne
ga avtomobila, priznavanje višje zavarovalnine v višini vrednosti 
novega vozila, če staro še ni bilo staro leto dni, kritje škode brez 
dogovorjene soudeležbe, če je škodo povzročil voznik, ki sam ali 
zavarovalnica ne moreta pokriti škode. 

Ob sklenitvi zavarovanja za eno leto Triglav podarja brezpla
čni tehnični pregled ob registraciji ali brezplačni preventivni pre
gled. Ob paketnem zavarovanju daje tudi 10-odstotni popust na 
zavarovalno premijo, kasko zavarovanje po stopnjah, kot so bile 
doslej določene za skupinsko zavarovanje, 10-odstotni popust za 
takojšne plačilo premije, omogoča plačilo v šestih obrokih ali 
plačilo v 10 obrokih, če je v paketu še polni kasko. Ob sklenitvi 
dveh zavarovanj v paketu dobi sklenitelj zavarovanja zastonj za
varovanje pravne zaščite ali turistično zavarovanje. Če pa se 
odloči za plačilo premije za zavarovanje pravne zaščite, mu Tri
glav pokloni turistično zavarovanje za 8-dnevno letovanje na ob
močju Evrope. To pa je le nekaj najpomembnejših novosti, s ka
terimi želi Triglav doseči trajnejše in vsebinsko bogatejše razmer
je s svojimi zavarovanci. • A. Ž. 

M o ž n o s t n a k u p a n a d v a c e k a 

J E L O V I C A 
tel . : 064/631-241 

Trgovina je odprta vsak dan od 9. do 16. ure. 

sobota od 8. do 12. ure 

(Trgovina Jelovica čez železniško progo na Tarti) 

Druga emisija delnic 
Ljubljanske borze 
Kranj, 9. decembra - V dvorani Ljubljanske borze so 25. novembra 
uspešno zaključili prodajo druge izdaje delnic, prva dražba te vrste 
je bila zaključena v dobrih petih minutah, saj so bile prodane vse, 
še ne vplačane delnice. 

Ljubljanska borza d.d. Ljubljana se je za povečanje delniške
ga kapitala odločila zaradi financiranja selitve v nove prostore in 
vzpostavitve informacijskega sistema. Izdanih je bilo 200 navad
nih, imenskih delnic po 6.500 mark, s čimer so zbrali 1,3 milijona 
mark. 

Vplačevanje borznih delnic se je začelo že 19. oktobra letos in 
je potekalo v treh krogih. V prvem so imeli prednostno pravico 
nakupa določenega števila delnic sedanji delničarji borze in sicer 
v skladu z obstoječo sestavo po prvi emisiji delnic, ki je bila za
ključena januarja 1990, prav tako v okviru 200 delnic. V prvem 
krogu so do 7. novembra prodali 51 delnic, saj se je približno 
tretjina delničarjev odločila, da uveljavijo prednostno predkup
no pravico. Drugi krog vplačevanja je potekal naslednja dva ted
na, v tem času so delnice lahko kupovali ostali delničarji, ne gle^ 
de na predkupno pravico. Priložnost sta izkoristili LB SB Celje 
in LB G B Kranj. V drugem krogu se je tako zaradi vplačil dveh 
največjih delničarjev (LB d.d. Ljubljana in LB K B Maribor) šte
vilo prodanih delnic povečalo na 163. 

V zadnjem krogu, ki se je začel 20. novembra, so preostale nev-
plačane delnice ponudili v odkup članom borze, ki niso delničar
j i . Vendar pa so se obstoječi delničarji odločili, da se bo tretji 
krog predčasno zaključil z dražbo za preostalih 37 delnic. 

S to akcijo je Ljubljanska borza dobila 14 novih lastnikov, ki 
imajo 9,25 odstotka glasov, med njimi največ novomeška Krka in 
Stanovanjski sklad. Delničarji izven Slovenije imajo 9,5 odstotka 
glasov, dosedanji delničarji iz Slovenije pa imajo zdaj 81,25 od
stotka glasov. Med slednjimi je odločno na prvem mestu LB d.d. 
Ljubljana s 34 odstotki, sledi LB K B Maribor z 11,25 odstotka, 
tretje mesto si s 5,5 odstotka delita LB SB Koper in SKB banka 
Ljubljana. LB Gorenjska banka iz Kranja ima 4,5 odstotka gla
sov. 

Avtomobilske novice 
Citroen: Model, ki bo prihod
nje leto nadomestil precej pri
letni B X , se bo imenoval Xan-
tia. Avto bo združeval lastnosti 
manjšega modela Z X in hišne
ga mogotca X M . Sicer pa so 

AVTO ŠOLA 
ing. HUMAR 

ORGANIZIRA TEČAJ 
CESTNOPROMETNIH 
PREDPISOV v kranjski 

gimnaziji 
začeteK tečaja 

bo v ponedeljek 
14. 12. 1992 

ob 18. url 
VOZILI BOSTE NA 

SODOBNIH 
VOZILIH R 5, GOLF in 

motornem kolesu YAMAHA 

E ? 3 1 1 - 0 3 5 

O N I S S A N A i f f l H f 
A V T O H I Š A M A G I S T E R 
Avtoservisno in trgovsko podjetje d. o. o. 

Radovljica, Prešernova 21 
Informacije po telefonu št.: 75-256 
vsak dan od 7. do 15. ure 
(torek od 7. do 17. ure). Sobota zaprto. 

O B I Š Č I T E N A S N A 

N O V O L E T N E M S E J M U 

V K R A N J U O D 11. D O 2 0 . 1 2 . 1 9 9 2 

S E J E M S K I 

P O P U S T • o * 

pri prenovi modelov za nasled
nje leto pri Citroenu dokončno 
opustili enokraki volan. Poleg 
xantie bodo predstavili Z X z 
1,9-litrskim turbodizlom, A X 
G T 1.4i in prenovljeni C15 v 
novi izvedbi z imenom familia-
le. 

Mazda: Gorenjske avtošole bo
do imele v tem mesecu prilož
nost preizkusiti najmanjši mo
del 121 v izvedbi avtošola. Za 
takšno akcijo so se odločili pri 
gorenjskem zastopniku Mazda 
Y . C . C , s tem pa naj bi prilju
bljen avtomobil, ki sicer slovi 
po izredno lahkem upravlja
nju, približali tudi kandidatom 
za vozniški izpit. 

Subaru: Poleg novega vivia je 
šel v minulem mesecu za med 
tudi največji model legacv, pri 
zastopniku Industrijaimportu 
pa imajo tudi dolg seznam ti
stih, ki bi radi kupili rabljene 
subaruje. 

Tavria: Konec prejšnjega me
seca so pri zastopniku ljubljan
skem Commercu skupaj s poo
blaščenimi prodajalci zabeleži
li stoto prodano vozilo Z A Z 
Tavria 1102, ki je trenutno tudi 
na naši šestmesečni preizkuš
nji. Prodali so tudi že skoraj 
vso zadnjo pošiljko, tako da so 
s prodajnim rezultatom od 
konca avgusta, ko so postali 
generalni zastopnik, zadovolj
ni. Sicer pa je tavria še vedno 
najcenejši avto na slovenskem 
trgu, saj skupaj z dajatvami sta
ne dobrih 8.000 mark. • M . G. 

Živina še po starem 
Napovedi, da bodo klavnice oz. mesno predelovalna podjetja 

zaradi zadostne ponudbe domače živine in ugodnih možnosti za 
uvoz svežega mesa (iz Avstrije, z Madžarske in od drugod) zniža
le odkupne cene živine, se na Gorenjskem vsaj za zdaj še niso 
uresničile. Ko smo v sredo poklicali v škofjeloške Mesoizdelke, 
so nam povedali, da zdaj o pocenitvi živine ne razmišljajo. Tudi 
novica, ki je pricurljala v javnost, češ da Mercator do nadaljnje
ga ne bo odkupil nobene domače živali več, za Mesoizdelke ne 
velja, čeprav so del poslovnega sistema Mercator. Nasprotno-
škofjeloška klavnica živino normalno odkupuje, in sicer po ce
nah, ki veljajo od 12. oktobra dalje. 

A G R O M E H A N I K A 
Poslovni center Hrastje 
tel.: 324-033 

S E J E M 
V 

A G R 0 M E H A N K I 

Spoštovani kupci! 
Vse, še posebej pa tiste, ki ste letos v Agromehaniki že ku
povali kmetijske stroje, rezervne dele ali kaj drugega, vabi
mo 21., 22., in 23. decembra, vsak dan od 7. do 17. ure, v 
prenovljeni poslovni center v Hrastje na predbožični hišni 
sejem. Pripravljamo prijetno presenečenje in tudi ugodne 
nakupe! 

Cene na gorenjskih kmetijah 
* Prašičja kuga že kaže zobe. Ker je promet z živimi prašiči dovO" 
ljen le v okviru občine, ne pa tudi med občinami, se je zmanjšal 
(ustavil?) promet s prašiči iz severovzhodnih delov Slovenije in l Z 

"neznanih krajev", povečalo pa se je zanimanje za prašiče, zrej e' 
ne v bližnji okolici. Poklicali smo na kmetijo v okolico Kranja in 
zvedeli, da prašiča, primernega za zakol, prodajajo po 250 tolar
jev za kilogram. 
* Na kmetih pravijo, da kisla repa in zelje "čistita" črevesje in da 
sta kot nalašč za dobro prebavo. Ce to verjamete in si, na primer, 
želite kislo repo, naj vam povemo: na kmetiji na cerkljanskem 
koncu jo prodajajo po 50 tolarjev za kilogram. _ . 
* In koliko je treba odšteti za liter mleka? Na kmetiji v bližin' 
Kranja ga sosedom, sorodnikom, znancem in okoličanom proda
jajo po 30 tolarjev za liter. 

BORITEC v Milanu 
Ljubljana, decembra - Ljubljanski sejem je pred kratkim obi
skal predstavnik Milanskega sejma Ferdinando Angvissola in pred' 
stavil BORITEC 93, ki bo v Milanu potekal od 5 do 7. maja pri
hodnje leto, zanimiv bo tudi za slovenska podjetja, saj gre za med' 
narodno sodelovanje na področju razvoja in investicij. 

Gre za nov sejemski pristop, 
ki naj bi podjetjem omogočil 
razširiti svojo aktivnost čez 
morje in sicer na področju in
dustrijskega sodelovanja, vla
ganja v tuje firme in prenosa 
znanja. BORITEC je namreč 
široko zastavljen, navzoče bo
do tako pomembne svetovne 
ogranizacije, kot so Evropska 
banka za razvoj, Azijska banka 
za razvoj, Svetovna banka, pri-

rediteji pa obljubljajo, da bodo 
zagotovili prisotnost številnih 
prekomorskih uradnih delega
cij. 

Rastavljalci bodo svoje p r 0 ' 
jekte in ponudbe predložili °. 
1. februarja do 15. marca p*j! 
hodnje leto, nakar bodo krožil' 
med evropskimi projetki, ki bo
do tako vnaprej vedeli, kakše" 
bo sejem in na njem bodo ie 

lahko sklepali posle. 

HOTEL BOR - GRAD HRIB 
V PREDDVORU 

OBVEŠČA CENJENE STRANKE, 
DA V OKVIRU SVOJEGA POROČNEGA SERVISA 
od 1.12. DALJE 

P O S O J A 
POROČNE IN SVEČANE MOŠKE IN ŽENSKE OBLEKE 
del. čas VSAK DAN od 16. do 19. ure, 

sobota od 9. do 12. ure. 

N A J V E Č J A I N N A J S T A R E J Š A S L O V E N S K A 

Z A V A R O V A L N I C A T R I G L A V D . D . 

KER ilVL/ENIE POTREBUIE VARNOST 

n ) I i h b Q 

m m O) 
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Pripravili smo vrsto novosti 
v avtomobilskih zavarovanjih: 

P A K E T N O A V T O M O B I L S K O 

Z A V A R O V A N J E 

P E R M A N E N T N I N A Č I N 

Z A V A R O V A N J A 

N O V B O N U S - M A L U S S I S T E M 

Prepričani smo, da bodo zanimive tudi za vas. Zavarovanje po novih pogojih lahko 
sklenete na vseh naših poslovnih mestih: 
v Kranju, na Jesenicah, v Radovljici in Škof ji Loki od 7. do 19. ure. 

V Tržiču od 8. do 12. ure in od 15. do 19. ure, ter ob sobotah od 7. do 13. ure. 

V N E S R E Č I N E B O S T E O S T A L I S A M I ! 
Z A V A R O V A L N I C A T R I G L A V D.D 
OBMOČNA ENOTA K R A N J 



IZJAVA TEDNA 
POVOLILNI MOLK 

Na tem končku časopisa običajno objavimo kakšno modro 
kakšnega modrega slovenskega politika. Glede na razmere po 
volitvah, ko so vsi nedosegljivi in v klavzuri, je izjava tedna lah
ko samo še: 

N B S i a , s i v i o 

VABLJENI 
PRVI GLAS GORENJSKE 

Radio Triglav Jesenice bo letos decembra ponovno organiziral 
zabavno - glasbeno prireditev z naslovom Prvi glas Gorenjske. 
Predstavili se bodo glasbeni talenti, ki pri ansamblih ali samo
stojno ubirajo prve korake v svet popularne glasbe. Vse mladi' 
pevci in pevke se lahko prijavijo na naslov Radia Triglav Jese
nice, Čufarjev trg 4. Sodelujejo lahko le mladi, ki so starejši kot 
15 let. Prireditev bo v petek, 18. decembra, ob 19.30 uri v dvora
ni gledališča Tone Čufar Jesenice. Poleg mladih pevcev bo na
stopil lanskoletni zmagovalec Miha Rebernik, ki bo zapel tudi s 
svojim očetom Francijem, v osrednjem programu pa bo nasto
pila pevka Irena Vrčkovnik.© J . R. 

VEČER MAGIJE, GLASBE IN SMEHA 
V petek, 11. decembra, bo v dvorani gledališča Tone Čufar 

na Jesenicah prijetna razvedrilna in zabavna prireditev z naslo
vom Večer magije, glasbe in smeha. 

Čarovniška skupina Phenomena z Jesenic, ki jo sestavljajo 
Brane Baloh, Slavko Batur in Mateja Kovač, bo med drugim 
predstavila najnovejši program iluzij, ki jih izvajajo samo na 
odru v Las Vegasu v ZDA. Humoristična skupina Ejga as ga vi
du z Jesenic bo predstavila zabavne točke, kjer ne bo manjkalo 
smeha. V glasbenem delu bo znani in priljubljeni pevec Braco 
Koren zapel več svojih skladb. • J . R. 

TRŽIŠKE PRIREDITVE 
V soboto, 12. decembra, bo osrednja prireditev ob 500-letni-

ci tržiških trških pravic v starem mestnem jedru ob 17. uri. V 
nedeljo, 13. decembra, bo v farni cerkvi v Tržiču blagoslovitev 
obnovljenih orgel ob 10.30 uri, v vili Bistrici pa ob 16. uri pogo
vor z nadškofom dr. Alojzijem Šuštarjem. 

A 6 R 0 P 0 P O N T H E T O P AGAIN 

PO KOLK' SO KLOBASE 
Preberite te vrstice do konca, pa boste izvedeli za odgovor. 

Kot ste zagotovo opazili iz reklamnih spotov na TV Slovenija, 
je pred kratkim izšla nova kaseta skupine Agropop, in kot sem 
opazil jaz, se zadeva izredno dobro prodaja, tako da se Kinder 
jajčka lahko zabrskajo. Zakaj? Agropop so cirkus, torej Sloveni
ja v malem, in še kako dobro vedo, kje je koža povprečnega 
Slovenca najtanjša. E, tam so tudi vam zlezli pod kožo. Ta isti 
Slovenec ima rad svojo domovino, svoj narod, teritorialce, po
litiki so butalci, polka je kraljica, punce in klobasica pa so tist', 
k'si tule ne upam napisat. 

40,54 minut muzike v 11 komadih, bodisi predelav tujih 
uspešnic, bodisi lastnih pogruntavščin zgleda nekako takole. 
A1 ali "Z nami je Slovenija" je v stilu stara partizanska pa to... z 
govorom dosedanjega ministra za Abramba. "Pijem v Sloveni
ji" (Born in the USA) je ročk štikle, k' pravi, da je najbolj bit pr-
bit. Namesto regimenta gre po cesti parlament in slovenski po
litiki so butalci, čeprav non stop nategujejo narod (glej voli
tve!), "Ne zapusti me nocoj" je tipičen Popdesignovski komad, 
namesto Fantoma iz opere pa je letos v Portorožu iz kočije iz
stopila Šerbi, ki v polki "Fantič ti si moj" zapoje svoj možitveni 
oglas. You Are My Shunsine od enega reagejaša poznate in "Ti 
si moj Sonček" je točno to. A se spomnete Veselega tobogana 
in tistega RTV orkestra ali pa Marjane Držaj (če ne, tu so Agro
pop in Anja Rupel). 

Skratka, Klinči s svojo bando je tam, kot je potrebno, besedi
la tud' in ker v "Šunkici" prepeva ...Strela je udarla, klobaso 
s'm ji dal..., vam tudi izdam, da so klobase še vedno po 50 to
larjev. # Igor K. 

PO DOMAČE NA KRANJSKEM RADIU V ŽIVO 
» Vsem tistim, ki tako vztrajno trdijo, da se v Kranj u nič 

ne dogaja, bomo dokazali, da temu ni tako,« so dejali na 
kranjskem radiu in se lotili dela. Priprave za prireditev, ki bo 
hkrati snemanje oddaje PO DOMAČE NA KRANJSKEM 
RADIU, gredo h koncu in čez teden dni, 18. decembra, ob 
20. uri, bo šlo v dvorani kina Center v Kranju zares, v živo. 
Že sama oddaja, ki jo ljubitelji narodnozabavnih viž nestrp
no čakajo vsako nedeljo ob enajstih dopoldne, ima zelo ve
liko poslušalcev. V živo, no, to bo pa nekaj povsem druge
ga. Kako tudi ne, saj bodo nastopili Slaki, Alpski kvintet, 
ansambel Nagelj, Niko Zaje s svojimi muzikanti, ansambel 
Sava, ansambel Jevšek, Gašperji, ansambel Ivana Ruparja, 
trio Sava, večer pa bodo popestrili še: Podokničar in Maks, 
Kondi Pižorn, Dolenjski striček, Boris Kopitar, program pa 
bosta povezovala Janez Dolinar in Marko črtalič. Tudi Naj 
viža, ki sta jo v sodelovanju pripravljala Radio Kranj in Go
renjski glas, ne bo pozabljena. 

Da zamisel, pripraviti oddajo PO DOMAČE NA KRANJ
SKEM RADIU V ŽIVO, ni kar tako, potrjuje dejstvo, da bodo 
prireditev posneli sodelavci Radia Slovenija, kar pomeni, 
da bodo oddajo Radia Kranj lahko poslušali tudi drugod po 
Sloveniji, ne samo na slušnem območju frekvence 97,3, ki 
sicer tudi ni tako majhna. 

Vse kaže, da bo trud vseh, ki pripravljajo program na 
kransjkem radiu poplačan, saj zanimanje za prireditev že 
sedaj presega vsa pričakovanja, kar pomeni, da so s svojim 
delom uspeli pridobiti veliko zvestih poslušalcev za oddaje 
vseh vrst, tudi za oddajo PO DOMAČE NA KRANJSKEM 
RADIU. Sicer pa, 18. decembra, ob 20. uri se o tem lahko 
prepričate sami, v dvorani kina Center v Kranju. 

VREME 
SUHO VREME 

Vremenoslovci nam za konec tedna obetajo v 
suho vreme, ponekod se bo zjasnilo. Temperature 
0 do 4 stopinje Celzija. 

glavnem 
bodo od 

Na Gorenjskem je padlo snega le za vzorec in le nekatera 
smučišča so zasnežena . Zanimivo pa je, da je na sosednjem 
Koroškem ves dan snežilo kot za stavo. V Celovcu je že čuti
ti sp roščeno predbožično razpoloženje, ko zanimivosti in ve
selih priložnosti za zabavo najmlajših ne manjka... Foto: Go-
razd Sinik 

HVALA, DRAGE VOLIVKE IN VOLIVCI! 
Pred volitvami so nas stran

ke zgrda ali zlepa snubile, da 
bi jim namenili svoj glas. Kar 
dušili smo se od »bombardira
nja« z leve in desne, od pred
volilnih shodov in soočanj... 

In prišel je povolilni pone
deljek, časopisne strani so 
spet dobile nazaj normalne 
komercialne oglase in sporo
čila. Ni bilo več celostranskih 
strankarskih oglasov - stranke 
so izginile... 

Razen... 

Razen enega samega sam
catega oglasa na prvi strani 
slovenskega dnevnika, kjer se 
je ena stranka v okvirčku vo
livcem lepo zahvalila. V ogla
su je pisalo: »Volivke in voliv
ci! Hvala za vaš glas, hvala za 
vaše zaupanje...« 

Od vseh milijonov nemških 
mark za predvolilno kampanjo 
je samo ena sama stranka to
rej namenila denar tudi za za
hvalo! Marsikaj si lahko misli
mo! • D. S. 

SLOVENSKE JESENICE 
Kdo je že dejal, da so Jesenice na Gorenjskem »rdeče le

glo?« 
Narobe! 
Glede na volilne rezultate - predvsem odstotkov, ki jih je do

bila več ali manj prenoviteljska Združena lista - so Jesenice 
vse kaj drugega kot »leglo rdečih«, kajti gospod Zmago Jelin
čič je »šišal« prenovitelje s kar šestimi odstotki naskoka. 

Potemtakem so Jesenice zelo malo »rdeče«, sploh pa da
leč od tega, da bi bile kakšno masovno »rdeče leglo«! Po vo
lilnem rezultatu in Je l inčičevem uspehu imamo zdaj sloven
ske Jesenice! • D. S. 

KOALICIJA ZA EN DAN 
Škofja Loka - Na ponedeljko
vi seji škofjeloške skupščine 
je delegat Matevž Dagarin 
predlagal zanimivo koalicijo. 
»Glede na to, da imajo vse 
stranke v svojih programih 
tudi varstvo okolja, predla
gam, da za en dan sklenejo 
koalicijo, imenujejo naj jo 
dan čiščenja, in za seboj pos
pravijo vso predvolilno svi
njarijo...« 

Na to se je brž oglasil krš
čanski demokrat Vincencij 
Demšar, ki je dejal, da je nje

gova stranka plakatiranje pla
čala, pričakuje, da bo podjetje 
plakate tudi pospravilo, "out-
seiderske", če kje so, pa je 
pripravljen lastnoročno od
straniti. Odzval se je tudi zele
ni Bojan Malovrh, ki se je po-
bahal, da zeleni prav zaradi 
varstva okolja sploh niso šli v 
plakatiranje. Zastopniki drugih 
strank so modro molčali. Ali 
njihov molk pomeni, da spre
jemajo predlagano očiščeval
no koalicijo ali se po volitvah 
na "svinjarijo" požvižgajo, lah
ko samo ugibamo. • H . J . 

N O V O V K I N U 

K O S E C 

Ameriški film po noveli Stephena Kinga; režija: Brett Leonard; vlo
ge: Jeff Fahev, Pierce Brosnan, Jennv VVright, Geofrev Lewis; Ne
dotakljiva moč človeškega uma. Kaj se zgodi, ko se ta moč združi z 
vsemogočnim svetom računalnikov? Kaj se zgodi, ko domišljija po
stane resničnost in njena ogromna energija pride v roke človeka, ka
terega zli impulzi so umetno strahotno povečani? Spektakularni od
govori so podani v Kingovem Koscu. 

N A Š A P R I L O G A »MIKLAVŽEVI N A K U P I « 
- o nagradni igri 
V okviru MIKLAVŽEVIH NAKUPOV med 28. novembrom in 4. decembrom je 
Gorenjski glas v sodelovanju s PPC Gorenjski sejem pripravil prilogo časopisa, 
ki smo jo raznosili na 5.000 naključno izbranih naslovov po Gorenjskem. V 
prilogi smo objavili nagradno vprašanje (težko, da je kaj!) - namreč, koliko 
znaša vstopnina za MIKLAVŽEVE NAKUPE. Prispelo je veliko odgovorov, vsi 
pravilni, kajti vstopnine prireditelj Gorenjski sejem ni zaračunaval (kot velja tudi 
za NOVOLETNI SEJEM od danes, 11. decembra, do 20. tega meseca). 
Za nagradno igro se spodobijo nagrade - za MIKLAVŽEVE NAKUPE smo 
obljubili »Miklavžev gorenjski 3 x 3 « in nagrade je žreb določil: 3 darilna pi
sma po 1.000.- SIT smo poslali Tjaši KAVČIČ v Železnike, Žigi KOVAČU v 
Kranj in Janiju TRDINI v škofjo Loko; trikrat po 3 male oglase /vsak je vreden 
najmanj 500.- SIT/ bodo v Gorenjskem glasu lahko naročili Marija FERKULJ 
iz Britofa pri Kranju, Rudi ZUPAN s Planine in Mojca KRŽIŠNIK z Drulovke; 
dolge zimske dni pa si bodo s knjigo v rokah lahko krajšali Majda GALE iz 
Moš pri Smledniku, Franc šlLAR iz Kranja in Andreja MIHELČIC z Golnika. 
Vsem, ki jim žreb ni bil naklonjen, je morda Miklavž prinesel kaj drugega - v 
uredništvu sejemskih prilog Gorenjskega glasa pa smo posebej veseli Vaših 
dobrih želja in spodbud, ki ste jih pripisali na dopisnice z odgovorom in kupo
nom. Najlepša hvala Vam. 

SOBOTA, 12. decembra 1992 

1. PROGRAM TV SLOVENIJA 
9.05 Program za otroke 
9.05 Telovadka, francoska nada

ljevanka 
9.30 Medvedek na obisku, posne

tek lutkovne igrice 
9.50 Po sledeh napredka: Nevron

ske mreže, ponovitev 
10.15 Življenje s sevanjem: Umetni 

viri, ponovitev 
10.50 Alpe-Donava-Jadran 
11.50 Poslovna borza, ponovitev 
12.00 Poročila 
14.45 Umetniški večer, ponovitev 
16.20 Gospodarska oddaja: Made 

in Slovenija, ponovitev 
17.00 TV Dnevnik 
17.10 Tok, tok, kontaktna oddaja 

za mladostnike 
18.55 Zlati prah: O kraljični, ki si je 

sama služila kruh 
19.10 Risanka 
19.30 TV Dnevnik, Vreme, Šport, 

Forum 
20.30 L. Feuchtvvanger. Uspeh, 

nemška nadaljevanka 
21.20 Sova: Bagdad cafe, ameri

ška nanizanka 
21.50 TV dnevnik, Vreme, Šport 
23.55 Sova - Sam Sobota, zadnja 

epizoda angleške nanizanke 
Nepoboljšljiva optimista, ir
ski film 

2. PROGRAM TV SLOVENIJA 
16.30 Sova, ponovitev - Dragi 
John, ameriška nanizanka; Sam 
sobota, angleška nanizanka -18.00 
Slovenska kronika - 18.10 Regio
nalni programi - Maribor - 19.00 
Jazz in blues - 19.30 TV Dnevnik 
RAI 3 - 20.00 Pari, TV igrica - 20.30 
Gozdarska hiša Falkenau, nemška 
nanizanka - 20.55 Večerni gost -
21.45 Studio City - 23.15 Koncert 
slovenske filharmonije, posnetek 1. 
dela -

1. PROGRAM TV HRVAŠKA 
8.50 Koledar 9.00 Dobro jutro. Hr
vaška 10.30 Edukon, šolska kon
taktna pddaja 11.30 Hrvaške zgod
be in novele za otroke in mlade 
12.00 Poročila 12.05 Moč in slava, 
ponovitev 12.35 Alo, alo, ponovitev 
humoristične nanizanke 13.10 Slika 
na sliko, ponovitev 14.00 Poročila 
14.05 Pozdravi iz domovine 14.35 
Šaljivi hišni video 15.00 Risanka 
15.15 Beverly Hills, 90210, mladin
ska nanizanka 16.00 Poročila 16.05 
Hrvaška knjiga 16.10 Blufonci, risa
na serija 16.25 Alpe - Donava - Ja
dran 17.30 Televizija o televiziji 
18.00 Poročila 18.05 TV razstava 
18.20 Santa Barbara, ameriška na
daljevanka 19.05 Na začetku je bila 
beseda 19.15 Risanka 19.30 TV 
dnevnik 20.05 Zagreb-fest 92 22.00 
Štiri leta kot štiri stoletja, doku
mentarna oddaja 22.35 TV dnevnik 
23.00 Slika na sliko 23.45 Poročila v 
nemščini 23.50 Zagreb fest 92, pos
netek glasovanja 0.20 Sanje brez 
meja 

2. PROGRAM TV HRVAŠKA 
12.55 Smučanje - Svetovni pokal: 
smuk (m), prenos iz Val Gardene 
13.55 Tenis compaq grand slam 
cup, prenos polfinala iz Munchna 
18.00 Vaterpolo - Pokal prvakov: 
Mladost Autohrvatska - OSKA 
19.30 Dnevnik 20.00 TV teden 20.20 
črno-belo v barvah/V avtobusu, 
angleška humoristična nanizanka 
20.45 športni program 22.00 Izbor 
miss sveta 92, posnetek iz Botsvva-
ne 1.00 Hit depo 3.30 Horoskop 

KANALA 

10.15 A Shop 10.25 Astrološka na
poved 10.30 RIS, risanke in spoti 
11.00 Otroci Ninje, ponovitev ame
riškega filma 12.30 A Shop 19.02 
MCM 19.55 Risanka 20.15 Dnevno 
informativni program 20.32 Verdi, 
italijanska nadaljevanka 21.20 
BMX: Tone 8t Simon Stojko 21.10 
Poročila v angleščini, Deutsche 
VVelle 22.30 Dvojno razkrinkanje, 
ameriški barvni film 0.00 Video 
grom 1.40 Erotična uspavanka 2.00 
Astrološka napoved 

TV AVSTRIJA l 
9.00 čas v sliki 9.05 Hooperman 
9.30 Zgodbe iz Avstrije 10.30 Buddy 
v Hongkongu, italijanski film 12.30 
Hello Austria, Hello Vienna 13.00 
Čas v sliki 13.10 Mi, ponovitev 13.35 

S L O V E N I J A I 

O B S E D E N O S T 
ameriški barvni film, 1982; V 
hišo v Amitvvillu se vseli druži
na Montelli. Oče Anthonv, ma
ti Dolores in štirje otroci. Za 
nenavadne dogodke, ki, kot se 
zdi, »izvirajo« iz kleti, je najbolj 
občutljiv najstarejši sin Sonnv, 
ki skoraj ustreli očeta. Sonnv 
je obseden - na njegov rojstni 
dan mu demoni ukažejo, naj 
pobije vso družino... 

Omamna noč plesa, nemški film 
15.10 Lepote Češke 15.25 Stan in 
ONo, risanka 15.30 Jaz in ti, otroški 
program 15.35 Disnevjevi gumijasti 
medvedki, risana serija 16.00 Otro
ški VVurlitzer 17.00 Mini čas v sliki 
17.10 Werner Fend: Moja knjiga o 
džungli 17.30 Nadaljevanja ne bo, 
TV knjižna polica 18.00 Čas v sliki 
18.05 Slika Avstrije 18.30 Grad ob 
Vrbskem jezeru 19.30 Čas v sliki/ 
Vreme 20.00 Šport 20.15 Show Ru
dija Carrella 22.05 Zlata dekleta 
22.30 Živijo, ameriška znanstveno
fantastična srhljivka 23.45 Čas v sli
ki 23.50 Off beat, amriška komedija 
1.20 Mannix 2.05 Poročila/Ex libris 
2.15 1000 mojstrovin 

TV AVSTRIJA 2 
8.00 Vremenska panorama 9.30 
Anagleščina 10.00 Francoščina 
10.30 Ruščina 11.00 Vremenska pa
norama 12.25 1000 mojstrovin 12.25 
Leksikon umetnikov 12.40 Svetovni 
pokal v smučanju, smuk (m) iz 
Grodna 14.50 Čar inštrumenta -
viola 15.45 Leksikon skladateljev 
16.00 In bližajo se ure 16.30 Ozri se 
po deželi 17.00 Ljuba družina 17.45 
Kdo me hoče, živali iščejo dom 
18.00 Šport 19.00 Avstrija danes 
19.30 Čas v sliki/Vreme 20.00 Kultu
ra 20.15 Usodna napaka, 2. del itali
janskega TV filma 21.45 Čas v sliki/ 
Šport 22.20 Brigitte Neumeister: 
Opera za dva Groša 23.05 X-large: 
James Bond - 30 let 007 23.40 Kon
cert Sinead O'Connor 0.40 Man
hattan cable 1.00 Eric Clapton un-
plugged 1.20 Passengers, portret 
mest 22.0 Pogledi s strani 1.45 Po-
ročila/Ex Libris 1.55 1000 mojstro
vin 

RADIO KRANJ 
8.00 - Dobro jutro Gorenjska - 8.20 
- Oziramo se - 8.30 - Hov - ne znam 
domov - 8.40 - Pregled dnevnega 
tiska - 9.00 - Gorenjska včeraj - da
nes (regionalna poročila) - 9.20 -
Novinarski blok - 10.00 - Poročila 
Radia Slovenija -10.55 - Pet za pet 
-12.15 - Osmrtnice, zahvale -12.20 
- Črna kronika -12.55 - Pet za pet -
13.00 - Pesem tedna - 14.00 - Go
renjska danes - 15.30 - Dogodki in 
odmevi - 18.00 - Gorenjska danes -
jutri - 18.20 - Novinarski blok -
18.50 - Radio Kranj jutri - 19.00 -
Nasvidenje -

RADIO TRŽIČ 
16.00 - Dober dan -16.10 - Obvesti
la - 16.30 - Kratke novice - 16.40 -
Satirični kabaret Radia študent -
17.05 - Glasbena delitacija - Jethro 
Tuli - 17.45 - Prisluhnite izbrnai 
glasbi - 18.50 - Kaj pripravljamo za 
jutri - 19.00 - Slovo -

1. RADIO TRIGLAV JESENICE 
8.00 - Napoved, telegraf, horoskop, 
EPP - 9.30 - Novice, aktualno, naše 
stranke so stranke 11.30 - Novice, 
Danes do 13-ih - 13.30 - Napoved 
popoldanskega programa - 14.15 -
Obvestila, popoldanski telegraf -
15.30 - Dogodki in odmevi - 16.15 -
Obvestila - 16.30 - Novice, EPP -
17.00 - Lestvica popularnih 40 z eki
po Riharda Kisliha do 22. ure -
22.00 - Prenos Radia Slovenija -

i, radio zna 
14.00 - Napoved programa -14.15 -
Naše okno - 14.30 - Devizni tečaj -
14.40 - Zrcalce, zrcalce -15.00 - Do
godki danes - jutri - 15.30 - Prenos 
dnevno-informativne oddaje Radia 
Slovenija -16.00 - Napoved progra
ma - EPP - 17.00 - Športni utrinki -
17.10 - Zanimivi ljudje so med nami 
- 18.00 - Novice - obvestila, osmr
tnice - 18.30 - Heavv metal na Ra
diu Žiri - 19.00 - Odpoved progra
ma -

KINO 11. decembra 
CENTER amer. akcij, film SMRTONOSNO OROŽJE 3 ob 15.45 uri, Film 
presenečenja ob 17.45 in 20. uri STORŽIČ amer. akcij, film SMRTO
NOSNO OROŽJE 3 ob 18. in 20. uri ŽELEZAR amer. pust. film ZADNJI 
DNEVI RAJA ob 18. in 20. uri DUPLICA prem amer Walt Disnevjeve 
ris. PETER PAN ob 18. uri, prem. amer. psih. thrill. MORILČEV DNEV
NIK ob 20. uri KOMENDA amer. melodr. DOKTOR ob 19. uri ČEŠNJI-
CA amer. akcij, film PRAVA VOJNA ob 20. uri LAZE amer. srhlj. TIK 
PRED ZORO ob 19. uri RADOVLJICA amer. akcij, film PROTI SONCU 
ob 20. uri ŠKOFJA LOKA amer. drama RAJSKO POLETJE ob 20. uri 
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1. PROGRAM TV SLOVENIJA 
7.50 Zlati prah: O kraljični, ki si je 

sama služila kruh 
8.00 Radovedni Taček: Zrak 
8.15 Lonček, kuhaj: Sirov puding 
8.30 Oscar Junior: Zdravo NLP, 

češka nanizanka 
8.40 Utonilo je sonce - Sledovi 

9.10 Klub klobuk 
11.05 Zgodbe iz školjke 
12.00 Poročila 
13.45 Večerni gost, ponovitev 
14.35 Tednik 
15.25 Ostržkove prigode, italijan

ska nadaljevanka 
16.10 Novosti založb 
16.20 Marijana, francoska risanka 
16.55 Poslovne informacije 
17.00 TV Dnevnik 
17.10 Clive James kot avtomobil

ski dirkač, ponovitev angle
ške dokumentarne oddaje 

18.00 Prisluhnimo tišini 
18.30 Dober tek! Kuharski nasveti 

Paula Bocuseja 
18.50 Zlati prah. O dveh sosedih 
18.55 Risanka 
19.15 Žrebanje 3x3 
19.30 TV Dnevnik, Vreme, Šport, 

Utrip 
20.30 Križkraž 
21.35 T. Haves: Hilton, Bangkok, 

zadnji del avstralske nadalje
vanke 

22.15 TV dnevnik. Vreme, Šport 
22.55 Sova 
22.55 Popolna tujca, ameriška na

nizanka 

0.15 Amitvville II: Obsedenost, 
ameriški film 

2. PROGRAM TV SLOVENIJA 
10.45 Tok, tok, ponovitev - 12.30 
Sova, ponovitev: Bagdad Cafe, 
ameriška nanizanka; Sam Sobota, 
zadnja epizoda - 13.55 Munchen: 
Tenis, prenos - 17.45 Poglej in za
deni - 18.00 Izbor Miss sveta, pre
nos iz Bocvane - 20.15 Feliks 92, 
prenos iz Berlina - 22.15 Tračarije -
23.15 Tenis, posnetek iz Miinchna -

l, PROGRAM TV HRVAŠKA 
6.40 Pregled sporeda 7.00 Dobro 
jutro. Hrvaška 10.00 Poročila 10.05 
TV šola 12.00 Točno opoldne/Poro
čila 13.30 Mikser M 14.00 Poročila 
14.05 Slika na sliko, ponovitev 
14.50 Hannay, ponovitev 6 - zadnje
ga dela angleške nanizanke 15.45 
The big blue, oddaja za Unprofor 
16.00 Poročila 16.05 Alles gute 
16.35 Malavizija: Beverly Hills 
90210 17.30 Hrvaška država in lju
dje 18.00 Poročila 18.05 Morje 18.35 
Santa Barbara, ameriška nadalje
vanka 19.17 Risanka 19.30 Dnevnik 
20.05 Film, video, film 20.25 Moulin 
Rouge, ameriški barvni film 22.35 
Dnevnik 23.00 Slika na sliko 23.45 
Poročila v angleščini 23.55 Poročila 

2. PROGRAM TV HRVAŠKA 
16.25 Svetovni pokal v smučanju: 
Smuk (m), posnetek iz Val Garde 
ne 17.25 Tenis Compaq grand slam 
cup, prenos iz Miinchna 19.30 TV 
dnevnik 20.05 Hiša naprodaj, hu
moristična nanizanka 20.30 Glasba 
skozi čas 21.35 Marlboro music 
Shovv 22.10 Maigert, ameriška na
daljevanka 23.00 Nočna ekipa -
Alo, alo - šaljivi Hišni video Slepa 
ulica, ameriški barvni film 3.00 Ho-
roskop/Video strani 

KANALA 
10.15 A Shop 10.25 Astrološka na
poved 10.35 RIS, risanke in spoti 
11.00 Drugačen svet, ponovitev 
ameriške nadaljevanke 11.50 A 
Shop 18.50 A shop 19.00 Ninja žel
ve, ameriška risana serija 19.30 A 
shop 19.40 MCM 20.00 Risanka 
20.15 Dnevno informativni program 
20.32 Otroci Ninje, ameriški barvni 
film 22.00 Čudoviti svet pod mor
jem, ponovitev 22.30 Drugačen 
svet, ameriška nadaljevanka 23.17 
Dnevno informativni program 23.30 
Poročila v angleščini: Deutsche 
welle 23.50 Astrološka napoved 
0.00 A shop 0.10 MCM 

TV AVSTRIJA l 
6.00 Jutranji program: Textvision 
9.00 Čas v sliki 9.05 Hooperman 
9.30 Slika Avstrije, ponovitev 10.00 
Ruščina 10.30 Naš VVilli je najboljši, 
ponovitev nemške komedije 12.00 
Raji živali 12.15 Domače reportaže, 
ponovitev 13.00 Čas v sliki 13.10 Mi, 
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irski barvni film; Vinnie Galvin, 
ki je pred kratkim ostal brez 
dela, med posedanjem v pubu 
vidi odlomek iz filma Rousta-
bout, v katerem je tudi prizor z 
vožnjo po zidu smrti. Utrne se 
mu genialna donosna ideja -
postavil bo svoj zid smrti. Za 
projekt navduši najprej svaka 
Arthurja, potem pa še šefa ti
hotapskih poslov. Postavijo zid 
in na otvoritev povabijo celo 
TV ekipo... 

ponovitev 13.35 Sinha Moča, tele-
novela 14.00 Tekmeci na dirkalni 
stezi 14.45 Mojstri jutrišnjega dne 
15.00 Jaz in ti, otroški program 
15.05 Železniški zmaj, kanadska ri
sana serija 15.30 Am, dam, des 
15.50 Kralj iz Narnije 16.15 Cool 
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 Bla
goslovljena dvojica 19.22 Znanje 
danes 19.30 Čas v sliki 19.53 Vreme 
20.00 Šport 20.15 Derrick 21.25 Po
gledi s strani 21.35 Vražji sosedi, 
ameriška komedija; Tom Hanks 
23.10 Čas v sliki/Šport 23.35 Cala-
mity Jane, ameriški vestem 1.10 
Mannix 1.55 Poročila/1000 mojstro
vin 

TV AVSTRIJA 2 
8.30 Vremenska panorama 12.40 
Svetovni pokal v smučanju, smuk 
(m), iz Grodna 15.30 1000 mojstro
vin 15.40 Leksikon umetnikov 15.45 
Zlato, nemški film 17.30 Otoki na 
koncu sveta 18.00 Hišni duh 18.30 
Milijonsko kolo 19.00 Lokalni pro
gram 19.30 Čas v sliki/Vreme 20.00 
Kultura 20.15 Knoff-Hoff shovv 
21.00 Znanost 21.15 Šiling 22.00 
Čas v sliki 22.30 Mojstrovine: Črno 
sonce, avstrijski eksperimentalni 
film 23.00 VVilliamsvvood, plesni vi
deo 23.15 Figure in distortion, ple
sni video 23.35 Stop making sense, 
glasbeni film s skupino Talking He-
ads 1.00 Monty Python's Flying Cir-
cus, humoristična serija 0.05 Neiz
rekljivo povedati, dokumentarec 
1.55 Poročila/1000 mojstrovin 

RADIO KRANJ 
8.00 - Dobro jutro Gorenjska - 8.20 
- Oziramo se - 8.30 - Hov - ne znam 
domov - 9.00 - Gorenjska včeraj -
danes - 9.20 - Novinarski blok -
10.00 - Poročila Radia Slovenija -
10.55 - Pet za pet - 11.20 - Tečaj 
nemškega jezika 12.15 - Osmrtni
ce, zahvale - 12.20 - Črna kronika 
12.55 - Pet za pet - 13.00 - Pesem 
tedna - 14.00 - Gorenjska od sobo
te do sobote - 14.30 - Velike ideje 
malih glav - 15.30 - Dogodki in od
mevi - 17.00 - Glasbena lestvica 
333 - 18.00 - Gorenjska danes - jutri 
- 18.50 - Radio Kranj jutri - 19.00 -
Jutri nasvidenje -

RADIO TRŽIČ 
10.00 - Dober dan praznik: 
Oddaja, posvečena 500-letnici tr
ških pravic Tržiča: - zgodovinski 
drobci, pogled v monografijo me-
•sta Tržiča, kaj kažejo Tržičanom 
zvezde - 19.00 - Na svidenje -

L RADIO TRIGLAV JESENICE 
8.00 - Napoved, telegraf, horoskop 

9.30 - Novice, aktualno, naše 
stranke so stranke - 11.30 - Novice, 
duhovni razgledi, glasba je življe
nje, danes do 13-ih - 14.15 - Obve
stila, popoldanski telegraf, lekcija 
angleščine - 15.30 - Dogodki in od
mevi - 16.15 - Obvestila, novice, 
moja je lepša kot tvoja - sobotni 
klepet - z vami klepeta Simona Vo-
dopivec - 18.00 - Voščila, prenos 
Radia Slovenija -

l. RADIO ŽIRI 
14.00 - Napoved programa - 14.15-
Naše okno 14.40 - Minute za dru
žino - 15.00 - Dogodki danes - jutri 
- 15.30 - Prenos dnevno-informati
vne oddaje Radia Slovenija - 16.00 
- Napoved programa - 16.15 - Na
grajenec oddaje Od srca do lonca -
16.30 - EPP - 17.00 - Športni utrinki 
- 17.10 - Razvedrilno popoldne -
18,00 - Novice - obvestila - mali 
oglasi - somrtnice - 19.00 - Odpo
ved programa -
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CENTER prem amer. Walt Disneveve ris PETER PAN ob 15.30 uri, 
amer. akcij, film SMRTONOSNO OROŽJE 3 ob 17. in 19. uri. prem. 
amer fant srhlj KOSEC ob 21. uri STORŽIĆ amer. akcij film MOŽ NA 
BEGU ob 16 uri, amer. trda erot. VROČEKRVNA ob 18 in 10 uri ŽELE 
ZAR amer pust. film ZADNJI DNEVI RAJA ob 17. in 19 uri, amer. trda 
erot. DOBRA MAČKA ob 21 uri DUPLICA amer. psih. thrill MORIL 
ČEV DNEVNIK ob 18. in 20 uri TRŽIČ prem. amer. akcij filma PRAVA 
VOJNA ob 18. in 20. uri, predprem amer. akcij, filma SMRTONOSNO 
OROŽJE 3 ob 22. uri RADOVLJICA amer. akcij, film PROTI SONCU ob 
18. in 20 uri ŠKOFJA LOKA amer drama RAJSKO POLETJE ob 18 in 
20. uri 

Kar smo želeli, to bomo že
l i . Tako nekako bi lahko rekli 
za povolilni čas, pa naj bi zma
gal kdorkoli že. V glavnem so 
strankarji z volilnim izidom vsi 
po vrsti nekam nezadovoljni: 
vsi so pričakovali več, z eno sa
mo samcato izjemo velikega in 
nespornega zmagovalca Zmaga 
Jelinčiča, ki se mu niti samemu 
verjetno še sanjalo ni, kako bo 
vsaj v nekaterih slovenskih re
gijah gladko »položil« vso 
konkurenco. 

Če pogledamo vso minulo 
plakatarsko evforijo, katere ne
slavni ostanki se še danes valja
jo po naših mestih in vaseh, je 
več kot jasno, da v majhni Slo
veniji plakatiranje prelepih 
strankarskih veljakov, ki se vsi 
tako nedolžno smehljajo, eno
stavno ne vžge. Jelinčič je kaj 
dal le na medije, pa še v medije 
je plasiral en sam samcat sta
vek ali dva. Na nobenem pla
katu ni bilo njegove rumene 
kravate, kaj šele, da bi se mu 
zdelo vredno vreči v take stro
ške, kot je visenje lastnega por
treta na kakšnem kandelabru. 
Če si namreč hotel viseti na ne
dostopnem mestu v vrhu kan
delabra, so ti tisti, ki so te obe
sili, zaračunali še posebej viso
ko tarifo - v markah! Meni se 
je ob enormnih količinah vise
čih plakatov kar v glavi vrtelo. 
Če bi mene poslikali na plakat 
in obesili na kandelaber in bi 
vsak primerek mojega prekras
nega nasmeška veljal nekaj ti
soč mark, bi mi škrto gorenjsko 
srce pri priči počilo, če bi se 
vsul kakšen dež in me v minut-
ki ugonobil. Ročno ti splezam 
na vsak kandelaber posebej in 
se snamem ter se shranim za 
naslednje volitve. Znabiti, da 
jih sploh ne bomo čakali štiri 

T E M A TEDNA 
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leta! Stranke se spet nekam za
klepajo in kupčkajo strašne 
koalicije - kdo ve, kaj bo padlo 
skupaj? In se čez dve leti v par
lamentu zakvačkalo, da bomo 
morali spet na volitve? In če se 
to zgodi - mar bo obubožano 
delavstvo spet požiralo sline, 
ko bo peš hodilo mimo novih 
dragih plakatov, ki jih je hočeš 
nočeš tudi samo plačalo? 

Sicer pa: moj plakat bi, reci
mo, vzdržal tudi naslednje pa 
še kakšne volitve, saj ne me
njam svoje dlake in svoje čudi 
vsakokrat, ko pride polna Lu
na. Luna me že vrže, a ne tako, 
da bi me metalo zdaj v eno in 
zdaj v drugo konjunkturno 
stranko, kot tako evidentno 
premetava nekatere slovenske 
strankarske primerke. Stavim, 
da zdaj vsaj stotnija Slovencev, 

ki jim je stranka totalno pogo
rela, že tuhta, v katero smer bi 
se splačalo ucvreti na nasled
njih volitvah: levo, desno, sre
dinsko? Toooliko zdravih pre
stopov iz stranke v stranko so 
nam že sproducirali, da sploh 
ni šans, da bi se to kameleon-
stvo zaustavilo. Zna se celo še 
okrepiti, kajti v tej deželi smo v 
teh zadevah dosegli nadpov
prečni kulturni nivo. V kakšnih 
opravljivih kuloarjih že, javno 
pa nihče nikomur ne reče: »Ti, 
kaj pa je zdaj to, da si v dveh, 
treh letih po izbruhu demokra
cije že v četrti ali peti stranki?« 
In čeprav bi to komu že rekel, 
bi bil butelj ti, ne pa frfotajoči 
in begajoči nenačelni osebek! 

Zato je resda čisto vseeno, če 
je volilne plakate premočil dež 
- saj za marsikoga sploh ne bo

do več aktualni, ker bo splaval 
v druge strankarske daljave in 
širjave. Nikakor ne k izgubar
jem na letošnjih volitvah - kar 
valilo se bo k zmagovalcem, 
kajti vsak je rad na strani mo
čnih in velikih. Le malo jih je, 
ki pravijo, da je majhno tudi 
lepo; tudi majčkene stranke 
imajo prav fletne življenjske 
profile. In čeprav na Sloven
skem nikoli ne bodo velike, nič 
zato! Bodo njih simpatizerji in 
volivci vedno lahko ob kakšnih 
pretresljivih socialnih revoluci
jah in podražitvah in kar je še 
tega, kar nam bo grenilo življe
nje, zavzeli žlehtno opozicijsko 
držo: »Kar ste volili, to pa ima
te! V naši majhni stranki smo 
pač hoteli drugače!« 

Poražencem zato kličem', 
brez panike in joka! Oh, kako 
neizmerno so bili nekateri ra
zočarani ! Na robu joka, kot bi 
šlo za življenje in smrt, ne pa 
samo za čast in slavo in dobro 
plačan »kšeft!« Tisti pač, ki so 
v predvolilnem obdobju živeli 
nekje visoko nad oblaki, svet
lobna leta oddaljeni od volilne
ga telesa! Živeli v skromnem 
krogu znancev in družinice, ki 
ja svojemu atu in mami ne bo 
rekla, da je lahko tudi odža
gan! Čudno! Saj se je lahko 
zvedelo v vsaki gostilni ali vsa
ki vaški štacuni, kakšne »majn-
ge« je volilno telo! In javnom-
nenjske raziskave tudi niso bile 
žaganje megle. Bile so še več: 
tako kot povsod po svetu so bi
le najmočnejše promocijsko 
orožje velikih, kajti - žalibog -
velike stranke vlečejo. Volilno 
telo pa je za svojo lastno inti
mo in duhovno pomiritev ho
češ nočeš vedno rado na strani 
favoritov in zmagovalcev! • 
D. Sedej 
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Od 28. novembra do 4. decembra so na Gorenjskem sejmu pri
pravili prireditev MIKLAVŽEVI NAKUPI. Na njih je bil (seveda) 
tudi GORENJSKI GLAS, ki je pripravil posebno prilogo "Se
jemski Gorenjski glas", ki jo je prejelo več kot 5.000 družin po 
Gorenjskem in v Ljubljani. V sejemski prilogi smo zastavili 
nagradno vprašanje : kolikšna je vstopnina za prireditev MI
KLAVŽEVI NAKUPI? Prispelo je ogromno pravilnih odgovo
rov, da vstopnine ni - zraven pa so nam sporočili: Ana Mihel-
čič iz Kranja: " N i bilo vstopnine - hvalabogu!" Tjaši Kavčič iz 
Železnikov: "Za sejemsko prireditev Miklavževi nakupi je 
vstop prost - IN VELIKA GNEČA!" Natanko danes, 11. de
cembra, se na Gorenjskem sejmu začenja NOVOLETNI SE
J E M . Kot bi zapisala Tjaša Kavčič: VSTOPNINE NI, IN VELIKA 
GNEČA! 

G L A S 

Naslednji teden se bo treba lotiti zahtevne naloge: vsem so-
rodnikom, prijateljem, znancem in še komu bo treba napisati 
božično in novoletno čestitko, saj je do božiča (če računamo z 
današnjim dnem) samo še dva tedna. 
Prvo božično čestitko nam je v 56. številki Uradnega lista Re
publike Slovenije poslala vlada dr. Janeza Drnovška. Natanko 
s 15. decembrom namreč za en tolar več stane znamka za pi
smo, dopisnico itd. En tolar gor ali dol - ampak to je natanko 
20 odstotkov višja cena (sedaj je treba na dopisnico in na stan
dardizirano pismo nalepiti znamko za 5.- SIT, od torka naprej 
pa za 6.-). V odstotkih je podražitev rahlo nižja pri nestandardi
ziranom pismu, kjer je "skokec" s 6.- SIT na 7.- SIT. 
Naš pravi gorenjski nasvet: napiši te vse čes t i tke š e danes 
ali najkasneje v ponedeljek, pa bo poštnina cenejša . Če pa 
boste od torka naprej lepili znamke še po starem, računajte na 
to, da vas bodo naslovniki ob prvi priložnosti gledali zelo po
strani, saj jim bo pošta zelo verjetno zaračunala dvojno dopla
čilo poštnine za vašo čestitko. 

G D o n 

Šk. Loka, Spodnji trg 38 
tel. (064) 622-756 
- fotografiranje za vse vrste 
dokumentov 
- razvijanje filmov 
- komercialna fotografija 

I I 
ŠKOFJA LOKA 

BLAŽEVA 3 
tel. (064) 620-381 
fax: (064) 631 - 867 
PODJETJE ZA GRADBENO OBRT
NE STORITVE P.O. Z OBRATI: MI
ZARSTVO, PARKETARSTV0, PE
ČARSTVO, KERAMIČARSTVO, 
STEKLARSTVO, PLASTIČARSTVO, 
TRGOVINA Z GRADBENIM MATE
RIALOM, KOOPERACIJA. 

K U P O N 

R & u di>». Telefon: 
g S S S m 064/633-192 

Servis in trgovina gospodinj
skih aparatov in e lektr ičnega 
ročnega orodja 

Z A D E T E K V P E T E K 
Prejšnji petek smo o kvizu ZADETEK V PETEK zagrešili dve hudi na

paki: zaradi prostorske stiske nismo objavili fotografije iz oddaje v Go
stilni BLEGOŠ, in zelo napačno smo zapisali datum zadnje oddaje v je
senski seriji. Za fotografijo niti danes ni dovolj prostora, ker ga name
njamo vprašanjem naših treh pokroviteljev šeste oddaje (prihodnji pe
tek, 18. decembra, bo na sporedu Radia Žiri!). In ker bo 18. decembra 
zadnji letošnji ZADETEK V PETEK, z veseljem napovedujemo, da bo prvi 
v letu 1993 prav na Novega leta dan - 1. januarja 1993 ob 16. uri na Radiu 
Žiri. To bo sedma oddaja jesenske serije, dotlej pa bomo povedali vse 
najpomembnejše o novi, spet zanimivi seriji kvizov ZADETEK V PETEK, 
ki ga skupaj pripravjata Gorenjski glas in Radio Žiri. 

Prejšnja oddaja je bila 5. decembra (izjemoma na soboto, ko so nas 
obiskali parkeljni). Imenitno je uspela v PIZZERIJI LOG v ŽELEZNIKIH; 
Jernej Gortner, Brane Ozebek in Iztok Šuštar so sodelovali v tekmovalni 
ekipi in bili kos vsem vprašanjem. Upamo, da bodo kos tudi vprašanju, 
kaj storiti z nagrado v vrednosti 13.500 - tolarjev, ki so jo prejeli! 

Torej: naslednja oddaja bo čez sedem dni, natanko toliko časa ima
te, da na RADIO Žiri, 64226 Žiri pošljete kupon - pravilni odgovor. Kar tri 
možnosti imate - tri vprašanja treh pokroviteljev, na tri dopisnice - če 
bodo do 18. decembra prispele v uredništvo žirovskega radia, bodo so
delovale v žrebanju. 

Nagradno vprašanje št. 1: 
Podjetje STIK R & U d.o.o. - servis in trgovina gospodinjskih aparatov in 
električnega ročnega orodja, Cankarjev trg 6, Škofja Loka, telefon 
064/633-192 zastavlja bralkam in bralcem Gorenjskega glasa nagradno 
nalogo: »NAPIŠITE NA DOPISNICO ENEGA OD TREH NAJVEČJIH, IN 
ENEGA OD TREH N A J M A N J Š I H GOSPODINJSKIH OZIROMA ELEK
TRIČNIH APARATOV, KI JIH SERVISIRAMO V STIK R & U ŠKOFJA LO
KA!« 
Ne pozabite prilepiti nagradnega kupona Stik R&UI 
Nagradno vprašanje št. 2: 
VELO SPORT trgovina in servis kolesarske opreme, Blaževa ul. 2, 
Škofja Loka, tel.: 064/632 335 in 064/622 880 zastavlja bralkam in bral 
cem Gorenjskega glasa vprašanje: »KAJ NUDIMO V TRGOVINI VELO 
SPORT V ŠKOFJI LOKI NA BLAŽEVI 2 OB NAKUPU SMUČARSKIH VE
ZI?« 
Odgovor napišite na dopisnico in zraven prilepite nagradni kupon. 
V oddaji 18. decembra bomo žrebali nagradi obeh pokroviteljev izmed 
dopisnic, ki bodo do tedaj prispele v uredništvo RADIA ŽIRI, 64226 Žiri 

Elektromotorji m gospodinjski aparati, d o o 
Otoki 21, 64228 Železniki, Sbvenija 

Telefon 064/66 441 • Teleks 37578 yu isem 
•-Telefaks: 064/67150 

Podjetje ARNOL d.o.o. 
inženiring, proizvodnja, 
trgovina, storitve 
Titov trg 3/a, Škofja Loka 
tel.:(064)622-481 
fax (064)632-483 

18. decembra bo ZADETEK V PETEK gostoval v GOSTILNI PRI 
KAJBETU, Zminec 5 - telefon 621-436. 

KUPON 
V E L O S P O R T 
Trgovina in servis kolesarske 
opreme 
V A M M O D I C , Blaževa 2, 
Škofja Loka 
telefon: 064/632-335, 
064/622-880 



SONČKOV KOT S P O Š T O V A N E BRALKE IN CENJENI BRALCI G O R E N J S K E G A 
G L A S A , D R A G E POSLUŠALKE IN POSLUŠALCI RADIA ZIRI! 

Za zaključek letošnjega leta sva GORENJSKI GLAS in RADIO ŽIRI pripravila še S U I U j A , J A S N O 
eno skupno akcijo: IZBOR NAJBOLJ PRILJUBLJENE PEVKE, PEVCA, ANSAMBLA, 
RADIJSKE VODITELJICE IN VODITELJA. TELEVIZIJSKE VODITEUICE IN VODITE
LJA. Izbor so podprli naši poslovni partnerji - pokrovitelji izbora »NAJ '92«. Kupon-
c»k za glasovanje bo objavljen v tem mesecu skupaj štirikrat, najmanj toliko Vaših 
{Jlasov torej lahko namenite Vaši priljubljeni pevki, pevcu, ansamblu, radijski in tele
vizijski osebnosti... Po zaključku glasovanja bo NATAŠA BEŠTER, ki za Gorenjski 
9las in Radio Žiri pripravlja in vodi akcijo, povabila najpriljubljenejše po vašem izbo
ru na radijski klepet. Izmed prispelih kuponov bomo s pomočjo pokroviteljev izžre
bali precej nagrajenk in nagrajencev. 
PRISLUHNITE ODDAJI »NAJ 92« OB SREDAH NA RADIU ŽIRI rmoLUHNITE ODDAJI »NAJ 92« UD SHbUAH NA KAUIU Z.IKM 
Vaše kupončke z Vašimi predlogi pošljite na RADIO ŽIRI, 64226 Žiri, najkasneje do 
31 decembra 1992. 

Ansambel 

RA voditeljica 

RA voditelj _ 

TV voditeljica 

TV voditelj ^ 

Z 

O 

posfteranastov: RAĐfO ŽIRI 

P.S.: Predvčerajšnjim so izmed več kot 50 prispelih kuponov v Vašimi predlogi 
v prvem kolu izbora »NAJ 92« na Radiu Žiri izžrebali tri srečnice: Saši POGA 
CAR z Bohinjske Bele bodo lepo nagrado izročili v TRGOVINI TRŽNICA v Skofji 
Loki; nagrado za Ani KAVČIČ iz Škofje Loke imajo pripravljeni v TRGOVINI 
SGP TEHNIK, Tino CESAR iz Radovljice pa bo razveselilo Podjetje ŠPORT 
CARMAN iz Škofje Loke. Seveda bo žrebanje nagrad tudi prihodnjo sredo) 

Če mi daste dovoljenje, bi si tule na tem mestu privoščil kaj
pada en prevod gornjega naslova ali bolje rečeno razlago. Vsi 
brez izjeme ste na vprašanje prejšnjega kola odgovorili pra
vilno, saj si je Helena Blagne seveda, kakopak, vsekakor, prav 
zares dala en mal'čk popravit svoj nosek, in če ste v soboto 
gledali zadnjo oddajo Ona On, je v trenutku, ko sta si z onim ti
pom podajala koktejl kozarce in smetano, izjavila: "Pazi na 
mojo surlo!" Torej. That is It. Boži in Marička ugotavljata, da j i 
lepotni poseg sploh ni b i l potreben, slednja celo malček pe
sni: "Kaj nosek, če raven je zdej, le da obline so ostale kot 
prej...", da je bolj važen njen glas. Jure pravi, da bi HB lahko 
sedaj zapela "Moj nos je moj ponos" Mojca pa naprimer trdi, 
"Razlika je očitna" in ugotavlja, da je HB mogoče pri Demokra
tih (za tiste, k i znajo plakate brat). No, sestrica od Mojce (sta
rejša, mlajša - Who kiiovvs?) pa pravi naj napišem kaj o Čukih 
in Krokodilčkih - Čuk je gozdna žival, krokodil pa ni gozdna 
žival (za začetek). Ne, to je bi l samo Joke. Tudi o njih bom ne
kaj napisal, pa tudi o Pop Design (o katerih vsi zihr več veste 
kot jaz), tokrat pa pišem o Agropopih. Le prelistajte cajtng. 
Žrebajmo! Bila je tam ena Metka, k i je izžrebala J a n i j a D e ž -
tnana , R i b n o , v Dobjje 9, 64260 B l e d , ki bo dobil eno od ka
set iz božičnega izbora in A n i c o P i v k i z K o v o r s k e 57, 64290 
T r ž ' č , ki bo dobila kaseto po izbiri. Zegn, kva pa drucga. 

T O P 3 
1. Agro... 
2. Pop.... 
3. EIrotica - Madonna 
N O V O S T I 
CD - Popdizajnerji, Šank Ročk, Begnagrad, kolekcija jazz in 
blues ter kup božičnih zadev, Sokolov pa še ni. Kasete Ivo Ra
din - Ti nisi zame (mogoče res ne), Hazard - največji uspehi 
(vsi večji od dveh metrov), pa še tri kasete, ampak ni več pla
ca. 
I N Š E N A G R A D N O V P R A Š A N J E Š T . 9 7 : 

Čist' tko. Kaj pravite, kdaj bo letos božič? Tisti, k i se bo najbolj 
približal pravemu datumu, bo šel v anale slovenskega raču
nalništva. Če bo več kot 66 dopisnic, bosta nagradi dve, jasno 
ko beli den. Pošljite j i h na Gorenjski Glas do srede, 16. de
cembra, s pripisom "Dingl bells Sonček". Urša, Aligator vrača 

Eozdrave, hvala. Vesno pa zanima, kdo sem jaz - kaj naj ti re-
em, tisti, k i pišem Sončka, a ne. Tisto s slikco ni fora, ali pa, 

we wi l l see. Sicer pa: Čav in en .... od mene. 

GLASBA JE ŽIVLJENJE 

1 0 0 k g S L A D K O R J A V K A M N O 

G O R I C O V S A K O S O B O T O T O Č N O O P O L D N E 
N A R A D I U T R I G L A V J E S E N I C E ( 9 6 , 0 M H z ) 

Volitve so mimo, življenje se spet v r a č a v normalni tir, 
č e temu lahko r e č e m o normalno, kar nas š e č a k a v tem 
mesecu: božič , dedek Mraz, silvestrovanje,... Posebej b i 
vas rada opozorila, da decembra, kar ga je š e ostalo, pr i 
pravljamo kopico prijetnih p r e s e n e č e n j , marsikateremu 
n a š e m u pos luša l cu bomo popestrili nestrpno pr ičakova
nje novega leta. Prijetno p r e s e n e č e n j e pa sem pripravila 
že jutri, za vse ljubitelje d o m a č e glasbe, k i j ih je med naš i 
mi pos luša lc i kar precej. V goste sem se povabila, lahko 
b i rekla, kar k legendi slovenskih "frajtonarjev", k Lojzetu 
Slaku. Povedal je, da ansambel drugo leto praznuje svojo 
30-letnico, v tem ča su pa so izdal i pr ibl ižno 40 p lošč . Loj
zeta Slaka sem med drugim vpraša la , a l i je slišal za šalo , 
k i pravi, da bo Slak prerastel Avsenika. Takole je odgovo
ri l : 'To ravno nisem slišal, s l išal sem pa šalo, da bo Slak 
prerastel Radio. Mis l im , da ni ravno tako, č e pogledamo 
zgradbo Radia Slovenija, n i videti slaka, k i b i se vzpenjal 
po njej." 

Iz ogromnega kupa v a š e poš te , namenjene nagradni 
igri , smo potegnili dopisnico, k i jo je poslala IRENA V A R L 
iz Kamne Gorice in s tem postala lastnica 100-kilogramske 
v r e č e sladkorja, k i jo poklanja a n g l e š k a firma ED & F 
M A N C O F F E E s s e d e ž e m v Ljubljani. Čes t i tamo! 

Bliža se tudi novo leto, ko bomo zaključili na šo nagrad
no akcijo, prepevanje gesla celjske Kovinotehne: Nemo
g o č e je m o g o č e . Č a k a t a vas barvni TV sprejemnik Gore
nje, ekran 63 s teletekstom ter videorekorder. Vs i telefon
ski pevci pa se bodo potegovali za HI-FI stolp. 

Simona H 2 0 

G L A S B E N A L E S T V I C A R A D I A 

Z I R I sreda - 16. decembra od 17. do 18. ure 
Pozdravljeni, dragi moji pr i 
jatelji. Vedno v e č vas je, k i 
sodelujete z nami in prav je 
tako. Ker decembra v sklo
pu glasbenih sred na Radiu 
Žiri poteka akcija '92, bo le
stvica zato sestavljena samo 
iz 10 skladb. In, katere so to: 

1. Irena Vrčkovnik - Santa Marija 
2. Simona Weiss - Mati 
3. Guns'n' Roses - November rain 
4. Čudežna polja - 25 ur na dan 
5. Vaja con dios - Heading for a fall 
6. Hajdi - Nisem važna 
7. California - Ne pozabi me 
8. Barflv - Ob 9h zjutraj 
9. Sendi - Ko bi vedel 
10. Tomi Roe - Dizzv 
Novi predlog: Chris de Burgh - By my side 
Zlatko Dobrič - Ni važno, če govorijo 

Nataša Bešter 

K U P O N 
g l a s u j e m z a p e s e m : 

n o v i p r e d l o g : 

m o j n a s l o v : 

Kupončke pošljite na naslov: RADIO ŽIRI, Trg osvoboditve 1, 
64Ž26 ŽIRI. Čakajo vas lepe nagrade! Tokrat so imeli srečo: 
Marija Frelih, Log 10 iz Železnikov, ki dobi KASETO produkci
je MANDARINA iz Ljubljane. Anica Eržen iz Sovodnja 1 pa bo 
nagrado prejela v TRGODOMU v Frankovem naselju, BAU-
MAX, ki sicer oskrbuje obrtnike in trgovce (tel. 633-102) pa bo 
tokrat nagradil Irmo Jančar, Sp. Pirniče 63, Medvode. Vsem 
dobitnikom čestitam! Sodelujte z nami, čakajo vas lepe nagra
de. 

> y 
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NEDELJA, 13. decembra 1992 

1, PROGRAM TV SLOVENIJA 
9.45 Program za otroke, ponovi

tev 
9.45 Živ, žav, ponovitev 

10.35 25 let folklorne skupine Emo
na 

11.05 Sprehodi po stari Ljubljani, 
ponovitev 8. oddaje 

11.30 Obzorja duha 
12.00 Poročila 
12.05 Ljudje in zemlja 
12.35 Domači ansambli: Ansambel 

Krt 
13.10 Begunci, tu z nami 
13.25 Slovenci v zamejstvu, pono

vitev 
15.35 Maksim Gorki: Življenje Kli

ma Samgina, ruska nadalje
vanka 

17.00 TV Dnevnik 
17.10 Smrtonosna magija, ameri

ški film 
18.40 Zlati prah: Komu se lepše sa

nja 
18.50 TV mernik 
19.10 Risanka 
19.20 Slovenski loto 
19.30 TV Dnevnik, Vreme, Šport, 

Zrcalo tedna 
20.30 Zdravo 
21.35 0 praznikih, božič, 2. oddaja 
21.50 Življenjske preizkušnje, an

gleška poljudnoznanstvena 
serija 

22.40 TV dnevnik. Vreme, Šport 
23.10 Sova 

Družina Addams, ameriška 
nanizanka 
Želite, milord?, angleška na
nizanka 

2. PROGRAM TV SLOVENIJA 
10.50 Sova, ponovitev - Popolna 
tujca, ameriška nanizanka; Želite, 
milord?, angleška nanizanka -12.25 
Športna nedelja -19.30 TV Dnevnik 
- 20.00 Videogodba - 20.30 TV pro
daja nepremičnin - 20.35 Po puš
čavskem viharju, angleška doku
mentarna oddaja - 21.30 D. Damia 
ni: Leninov vlak, koprodukcijska 
nadaljevanka - 2220 Mali koncert. 
Franc Avsenek - Viola - 22.30 Špor
tni pregled - 23.00 Evropsko ekipno 
dvoransko prvenstvo v tenisu (m): 
Hrvaška - Ukrajina, 

l, PROGRAM TV HRVAŠKA 
8.30 Poročila 8.35 TV koledar 8.45 
Slika na sliko, ponovitev 9.30 Do
godivščine Toma Sawyerja in Huc-
kleberrvia Finna, ponovitev 10.00 
Poročila 10.05 Hišni ljubljenčki 
10.30 Nedeljski živec 11.30 Spored 
narodne glasbe 12.00 Poročila 
12.05 Plodovi zemlje, kmetijska od
daja 13.00 Mir in dobrota 13.30 Ne
me komedije Charlija Chaplina 
15.00 Operne arije 15.25 Poročila 
15.55 Družinski zabavnik 17.15 Gun-
fighters, ameriški barvni film 18.50 
Bubimir 19.15 TV fortuna 19.30 TV 
dnevnik 20.05 Michelangelova po
mlad, italijansko-ameriška nadalje
vanka 20.55 Sedma noč 22.40 
Dnevnik II 23.00 Slika na sliko 23.35 
Poročila v nemščini 23.55 Poročila 
0.05 Sanje brez meja 

2. PROGRAM TV HRVATSKA 
12.00 Tenis - Pokal Kingston, pos
netek iz Velenja 12.30 Smučanje -
Veleslalom, posnetek 1. teka in 
prenos 2. teka iz Alta Badie 13.50 
Humanitarni nogometni turnir: 
Mladost - šport - prijateljstvi, pre
nos finala z reke 15.15 Tenis - pokal 
Compaq grand slam, prenos iz 
Miinchna 19.30 Dnevnik 20.05 Ču
dežni stroj, poljudnoznanstvena 
serija 21.00 Zlata leta, ameriška na
daljevanka 21.50 Fantom v operi, 
ameriški barvni film 23.35 Šport 
23.50 Jazz 0.20 Horoskop 

KANALA 
7.45 Nedeljski nagovor: Pater Be
nedikt Lavrih 8.00 Risanke 8.10 Ali 
ce in čudežno ogledalo, 1. del risa
nega filma 8.40 BMX. Tone & Si
mon Stojko, ponovitev 9.10 Male 
živali 9.30 Čudoviti cirkus pod mor
jem 10.00 Ris 11.00 Verdi, ponovi
tev italijanske nadaljevanke 11.45 
Podobe na filmskem traku, ponovi
tev 12.00 Nedeljski nagovor: Pater 
Benedikt Lavrih 12.15 Kultura 
12.45 Dance session, ponovitev od
daje o plesu 13.15 Video grom, po
novitev 14.30 Pogumni zmagajo, 
ponovitev angleškega barvnega fil
ma 18.32 Avto rally 1992, pregled 
19.15 MCM 20.00 Risanka 20.05 Go
spodarji zlobe, ameriški barvni film 
21.40 Marlboro music shovv 22.10 
Ritem zločina, hrvaški barvni film 
23.40 Astrološka napoved 23.50 
MCM 

SLOVENIJA 1 
DRUŽINA ADAMS 
Stric Fester se zadnje čase 
čudno vede. Ja, z leti je vse 
boljši. Ampak zadnje tri, štiri 
dni krade časopis - zatoži ga 
Stvor. In tudi v vzgojo otrok se 
vtika, čeprav mu je Gomez to 
izrecno prepovedal. Pogovoriti 
se bo treba. Ampak nežno! 
Zadnjič, ko so ga okarali, se je 
zaprl v omaro. Za nekaj ted
nov. In zakaj krade časopis? 
Podrobno prebira ženitne ogla-

TV AVSTRIJA 1 
9.00 Jutranji program 9.05 Pozor, 
kultura, ponovitev 9.30 Kultura za 
zajtrk 10.15 Blažena noč, sveta noč, 
o življenju ustvarjalcev božične pe
smi 11.00 Pogovor s tiskom 12.00 
Tednik 12.30 Orientacija 13.00 Čas 
v sliki 13.10 Otoki na koncu sveta 
13.40 Oče ne odneha, ameriško ka
nadski film 15.15 Vila Brockelstein, 
risanka 1525 Če ti praviš, ljubi Bog 
15.30 Jaz in ti, otroški program 
15.55 Jaz in ti 16.10 Blunderjevi, ri
sanka 16.15 Katja in duhovi, otro
ška serija 17.00 Mini čas v sliki 
17.10 Velikih deset 17.10 X-Large, 
mladinska oddaja 18.30 Blagoslo
vljena dvojica 19.30 Shovv Petra 
Alexandra 21.15 Matere, pogovor 
22.05 Felix '92, prenos podelitve ev
ropske filmske nagrade iz Berlina 
23.35 Manuel de Falla: Njegovo ži
vljenje - njegova glasba 1.00 Poro
čila/1000 mojstrovin 

TV AVSTRIJA 2 
8.00 Vremenska panorama 9.00 
Čas v sliki 9.05 Heidi, risanka 9.30 
Pan-Optikum 9.45 Svetovni pro
gram v smučanju, veleslalom (m), 
1. tek iz Alta Badie 11.35 Kraljestvo 
narava 11.45 Ko zaigra godba 12.30 
Pogledi s strani 12.55 Veleslalom, 
2. tek 13.45 Dober dan, Koroška 
14.15 Umetnost in kič 15.00 Šport
no popoldne 16.30 Zadnji potaplja 
či na kače 17.15 Klub za senior 
jeA9lHišni duh 18.30 Slika Avstrije 
18.55 Kristjan v času 19.00 Avstrija 
danes 19.30 Čas v sliki 19.48 Spor 
na vprašanja 20.15 Moram jo ubiti, 
ameriški film, 1985 21.50 čas v sli
ki/Šport 22.05 Calafi Joe 

RADIO KRANJ 
8.00 - Dobro jutro Gorenjska - 8.20 
- Oziramo se - 8.30 - Hov - ne znam 
domov -10.00 - Poročila Radia Slo
venije -10.05 - Na vrtiljaku z Roma
no (otroška oddaja) -11.00 - Po do
mače na Kranjskem radiu - 12.00 -
Brezplačni mali oglasi - 12.30 -
Osmrtnice, zahvale - 12.40 - Kme
tijska oddaja - 13.00 - Dobrodošli 
med praznovalci - 16.00 - Izbor pe
smi tedna - 17.20 - Športna oddaja 
- 18.30 - Nagradni kviz Kina Kranj -
18.50 - Radio Kranj jutri - 19.00 -
Nasvidenje jutri -

1. RADIO TRIGLAV JESENICE 
8.00 - Napoved, Mirin vrtiljak - 9.30 
- Godba na pihala, horoskop, zgod
be drugače - tokrat po domače -
11.00 - Radijski sejem, voščila -
13.00 - Nedeljski klepet, voščila, 
dogodki in odmevi -17.00 - Nedelj
ski klepet, minute za ljubitelje re
sne glasbe - 19.00 - Prenos Radia 
Slovenija -

RADIO TRŽIČ 
10.30 - Dober dan - 10.35 - Modni 
kotiček z Modeno - 11.05 - Potuj z 
menoj - 11.25 - Planinski šopek -
12.00 - Pogled v iztekajoči se teden 
- 12.10 - Nedeljska duhovna misel -
12.25 - Podrobnosti iz našega vsa
kdanjika -12.50 - Obvestila -13.20 -
Iskrene čestitke, najlepše želje -
14.35 - Glasbena lestvica Slovenca 
- 15.20 - Napoved sporeda za torek 
- 15.30 - Slovo -

1. RADIO ZM 
9.00 - Napoved programa - radijski 
koledar - EPP - 10.10 - Sanacija 
škode po poplavah - 11.00 - Novice 
in dogodki - osmrtnice - obvestila -
mali oglasi - 11.40 - Sprehod po ki-
nodvoranah - 12.00 - Nedeljska du 
hovna misel - 12.15 - EPP - 12.30 -
Čestitke in pozdravi naših poslušal 
cev - 13.30 - Nedeljsko popoldne 
Radia Žiri - vmes vreme - promet
na varnost - glasbena lestvica -
15.30 - Odpoved programa -

KINO 13. decembra 
CENTER amer. VValt Disnevjeve ris. film PETER PAN ob 10. uri, amer. 
akcij, film SMRTONOSNO OROŽJE 3 ob 17.. 19. in 21. uri STORŽIČ 
amer. akcij, film MOŽ NA BEGU ob 16. uri, amer. trda erot. VROČEKR
VNA ob 18. in 20. uri ŽELEZAR amer. VValt Disnevjeve ris. film RAČJE 
ZGODBE ob 17. uri, prem. amer. fant. srhlj. KOSEC ob 19. in 21. uri 
DUPLICA amer. pust. film ZADNJI DNEVI RAJA ob 18. in 20. uri TR
ŽIČ prem. amer. VValt Disnevjeve ris. PETER PAN ob 16. uri, amer. ak
cij, film PRAVA VOJNA ob 18. in 20. uri RADOVUICA amer. akcij, 
film PROTI SONCU ob 20. uri ŠKOFJA LOKA amer. drama RAJSKO 
POLETJE ob 18. in 20. uri ŽELEZNIKI amer drama GOLO KOSILO ob 
19. uri 



PONEDELJEK, 14. decembra 1992 

1. PROGRAM TV SLOVENIJA 
9.30 
9.30 

9.35 

10.05 

10.50 
11.05 
11.25 
11.40 
12.00 
1620 
16.55 
17.00 
17.10 
17.10 
17.25 

18.00 

18.00 
18.10 
18.45 

19.05 
19.30 
20.05 
20.35 
21.20 

22.45 
23.10 
23.20 

Program za otroke 
Zlati prah: Komu se lepše sa
nja, ponovitev 
Pravljica o Janku in Metki, 
posnetek lutkovne predstave 
Uspeh, ponovitev nemške 
nadaljevanke 
TV mernik, ponovitev 
Forum, ponovitev 
Utrip, ponovitev 
Zrcalo tedna, ponovitev 
Poročila 
Dober dan, Koroška 
Poslovne informacije 
TV Dnevnik 
Program za otroke 
Radovedni Taček: Klet 
Zlata ribica: Slovo, nadalje
vanka 
Oscar Junior: Popotovanje 
na Ologrund, češka nanizan
ka 
Zlati prah: 0 sreči in nesreči 
Obzorja duha, ponovitev 
W. Fend: Moja knjiga o 
džungli, nemška poljudno
znanstvena serija 
Risanka 
TV Dnevnik, Vreme, šport 
Žarišče 
Dosje 
Ana Šapkaliska: Herakleja 
vdrugo. drama makedonske 
TV 
TV Dnevnik, Vreme, Šport 
Napovednik 
Sova 
Korak za korakom, ameriška 
nanizanka 2/13, 
Želite, milord?, angleška na
nizanka, 
Znaki zodiaka, nemška nani
zanka 2/12 

2. PROGRAM TV SLOVENIJA 
16.10 Sova, ponovitev - Družina 
Adams, ameriška nanizanka, Želite, 
milord?, angleška nanizanka -17.30 
Športni pregled, ponovitev - 18.00 
Slovenska kronika - 18.10 Regio
nalni programi - Ljubljana - 19.00 
Videošpon - 19.30 TV Dnevnik RAI 
3 - 20.00 »16 črk«. TV igrica - 20.30 
Gozdarska hiša Falkenau, nemška 
nanizanka - 20.55 Gospodarska od
daja: 10.000 obratov - 21.30 Sedma 
steza - 21.55 Zgodovina Slovencev 
v filmskih freskah: Bratje, nabrusi
mo kose, ponovitev - 22.45 Ciklus 
filmov znanih režiserjev in ustvar
jalcev - Jean-Jacques Beneix: Di
va, francoski film -

l. PROGRAM TV HRVAŠKA 
6.55 Pregled sporeda 7.00 Dobro 
jutro, Hrvaška/Poročila/TV Kole 
dar/Zgodbe iz Monticella 10.00 Po
ročila 10.05 TV Šola 11.30 Jaz, lut
kar: Mojmir Mihatov 11.45 Mala ki
noteka: Očala in bela miš 11.55 Po
ročila 12.00 Točno opoldne/Poroči
la/Ko se svet vrti, ameriška nada
ljevanka 13.30 Monofon 14.00 Poro
čila 14.05 Slika na sliko, ponovitev 
14.50 Zlata leta, ameriška nadalje
vanka 15.35 The big blue 16.00 Po 
ročila 16.05 Učimo o Hrvaški 16.35 
Malavizija: Dogodivščine Toma Sa-
vvverja in Huckleberrv Finna, otro
ška serija 17.30 HrvaŠka država in 
ljudje 18.00 Poročila 18.05 Župnik 
brez vernikov 18.35 Santa Barbara, 
ameriška nadaljevanka 19.15 Ri
sanka 19.30 Dnevnik 20.05 Hrvaška 
v svetu 20.55 Pozabi me, ameriški 
barvni film 22.35 TV dnevnik 23.00 
Slika na sliko 23.45 Poročila v nem
ščini 23.50 Poročila 0.00 Sanje brez 
meja 

2. PROGRAM TV HRVAŠKA 
17.10 Moulin Rouge, ponovitev 
ameriškega barvnega filma 19.30 
Dnevnik 20.05 Murphv Brovvn, 
ameriška humoristična nanizanka 
20.30 Hitreje, višje, močneje, odda 
ja o športu 21.30 Velika pričakova
nja, britanska nadaljevanka 22.25 
Fluid ročk cafe 22.05 Nenavadne 
zgodbe, ameriška nanizanka 0.00 
Horoskop 

KANALA 
10.15 A Shop 10.25 Astrološka na
poved 10.30 RIS, risanke in spoti 
11.00 Drugačen svet, ponovitev 
ameriške nadaljevanke 11.50 A 
Shop 12.00 Video strani 18.20 A 
Shop 19.00 Ninja želve 19.25 A 
Shop 20.00 Risanka 20.15 Dnevno 
informativni program 20.32 Poslo
vni dosje, ameriška serija 21.00 Do
sje: Mina, ameriški barvni film 
22.30 Drugačen svet, 51/299 del 
ameriške nadaljevanke 23.15 Te
den na borzi 23.27 Dnevno infor
mativni program 23.40 Poročila v 
angleščini 0.00 Compact, tedenski 
pregled zunanjepolitičnih dogod
kov 0.15 Astrološka napoved 0.25 A 
Shop 0.35 MCM 1.00 Video strani 

SLOVENIJA 1 
KORAK ZA 
KORAKOM 
Carol se smehlja, vendar tega, 
da se Frank in njegovi potomci 
bašejo s hrano, kadar jih je vo
lja, in gledajo televizijo, kadar 
jim pride na misel, ne odobra
va. Očitno potrebujejo red in 
hoče jim ga vcepiti s hišnimi 
pravili. Frank jih sprva junaško 
prenaša, a ko zaradi pravila, da 
vsak član družine lahko gleda 
televizijo samo šest ur na te
den, zamudi najboljšo base 
ballsko tekmo zadnjih let, po-
peni in pouči Carol, da se ne 
moreš vedno držati trapastih 
pravil. 

TV AVSTRIJA 1 
6.00 Textvision 9.00 Jutranji pro
gram 9.05 Hooperman 9.30 Jour fi-
xe 10.30 Hudičevi sosedi, ponovi
tev ameriške komedije 12.10 Vzemi 
si sonce z mize, Dušeni piščanec s 
čebulo 12.15 Šiling, ponovitev 
13.00 Čas v sliki 13.10 Živalski raji 
13.35 Sinha Moča, brazilska teleno-
vela 14.00 Tekmeci na dirkališču 
14.45 Tramvaji sveta 15.00 Jaz in ti 
15.05 Nils Holgersson, serija 15.30 
Am, dam, des 15.50 Kralj iz Narnije 
16.15 Strelovod 16.30 Ding dong, 
otroci se pogovarjajo z znanimi 
ljudmi 17.00 Mini čas v sliki 17.10 
VVurlitzer 18.00 Čas v sliki 18.05 Mi 
18.30 Blagoslovljena dvojica 1920 
Znanost 19.30 Čas v sliki/Vreme 
20.00 šport 20.15 Športna arena 
21.08 Kuharski mojstri 21.15 Pogle
di s strani 21.25 Supertipa v Miami-
ju, 4. del 22.50 Novosti iz sveta fil
ma 23.20 Oko jezera, ameriški film 
1.10 Poročila/1000 mojstrovin 

TV AVSTRIJA 2 
8.00 Vremenska panorama 16.45 
1000 mojstrovin 16.55 Leksikon 
umetnikov 17.00 Martin Behaim 
17.30 Lipova ulica, serija 18.00 Hi
šni duh 18.30 Srček, vodi Rudi Ca 
rell 19.00 Zvezna dežela danes 
19.30 Čas v sliki/Vreme 20.00 Kultu
ra 20.15 Gozdarska hiša Falkenau, 
5 del 21.00 Novo v kinu 21.05 Ku
harski mojstri 21.15 Teleskop: Slo
vaška - neznana dežela 22.00 čas v 
sliki 22.30 Pregnani in pozabljeni 
0.15 Hallo Austria, Hello Vienna 
0.45 Čas v sliki/1000 mojstrovin 

G O R E N J S K I G L A S 

RADIO KRANJ 
8.00 - Dobro jutro Gorenjska - 8.20 
- Oziramo se 8.30 - Hov - ne znam 
domov - 8.40 - Pregled dnevnega 
tiska - 9.00 - Gorenjska včerja - da
nes (regionalna poročila) - 9.20 -
Novinarski blok - 10.00 - Poročila 
Radia Slovenija 10.55 - Pet za pet 
- 12.15 - Osmrtnice, zahvale - 12.20 
- Črna kronika - 12.55 - Pet za pet -
13.00 - Pesem tedna - 14.00 - Go
renjska danes (regionalna poroči
la) - 14.30 - Točke, metri, sekunde 
(športna oddaja) - 15.30 - Dogodki 
in odmevi - radio Slovenija -16.20 -
Skriti reporter - 17.20 - Novinarski 
blok - 18.00 - Gorenjska danes - ju
tri (regionalna poročila) - 18.20 -
Na Gorenjskem Parnasi - 18.50 -
Radio Kranj jutri - 19.00 - Nasvide 
nje jutri -

l. RADIO TRIGLAV JESENICE 
8.00 - Napoved, telegraf, horoskop, 
obvestila - 9.30 - Novice, aktualno, 
naše stranke so stranke - 11.30 -
Novice, šport, danes do 13-ih -
13.30 - Predstavitev popoldanske
ga programa - 14.15 - Obvestila, 
popoldanski telegraf, rezervirano 
za stranke - 15.30 - Dogodki in od
mevi - 16.15 - Obvestila, novice, 
osrednja tema - 18.00 - Voščila, no
vice - 18.45 - Dogodki jutri, prenos 
Radia Slovenija -

l. RADIO žmi 
14.00 - Napoved programa - 14.10 -
Naše okno - 14.30 - Devizni tečaj -
14.40 - Tolar za knjigo - 15.00 - Do
godki danes - jutri - 15.30 - Prenos 
dnevno-informativne oddaje Radia 
Slovenija - 16.00 - Radio Žiri spet z 
vami - napoved programa do 19. 
ure - 16.15 - Od srca do lonca -
16.30 - EPP - 17.00 - Športni utrinki 

17.10 - Otorški program - 18.00 -
Novice in obvestila - osmrtnice 
18.10 - Mladinski program - 19.00 -
Odpoved programa 

KINO 14. decembra 
CENTER amer akcij film SMRTONOSNO OROŽJE 3 ob 16., 18. in 20. 
uri STORŽIČ in ŽELEZAR Danes zaprto! TRŽIČ prem amer fant 
srhlj. KOSEC ob 18. in 20. uri 

2 9 . L E S T V I C A » T R Ž I Š K I H I T « 
TH. November rain - G 'NR 
2. Layla - Eric Clapton 
3. Nisem važna - Hajdi 
4. 25 ur na dan - Čudežna polja 
5. Z nami je Slo - Agropop 
6. Ko so češnje cvetele - Sokoli 
7. Just another day - Jon Secada 
8. Ostani mlad - Peter Pan 
9. It's my life - Dr. Alban 
10. Ni važno če govorijo - Zlatko Dobrič 
P r e d l o g a : Tuji: Don't you love me - Felix 
Domači: Ko noč zamenja dan - Don mentoni band 
Kaseta gre tokrat v Železnike. In sicer Mariji Frelih, Log 10. 
Čestitamo. Kupone pošljite do torka, poslušajte pa nas v četr
tek. 

Lep pozdrav 
Jernej i n J e k i c a 

Decembrska oddaja Križkraž bo govorila o adventnem časiJ, o 
obdobju, v katerem so se ljudje pripravljali na božični čas. Še
ge in navade božičnega časa nam predstavljajo vez s predkrš-
čanskimi šegami. Takrat se je bilo treba v nastopajočem letu 
ubraniti zla in nevarnosti, zavarovati srečo ljudi in živine, zve
deti, kakšna bo prihodnost. Vsi ti motivi iz naše bogate dedišči
ne so se vsaj za silo ohranili, to prastaro praznovanje pa je iz 
družinske intime zadnji dve leti ponovno prišlo tudi v javnost. 
Adventno okrasje kot simbol večnosti in popolnosti je na Slo
venskem spet zaživelo, enako tudi praznovanje božiča in mi-
klavževanie. 

Predloga: 
Tuji 
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N A G R A D N A K R I Ž A N K A 

Te dni trgovsko podjetje KOKRA praznuje 45-letnico poslova
nja. Ena od prijaznosti, ki vam jo ponuja te dni,je tudi križanka 
v našem časopisu. 
Za srečne izžrebance je TRGOVSKO PODJETJE KOKRA v so
delovanju s svojimi dobavitelji pripravilo zanimive nagrade: 
1. nagrada - TORBA + ROKAVICE (ELAN v vrednosti ok. 
10.000 SIT) 
2. nagrada - ŽOGA SPALDING + KAPA (DASSA ŠPORT v 
vrednosti ok. 7.000 SIT) 
3. nagrada - OČALA SCCOT + KAPA ( PROLOCO v vrednosti 
ok. 4.000 SIT) 
Tokrat žrebanje ne bo v četrtek v prostorih GORENJSKEGA 
GLASA, ampak bomo srečneže izžrebali v petek, 19. decem
bra, ob 11. uri v GLOBUSU, na športnem oddelku Trgovskega 
podjetja Kokra Kranj. 
Rešitve pošljite na GORENJSKI GLAS, 64000 Kranj, do 18. de
cembra, lahko pa jih brez znamke oddate v TD Cerklje ali TD 
Škofja Loka. Veliko užitka pri reševanju in sreče pri žrebanju. 

Reševalce križanke z oddaje KRIŽKRAŽ, 12. decembra 1992 bo 
nagradil »KIH« z nagradami: 1. - 60.000.- SIT, 2. - 36.000.- SIT 
3. - 24.000 - SIT. 
Rešitve križanke je treba poslati v modri ali beli kuverti običaj
ne velikosti najkasneje do srede, 23. decembra 1992, na naslov: 
TV Slovenija, KRIŽKRAŽ, p.p. 380, 61001 Ljubljana. 
Pravilna rešitev križanke z oddaje 14. novembra 1992: TV1 -
Kreslin, TV2 - violina, TV3 - Avsenak, TV4 - Mia, TV5 - pop, TV6 
- rap, TV7 - kor, TV8 - Sokoli. 
Nagrade za novembrsko odajo podeljuje Gorenjski glas v od
daji v soboto 12. decembra 1992. 

TRGOVSKEGA PODJETJA 

SESTAVIL 
F KALAN 

KOPNO, KI 
JE NA 

TREH STRA 
NEH OBDANO 

Z VODO 

ANTIČNO 
RAČUNALO 

DERMAT0 
MIK0ZE 

JEZERO V 
ETIOPUl 

NASTAVA 
ZANKA 

w 

COTT 

A D F O ^ P O R T . 

PREPROST 
NAČRT 
SKICA 

ČLOVEK 
SAMO0EJ, 
AVTOMAT 

MEO MSI 
Z MESNA
TIMI LISTI 

42 KM 
DOLGA 

0ZINA NA 
MALAKI 

ŽIVALSKI 
NAGLAVNI 
IZRASTEK 

ŠUND 
LITERATURA 

EDEN IN 
DRUGI 

19 

23 

MESTO NA 
SICILUI 

CITR0EN0V 
TIP AVTA 
MESTO V 
RUSUI 

14 

IZGUBA 
MOČI 

ft 

BAROČNA 
SUfTA 

RIMSKI 
BOG 

LJUBEZNI 

25 

NAJVIŠJE 
NORD 

BOŽANSTVO 

SLOV 
PESNICA 
(N0VY) 

MESTO V 
MAKEDONUI 

BOKSAR 
PAALOV 

GRŠKI MIT 
SODNIK 

15 

13 

PRIMORSKA 
POKRAJINA 
NEKD KIT 
VODITELJ 

17 

NEKD IT 
POLITIK 
fPERTIN!) 

SLOV JEZI
KOSLOVEC 

(TINE) 

GRŠKA BOG, 
MODROSTI 
VISOKA 

TROPSKA 
PALMA 

45 1 2 9 4 5 6 

7 6 9" 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

24 

PODATKI 
V RAČU
NALNIKU 
ČERNlGOJ 
AVGUST 

MNAKMM 
V EPU 

RAMAJANA 

PLEMIŠKI 
NASLOV 

MESTO 
V INDUI 

GRŠKA 
ČRKA 

EVROPSKA 
DRŽAVA 

26 

18 

ZAGANJAČ 
V AVTU 

21 

OSVEŽILNA 
PUAČA 

ANDRIČ 

ZELENICA 
V PUŠČAVI 



P O S L I IN F I N A N C E 
UREJA: MARIJA VOLČJAK 

B O R Z N I I Z R A Z I 

DEFLACIJA 
Nasprotje inflacije. Deflacija se kaže v padanju cen zaradi manj
šega povpraševanja. Izkušnje kažejo, da deflacijo spremlja ali 
zmanjševanje količine denarja v obtoku in/al i hitrost kroženja 
denarja. Deflacija povzroča na borzah padanje tečajev, še zlasti, 
ker se povečuje nevarnost gospodarske depresije. 

DAX 
Kratica za Deutscher Aktienindex. Skupni indeks vseh 8 nem
ških borz vrednostnih papirjev na osnovi 30 izbranih delnic. 
D A X tvori osnovo za indeksne pogodbe na Nemški terminski 
borzi (DTB). 

DELNIČAR 
Imetnik delnic delniške družbe in tako njen solastnik v višini no
minalne vrednosti, zapisane na papirju. 

DELNICA 
Lastniški vrednostni papir, ki pomeni del osnovne glavnice del
niške družbe in istočasno vsebuje specifične pravice: npr. do gla
sovanja na zboru delničarjev in do dividende. Delnica je sesta
vljena iz plašča delnice (lastniška listina) in iz kuponov, na kate
re se izplačuje dividenda, ter iz talona. Glede na obseg pravic 
razlikujemo navadne in prednostne delnice, glede na imetnika pa 
delimo delnice na imenske in prinosniške. 

f mttim 

kis 064/217.27 

/O ljubljanska banka 

t G o r e n j s k a b a n k a d . d . , K r a n j 

tmu 212*422 § Ko želite svojemu kapitalu dati drugačno obliko 

N o v a p o v r š i n s k a o b d e l a v a l e s a 

Škofja Loka, 9. decembra - Obrtna" zbornica Škofja Loka je pri
pravila strokovno izpopolnjevalno delavnico "Nova površinska 
obdelava lesa", ki je bila med mizarji zelo dobro sprejeta, saj so 
vsi anketirani mizarji izjavili, da so s seminarjem zadovoljni. 

G o s p o d a r s k o s o d e l o v a n j e z M a d ž a r s k o 

Kranj, 9. decembra - Območno zbornico Kranj bo v torek, 15. de
cembra, ob 10. uri obiskal Tibar Lestar, trgovski predstavnik 
Madžarske v Ljubljani. Predstavnikom gorenjskih podjetij bo 
posredoval informacije o možnostih gospodarskega sodelovanja 
z Madžarsko. 

< A V T O Š O L A Begunjska 10, Kranj < 
TEČAJ-VSAK PONEDELJEK 

mmmJJ ® 2 1 6 - 2 4 5 

KRANJ 

SERVISNO PRODAJNI CENTER KRANJ - LJUBLJANSKA 22 

PRESENEČENJA 
V D E C E M B R U 
Vsaka naša stranka 
— v avtosalonu 
— v avtoservisu 
— na tehničnih pregledih 
— v avtopralnici 
— v servisu avtoplaščev 

prejme darilo V A B L J E N I 

tiokno/ Kranj 

Od 14. 12. do 19. 12. 1992 
3 0 % p o p u s t 

Trg vrednostnih papirjev 

Teden, ki so ga brokerji preživeli na flooru Ljubljanske borze, 
bi lahko označili, milo rečeno, kot zelo buren in v mnogočem zelo 
odločujoč za status in položaj Združenja borznih posrednikov članic 
Ljubljanske borze d.d. Ljubljana. 

V torek je v veljavo stopil spremenjeni 11. člen Uzanc Ljubljan
ske borze, ki omejuje obseg poslovanja s tistimi vrednostnimi papir
ji, ki se jim je tečaj na istem borznem sestanku povečal za več kot 10 
odstotkov, saj vodja borznega sestanka tako trgovanje prekine, ko 
tečaj nekega papirja preseže limit 10 odstotkov. S tečaji obveznic, ki 
se že nekaj časa gibljejo v predvidljivih okvirih z rahlim odstopa
njem navzgor ali navzdol, ni bilo večjih zapletov. Promet z obvezni
cami se je gibal na enaki ravni kot predhodni borzni sestanek, 
ohromljen pa je bil promet z nekaterimi delnicami, ki kotirajo na 
prostem trgu Ljubljanske borze, predvsem delnicami Dadasa in 
Mladinske knjige - Založbe, saj se je tečaj na strani ponudbe in pov
praševanja gibal precej nad dovoljenim limitom. 

V četrtek je bil že tretjič spremenjen 11. člen Uzanc, ki ne ome
juje več višine tečajev na prostem trgu, se pravi tako obveznic in del
nic, se pa klavzula o zviševanju tečajev za maksimalno 10 odstotkov 
nanaša na vrednostne papirje, ki kotirajo v uvrščeni kotaciji 1 in II. 

Zaradi nekaterih izjav vodstva borze o delu brokerjev, ki so se 
zadnje čase pojavljala v časopisju, so brokerji izrazili svoje nestri-
njanje tako, da so stavkali v drugem krogu avkcije. 

Kljub temu je bil dosežen promet z vrednostnimi papirji velik, 
saj se je gibal v višini 2,6 milijona DEM, od tega z obveznicami za 2 
milijona DEM in delnicami za 600 tisoč DEM. Z blagajniškimi za
pisi Banke Slovenije ni bilo posla, kljub temu da se je danes sprosti
la kvota 50 milijonov DEM decembrskih dvodelnih blagajniških za
pisov - dvojčkov, od tega polovica v tolarjih, vendar ponudba tolar
jev še ni bistveno vplivala na gibanje tečajev na borzi. 
NEKAJ NAJBOU LIKVIDNIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA 
BORZI: 

Sestanek Sestanek sprememba 
Vred. papir 8/12/92 10/12/92 tečaja v % 
OBEVZNICE 
RSL1 116,8 116,6 •0,2 
RSL 2 90,9 90,9 
Gorenje 92,8 90,9 -2,0 
Mesto U 91,0 90,9 -0,1 
OLS 85,2 85,3 + 0,1 
OZG 87,8 87,9 + 0,1 
DELNICE: 

+ 0,1 

Nika SIT36.190 SIT38.140 + 5,4 
Dadas SIT 8.561 A SIT 14.877 + 73,8 
MK-Založba SIT 1.288 SIT 1.995 + 54,9 
SKB banka SIT60.042 SIT 65.744 + 9,5 

Trg plemenitih kovin 
V torek je bilo na trgu ple

menitih kovin sklenjenih poslov 
za 20 lotov, tečaj za en gram ne

predelanega zlata se je povzpel 
na 1.230, aplikacijskih poslov 
pa je bilo prijavljenih v višini 3 
lote po tečaju 1.280. 

Pripravila: Hermina Krt in Brane Čare 

Koliko je vreden tolar 

menjalnica valuta, nakupni / prodajni tečaj 
D E M ATS HRD 

Abanka Kranj (Tržič, Jesenice) 
Aval Bled 
COPIA Kranj 
CREDITANSTALT N. banka Lj. 
D-D Publikum Kranj 
EROS (Stari Majt), Kranj 
Geoss Medvode 
Hranilnica L O N , d. d. Kranj 
HIDA - tržnica Ljubljana 
Hipotekama banka, Jesenice 
INVEST Škofja Loka 
LB — Gorenjska banka Kranj 
Merkur — Partner Kranj 
Merkur — Železniška postaja Kranj 
MIKEL Stražišče 
Otok Bled 
Poštna banka, d. d. (na poštah) 
SHP — Slov. pos. in hran. Kranj 
SKB Kranj (Radovljica, Šk. Loka) 
Sloga Kranj 
Slovenijaturist (Boh. Bistrica) 
Slovenijaturist Jesenice 
VVILFAN Kranj 

61,40 62,05 8,64 8,78 10/14 
6130 6230 8,60 830 — 
61,65 62,60 8,65 8,90 — 
61.20 62,00 8,65 8,85 — 
61,55 62,10 8,65 831 12/16 
61,72 62,04 8,70 835 14/16 
61,60 62,10 8,65 8,80 13/17 
61,50 62,19 8,65 8,80 — 
61^5 61,90 8,71 8,79 10/14 
61,50 62,30 8,60 835 12/18 
61,50 6230 8,70 8,88 11/18 
60,50 62,70 8,43 8,91 — 
61,77 61,95 8,77 8,80 i 4 . : 
61,77 
6135 

61,95 8,77 8,80 10/12 61,77 
6135 62,16 8,71 832 10/15 
61,70 6232 8,72 831 12/15 
61,05 62,10 8,40 8,74 — 
61,50 62,10 8,70 830 — 
61,77 61,95 8,77 8,80 9/15 
61,65 6230 8,70 830 — 
60,50 — 8,43 — — 
61,40 61,95 835 8,75 10/15 
61^5 62,00 8,75 8,85 — 

Pri nakupu in prodaji S K B in Merkur Partner zaračunavata 1 % provizije, 
pri prodaji D E M 5000 ali več pa 23 %. 

Deželak v klubu Dvor 
Kranj, 9. decembra - V četrtek, 17. decembra, bo gost kluba Dvor 
Janko Deželak znani gospodarstvenik, predsednik dosedanjega 
skupščinskega odbora za kreditno monetarno politiko in član 
sveta Banke Slovenije ter soavtor zakona o lastninjenju. Deželak 
se je pri tem zakonu angažiral predvsem pri finančni problemati
ki in problemu reguliranja t.i. divjih privatizacij. Pogovor bo vo
dil Emil Milan Pintar, beseda pa bo tekla predvsem o dosedanji 
in prihodnji monetarni politiki. 

Turistična industrija 
Kranj, 9. decembra - "Naš turi
stični proizvod moramo naj
prej definirati in ustvariti, po
tem pa začeti prodajati," pravi 
Leopold Pere, direktor podje
tja Studio marketing v Frank
furtu. V turizmu je namreč zelo 
pomembna strategija, saj turi
zem ni več tisto, kar je bil, zato 
je potrebno vanj vgraditi nova 
odkritja, posebej ekološka in 

humana. Će želimo Nemce za 
goste, potem moramo vedeti, 
kaj želijo in kakšne predstave 
imajo o nas. Pred očmi pa mo
ramo vedno imeti možnosti 
Nemcev, ki ga turistična poto
vanja porabijo 53 milijard 
mark, za njihovo odločanje pa 
skrbi 17.200 agencij, v katerih 
je zaposlenih več kot dva mili
jona ljudi. 

POPOLNOMA NOV 
OTROŠKI ARTIKEL 
NA SLOVENSKEM 
TRGU! 
Za komercialno dejavnost 
vam nudimo odličen zaslužek, 
tedensko izplačilo, 
samostojno in kreativno delo. 
Inf. po tel. 064/620-000. 

k l u b 

Strojegradnja 
CEROVEC 10, 68333 

SEMIČ 
IZDELAVA STROJEV 

ZA 
OBDELAVO LESA 

T E L . : 068/60-576, 59-090, 
F A X : 068/60-576 

U G O D N E C E N E ! 

za težko konfekcijo, 
pri gotovinskem plačilu 

v veleblagovnici Globus, blagovnici Tina, in 
nekaterih drugih poslovalnicah KOKRE na Gorenjskem J 

D O D A T N A U G O D N O S T : 
5 % popust za člane K l u b a Ifcfcnus 

J E L O V I C A 

G r a d G R I M Š C E p r i B l e d u 

N U D I M O D E L O N A D O M U 

R O Č N I M P L E T I L J A M ! 

Informacije od 9. do 14. ure 
po tel. 77-009 int. 24 ali 74-151 

PODJETJE ZA LESNO 
IN STROJNO 
PROIZVODNJO, 
TRGOVINO IN 
INŽENIRING p.o. 
61370 LOGATEC 

\~cTcTt^^^C T e L : < 0 6 1) 741-711 fax 
L U V j A l V« (061) 741-279 

I Z R E D N A P R I L O Ž N O S T 

ZA NAKUP STAVBNEGA 
POHIŠTVA IZ PROGRAMA KLI 
LOGATEC 
V ČASU OD 10.12.1992 D0 15.1.1993. 

— redni program s posebno 
ugodnimi plačilnimi pogoji in 
popustom 

— opuščeni domači in izvozni 
program do 50 % popusta 

INFORMACIJE: 
PRODAJNI SALON KLI LOGATEC tel.(061)741-711 

NOVO TUDI V KRANJU 

H A R O L O G I J A 
brezplačno 
testiranje las 
Frizerski salon 
I V A N K A 
Seljakovo naselje 29 
Stražišče - Kranj 
Tel. 064/312-455 
Odprto od 13. do 20. ure, 
sobota po naročilu! 

HIŠA L A N G 0 
V PASAŽI KINA STORŽIČ 
S A M O ZA NAJMLAJŠE IN 

NAJMANJŠE 

OD 0 DO 2 LET 

P O S E B N A 

P O N U D B A : 

svečana oblačila za krst 

ODPRTO: 
od 10. do 13. in od 15. do 
19. ure 
sobota od 9. do 12. ure 

M o ž n o s t p l a č i l a 

n a 2 a l i 3 č e k e 

Cenjene kupce obveščamo, da bo N̂ d 
veleblagovnica GLOBUS V Soboto, 12. 12. in Ji 
19. 12. 1992, O D P R T A D O 17. ure. J k 



K M E T I J S T V O 
UREJA: CVETO ZAPLOTNIK 

" D e n a r j e p o g l a v i t n i 

k m e t i j s k i p r i d e l e k " 

Čeprav je izjava Miha Demšarja, direktorja Zveze hranil
no kreditnih služb Slovenije, češ da je denar poglavitni kmetij
ski pridelek, vsaj nekaterim udeležencem nedavnega posveta 
kmetijske svetovalne službe na Bledu zvenela malo nenavad
no, pa je vendarle res: kmet denarja ne zasluži samo s pride
lavo, ampak tudi (in predvsem) z dobrim trženjem in pame
tnim obračanjem denarja. In ko proda vse pridelke, mu osta
ne samo še glavni pridelek - denar. 

Čeprav velika večina gorenjskih kmetov zaradi slabe do
nosnosti kmetovanja nima težav, kam z denarjem, saj jim v 
glavnem zadošča le za financiranje sprotne pridelave ter za 
vzdrževanje strojev, stavb in opreme, pa se jim tudi ob skrom
nih ostankih dohodka zastavlja vprašanje, kako in kam nalo
žiti denar, da bo varen pred tatici in da bo "imel čimveč mla
dih ", in komu ga zaupati, da se jim ne bo zgodilo tako, kot se 
je, na primer, varčevalcem banke Les... Mnogi so že spoznali, 
da se jim kljub inflaciji, kije za slovenske razmere zdaj že ze
lo nizka, ne splača niti en mesec imeti tolarjev pod posteljnim 
vzglavnikom, ampak da jih je bolje za toliko časa vezati v za
družni hranilno-kreditni službi ali v kateri od bank; da se jim 
tudi "nemške ali avstrijske solate" ne splača skrivati po hišnih 
predalih, marveč da jo je bolje vezati za določen čas v banki, 
kjer deset tisoč mark vrže na leto še več kot sedemsto mark 
obresti: da so med vrednostnimi papirji najbolj varni (ni pa re
čeno, da tudi najbolj donosni) tisti, ki jih izdajajo države in 
njene ustanove - in tako dalje. 

Da je Miha Demšar govoril o financah prav kmetijskim 
svetovalcem, ni naključje. Ko se svetovalci oglasijo na kmeti
jah ali kmetje v svetovalni službi, se ne pogovarjajo samo o 
kmetijskih strokovnih vprašanjih; kmetje želijo tudi finančne 
nasvete o tem, kam naložiti denar, kje najeti posojilo, se mo
rebiti odločiti za nakup vrednostnih papirjev (delnic, obveznic, 
blagajniških zapisov) - in tako naprej. Ker je ponudb za razli
čne oblike naložb denarja in kreditiranja na denarnem trgu 
vse več, bodo predvsem kmetje s pomanjkljivim finančnim 
znanjem in vedenjem pogosto v velikih težavah in dvomih, kaj 
narediti in kako se odločiti. Čeprav je za finančno svetovanje 
veliko zasebnih podjetij, ki se s svetovanjem ne ukvarjajo za
stonj, ampak za lepe denarce, pa je večja verjetnost, da bodo 
kmetje tudi finančne nasvete iskali pri kmetijskih svetovalcih. 
Ne samo zato, ker jih tovrstno svetovanje ne bo nič stalo, am
pak tudi zaradi tega, ker jim najbolj nevtralne nasvete lahko 
da le javna služba.% C. Zaplotnik 

P o v p r e č n a m l e č n o s t : 

7 1 0 0 l i t r o v n a k r a v o 
Na farmah Mercatorja - Kmetijstva Kranj bodo letos namolzli od vsake krave 
povprečno 6.900 litrov mleka, na farmi Sorsko polje pa celo 7.100 litrov. 

Kranj - "Čeprav je družbeno kmetijstvo zaradi denacionalizacije in 
drugih družbenih sprememb v veliki negotovosti, pa na posestvih 
Sorsko polje, Hrastje in Cerklje delamo tako, kot smo doslej. Ra
zlika je le v tem, da smo zmanjšali število zaposlenih, upočasnili 
vlaganja in dali še večji poudarek stroki in ekonomiki," poudarja 
Borut G ros, v kranjskem Kmetijstvu vodja živinoreje in komerciale. 

A V T O S O L A Begunjska 10, Kranj 

•VSAK PONEDELJEK 
W 2 1 6 - 2 4 5 

o o 

g l a v n i d o b i t e k 

1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 S I T 
1 6 a v t o m o b i l o v 

B N W 1 I O i 
S x 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 S I T 

* Kmetje iz različnih razlogov 
zelo budno spremljajo dosežke 
družbenega kmetijstva. Lahko 
navedete nekaj podatkov o koli
čini in kakovosti "pridelanega" 
mleka, o povprečni mlečnosti, 
dodajanju močnih krmil...? 

"Na posestvih Sorsko polje, 
Hrastje in Cerklje redimo 545 
krav oz. celo malenkost več kot 
lani. V desetih letošnjih mese
cih smo namozli 3,1 milijona l i 
trov mleka (85 tisoč litrov več 
kot v enakem lanskem obdob
ju), do konca leta bomo dose
gli številko 3,76 milijona litrov, 
s tem pa tudi povprečno mle
čnost 6.900 litrov mleka na kra
vo. Med farmami je najboljše 
Sorsko polje, kjer bodo od vsa
ke krave namolzli povprečno 
7.100 litrov mleka. Ugotavlja
mo, da smo po mlečnosti med 
vsemi posestvi v Sloveniji na 
prvem mestu; mleko pa je tudi 
po kakovosti v prvem razredu. 
Kontrole kažejo, da ima skoraj 
vedno manj kot sto tisoč mi
kroorganizmov v mililitru, 
medtem ko je meja za prvi ra
zred tristo tisoč. Kar zadeva 
krmljenje, smo v prvih desetih 
mesecih za prirejo litra mleka 
porabili 12 dekagramov krmil 

ali celo dva dekagrama manj 
kot v enakem lanskem obdob
ju." 
* Kaj pa ekonomičnost prireje? 
Imate z mlekom izgubo? 

"Ker še ni konec leta in še 
niso znani vsi podatki, je težko 
navajati kakršnekoli podatke. 
Vemo le to, da zaradi racional
ne prireje in evropske produ
ktivnosti nekako shajamo, če
prav se odkupna cena že pol le
ta ni spremenila." 
* Je v ekonomiki prireje še kaj 
rezerv? 

"Nekaj jo je še. Čeprav letos 
živine nismo zdravili bistveno 
več kot lani, pa so izdatki za 
zdravljenje petkrat do šestkrat 
večji od lanskih. Zakaj tolikšen 
porast, bomo proučili in po
skušali najti rešitve, ki bodo 
prispevale k racionalizaciji in 
pocenitvi. Ob tem bomo razmi
slili tudi o zavarovanju živine." 
* Posestvi Poljče in Bled sta se 
odločili, da mleko prodajata 
Ljubljanskim mlekarnam. 

"Pri nas o tem za zdaj ne raz
mišljamo, saj smo v kranjski 
mlekarni podobno kot tudi 
kmetje, ki oddajajo večje koli
čine mleka, dosegli, da dobiva-

Mladi iz kranjske in tržiške občine 

Ustanovili društvo podeželske mladine 
Kranj - Mladi iz kranjske in tržiške občine so na pobudo kmetijske 
svetovalne službe in Zveze slovenske kmečke mladine ustanovili 
društvo podeželske mladine. Na ustanovnem zboru, ki je bil v petek 
zvečer na Primskovem in se ga je udeležilo okrog sto mladih, so 
sprejeli program društva in se dogovorili za letošnje dejavnosti. Iz
volili so 13-Članski upravni odbor, za predsednika društva pa štu
denta agronomije Iztoka Likozarja iz Cerkelj. 

Društvo se bo zavzemalo za ohranitev in razvoj družinskih 
kmetij, razvoj hribovskega in obmejnega kmetijstva, krepitev za
družništva, ekološko neoporečno pridelovanje zdrave hrane ter 
za skladen razvoj podeželja. Velik poudarek bo dajalo izobraže
vanju, predvsem sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo ter 
prirejanju strokovnih predavanj, tečajev, izletov in raziskovalnih 
taborov, pa tudi .družabnemu življenju. Društvo bo že jutri, v so
boto, pripravilo izlet v Goriška Brda, 18. decembra predavanje 
dr. Draga Ceparja z naslovom Trdna družina - močna država, 19. 
decembra pa se bodo začele plesne vaje. Prijave za udeležbo na 
izletu in na plesnem tečaju sprejema kmetijska svetovalna služba 
(tel.: 242-734).• C. Z. 
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Odpno vsik dan od 8 do 19 ure 
ob sobotah od 8 do 12 ure 

center 

a l p l e s 

V PRODAJNEM CENTRI ALPLES ŽELEZNIKI SMO PRIPRAVILI 

R A Z P R O D A J O 

V Z O R C E V P O H I Š T V A 
P O Z E L O U G O D N I H C E N A H -

70 % P O P U S T A 
RAZPRODAJA B0 V SOBOTO, 

12.12. 1992, O D 8. D O 12. U R E . 
VABLJENI! 

mo poleg drugih dodatkov še 
dodatek za koncentrirano pri
rejo in oddajo mleka." 
* Letošnja suša, kakršne že sto 
let ni bilo, je povzročila kmetij
stvu veliko škode. Bo krme do
volj? 

"Suša nam je povzročila za 
sedemdeset milijonov tolarjev 
izpada pridelkov. Osnovne kr
me bo dovolj, verjetno pa bo 
nekoliko porasla poraba mo
čnih krmil. Sreča v nesreči je, 

da imamo prazen hlev z 250 
stojišči, v katerem smo prej 
uslužnostno pitali bike za Gru
do in za Mesoizdelke, ki pa 
zdaj zaradi ugodnih možnosti 
uvoza mesa ne kažeta zanima
nja za tovrstno rejo. To je že 
vprašanje kmetijske politike, ki 
po mojem mnenju ni dobra in 
katere posledice se bodo čez 
nekaj let kazale v pomanjka
nju." 
* Skoraj vsa podjetja se "čisti
jo" presežnih delavcev. Kako to 
izgleda v Kmetijstvu oz. na po
sestvih? 

"Če nas je bilo oktobra 
1990. leta v podjetju 240, nas je 
zdaj samo še 195. Število delav
cev se je zmanjšalo za 45, pro
izvodnja pa se zato ni zmanjša
la. Nasprotno: še celo večja je'-
S posestev je v dveh letih odšlo 
15 delavcev. Zdaj jih je na vsa
kem 25, naš cilj pa je (ob seda
njem obsegu zemljišč in proiz
vodnje) 22." 
* Denacionalizacija lahko te ci
lje precej zamaja. 

"Ne samo vračanje zemljišč, 
ampak celotna kmetijska poli
tika. Likvidacija treh posestev 
ne bo rešila kmetijstva v kranj
ski občini, lahko pa povzroči 
nekaj težav pri zagotavljanju 
tržnih presežkov - ne samo 
mleka in mesa, ampak tudi 
pšenice in še nekaterih polj
ščin. Ker ne vemo, ali smo miš 
ali ptič oz. kakšna bo usoda 
družbenih posestev, zadnje ča
se ne vlagamo v posodabljanje 
posestev. Za to tudi sicer ni bi
lo denarja, ker smo dali pred
nost zmanjševanju zadolženo
sti. Podatek, da je podjetje v 
zadnjih dveh letih in pol odpla
čalo štiri milijone mark kratko
ročnih posojil in za šest milijo
nov mark obresti, bržčas pove 
dovolj." O C. Zaplotnik 

Na Gorenjskem štirideset večjih prašičerejcev 

Več kot deset novih kandidatov 
Da prašičereja postaja zanimiva dopolnilna dejavnost, do
kazuje tudi podatek, da je na Gorenjskem še več kot deset 
novih, resnih kandidatov za rejo prašičev. 
Kranj - Po oceni kmetijske svetovalne službe je na Gorenjskem pribli
žno štirideset rejcev, ki redijo večje število plemenskih svinj (od pet do 
trideset). Na teh kmetijah je skupno 400 do 450 svinj z letno "proizvod
njo" do 7200 pujskov. Vse pujske prodajo in spitajo na kmetijah za do
mače potrebe. 

Kot je na nedavnem pogovoru o gorenjski prašičereji povedal 
kmetijski svetovalec Matjaž Meglic, so se na večini kmetij odločili za 
ihansko tehnologijo vzreje, ki dokazuje, da je mogoče na majhnem 
prostoru z malo vloženega denarja in dela dosegati zastavljene cilje 
in ekonomske uspehe. Vsi hlevi imajo dovolj velike zmogljivosti za 
skladiščenje gnojevke ter bolj ali manj urejeno ventilacijo. Zgrajeni 
so po normativih, ki so veljali v času gradnje; stojijo pa na lokacijah, 
ki niso bile vedno izbrane po želji kmetov. Skoraj vsi krmijo prašiče 
z mešanicami, ki jih mešajo sami, nekaj tudi s travo in silažo, kot do
polnilno krmo za pitance pa uporabljajo tudi sirotko. 

Zanimiv je tudi podatek, da v obeh gorenjskih klavnicah na leto 
zakoljejo približno 51 tisoč prašičev, od tega 55 odstotkov s poreklom 
iz Slovenije, ostalo pa od drugod. Prašičerejci z Gorenjskega oddajo v 
klavnico le okrog 500 prašičev na leto, kar je približno en odstotek 
vseh, ki jih zakoljejo v obeh klavnicah. Razlog za tako skromen de
lež je v ekonomiki in v tem, da se je zelo povečala prodaja in poraba 
na domu. Gorenjci še vedno veliko prašičev za zakol ali za nadaljnjo 
rejo pripeljejo iz severovzhodne Slovenije in iz "neznanih" krajev. • 
C. Z. 

Še enkrat 

Ožji kakovostni razredi in višji dodatki 
Ko smo v prejšnji številki pisali o strožjih merilih pri oddajanju 

mleka v kranjsko mlekarno, smo med drugim zapisali, da mlekarna 
mleka ne sprejela, če bo kislinska stopnja, merjena v zbiralnici, po
kazala več kot 7,6 odstotka suhe snovi. Ne gre za suho snov, ampak 
za kislinsko stopnjo SH. Pravilno se glasi takole: mlekarna mleka ne 
bo sprejela, če bo kislinska stopnja, merjena v zbiralnici, nad 7,6 SH 
oz. bo alkotest pozitiven. • C. Z. 

Urejanje zemljišč 

Po agromelioraciji - sadovnjak 
Radovljica - Izvršni svet predlaga 
zborom občinske skupščine, da 
na skupnem zasedanju 16. de
cembra po hitrem postopku 
sprejmejo odloka, ki bi Psihiatri
čni bolnišnici Begunje in Mariji 
Race iz Zasipa (Sebenje) omogo
čila urejanje zemljišča, na kate-

k i j e v r e d e n v e č k o t 1 . 0 0 0 , 0 0 S I T 
Ti ? <j < \ \ 

O popust pri nakupu akumulatorjev je 100$mj.; j 
;• O brezplačna vgraditev akurnulator ia v. .: S£ 

o • brezplačni pregle.d;iila l̂ne tekočine. 
•' • brezplačna zamenjava hladne rekoj&ne 

rem bi po končani agromelioraci
ji zasadila jablane. Bolnišnica na-
merava s sadnim drevjem zasaditi 
en hektar veliko zemljišče, Race-
tova pa 0,82 hektarja. Agromelio
racijska dela obsegajo odstranje
vanje kamenja in grmovja, izrav
navo terena, ripanje in meliora
cijsko gnojenje, pri urejanju 
zemljišča, ki je last bolnipnice, 
pa tudi odstranjevanje starega 
sadnega drevja. Lastnika zem
ljišč naj bi za agromelioracijska 
dela prispevala četrtino, ostalo pa 
naj bi zagotovilo republiško mi
nistrstvo za kmetijstvo, gozdar
stvo in prehrano, ki za agrome
lioracije, potrebne za ureditev 
trajnih nasadov, predvideva 
75-odstotno sofinanciranje pri
znane predračunske vrednosti-

• C. Z-



KAKO JE V CELOVCU $ PARKIRANJEM 
Kot v vseh večjih krajih in 

mestih, je tudi v Celovcu težko 
najti prosti parkirni prostor. Me
stne oblasti na več načinov 
skušajo obvladovati red na ob
močju ožjega središča mesta, 
kjer je pomanjkanje prostorov 

največje. Posebej vas opozarja
mo na površine in zasebne par
kirne prostore, kjer je znak z 
narisanim "pajkom". S teh povr
šin in seveda, kjer je s parkira
njem oviran promet, vozilo zelo 
hitro odpeljejo, še posebno hi

tro od nedavnega, odkar je od
voz vozil poverjen zasebni firmi. 
Verjemite nam, da to ni poceni, 
za to dvakrat premislite, kje bo
ste parkirali. 

V ožjem središču mesta ste 
verjetno že kdaj parkirali na 

parkirnih prostorih, zaznamova
nih z modro črto in z označbo 
na tabli "gebuhrenpflichting" -
zavezano pristojbini. Za parkira
nje na teh prostorih je mestna 
uprava uvedla tako imenovane 
"parkscheine" - parkirne lističe. 
Nedavno so se podražili, ven
dar je kljub temu med deželnimi 
glavnimi mesti v Celovcu parki
ranje najcenejše (npr. v Gradcu 

S I N G E R 5 T 
SINGER OVVERLOOCK s prostim rokavom 

SINGER ŠIVALNI STROJ s 15 programi 

SINGER LIKALNI IN PLESIRNI STROJ 

neto DEM 758.-

neto DEM 360.< 

neto DEM 598.' 

PRODAJA.SERVIS IN NAD. DELI ZA STROJE VSEH ZNAMK IN TIPOV. 
Celovec - center, 10. Oktoberstr. 24, tel.: 9943-463-5.13648, fax: 5061115 

OBIŠČITE NAS 
NA KRANJSKEM 
NOVOLETNEM 
SEJMU 

od 11. do 20. 
decembra 1992 

Veliko Veselja Za 
Malo Denarja 

neto DEM 

Svmbolfoto 

GRUNDIG P 37-040 A 
37 cm barvni TV 
Monitorlook, sleeptimer, OSD, teleskopska 
sobna antena, daljinsko vodenje 

NINTENDO Gameboyv 

z stereo slušalkami, dialoskim kablom, 
navodili in z igro "Tetris" 

Svmbolfoto 

neto DEM 

SELFIX E 180 Videokaseta 

JVC HR-D 640 EG 
Videorecorder z tremi glavami 
močen ogled in pomik posameznih slik, upo
časnjena slika, pokazalo na ekranu, VPS-
decoder, avtomatsko čiščenje glave, LCD-
daljinsko vodenje 

je trikrat dražje). Parkirne lističe 
dobite v vsaki trafiki in v poseb
nih avtomatih. Na voljo so vam 
trije različni, in sicer za 30, 60 in 
90 minut, po 5, 10 oziroma 15 
šilingov. Kazen za parkiranje 
brez parkirnih lističev na površi
nah za modro črto je od 100 do 
300 šilingov, prav toliko pa je 
tudi na površinah za belo črto, 

ki so namenjene samo za do
stavo blaga. 

Na voljo so vam tudi urejena 
parkirišča, kjer seveda pobirajo 
parkirnini, in pa parkirni prostori 
po Novim trgom in blagovnica
mi (npr. Ouelle, kjer vam parkir
nino pri nakupu nad 200 ATS 
povrnejo). 

MTC Midi 1820 CD 
Midi-HiFi-garnitura 
3-band-equalizer, gramofon, dvojni kaseto
fon, CD-player z 16 spomini, 2 zvočnika 

V I L L A C H . Auenvveg 8, 
(Neposredno ob glavni vpadnici iz 
smeri korensko sedlo v Beljak, 
če pridete po avtocesti-
izvoz Villach VVarmbad 
T e l . : 0 4 2 4 2 / 3 5 1 3 0 - 0 

TAX FREE SHOP 
Cene so v DIM in brez avstrijskega davka 

Aledia ^Alarkt 
D o b r o d o š l i n a p r o s t e m t r g u . 

P A R K S C H E I N 
zur Bonirtzung gebiihrenpflichtiger Kurzparkzonen 

MAGISTRAT DER 
LANDESHAUPTSTADT 
KLAGENFURT 0 0 8 9 5 

P A R K D A U E R 1 S T U N D E S 1 0 , -

Monat 

Janner 

Februar 

Marz 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

September 

Oktober 

November 

Dezember 

Tag 

m 5 3 0 

S 3 1 [22] 

H B 3 [?4] 

E l i ' 

m m m 

s m m 
8l [ iS [28] 
9 19 29 

10 20 30 

31 

JAHR 19 . . 

Stunde 

s i m 

s m 
a m 

h m 
l e m 
9 21 

10 22 

11 23 

15 

30 

45 

Takole zgleda parkirni l ist ič, na katerem ob z a č e t k u par
kiranja o z n a č i t e datum in č a s ob z a č e t k u parkiranja in ga 
pustite na vidnem mestu na pol ic i nad armaturno p l o š č o . 
Lističi so naprodaj v vseh trafikah in veljajo na vseh par
kirnih pov r š inah o z n a č e n i h z modro č r to in napisom 
»Gebuhrenpf l icht ig« za č a s , o z n a č e n na list iču. 

P A R K I R A N J E V B E L J A K U 
Tam so ob parkirnih mestih nameščene parkirne ure. Za parkira
nje je treba vreči vanjo: 

0,5 ure 
1 uro 
1,5 ure 
2 uri 

5,- ATS 
10,- ATS 
15,- ATS 
20,- ATS 

Listič iz parkirne ure pustite na vidnem mestu pod vetrobranskim 
steklom. 

5> 
S T A D T V I L L A C H 
BAHNHOFSTRAfJE 
PARKZEIT BEZAHLT SIS 

0 4 D E Z 9 2 

1 5 : 1 8 
AUTOMAT 
NR 46 
DESK«10 

Parksche in v o n auf ten gu t l e s b a r 
hinter die VVindschutzscheibe legen 

STADT VILLACH 
BAHNHOF-
5TRAGE 
AUT051.46 
BEZAHLT 
0E51S10 
BIS : 
04 DEZ 
15: 18 

Abriss 

A u f o - K r a i n e r 
CELOVEC, ROSENTALERSTRASSE 162, tel. 9943-463-21415 

A u d i 
• UGODNE EKSPORTNE CENE 
AVTOMOBILOV • NAD. DELI • DOD. 
OPREMA • SERVIS • GOVORIMO 
SLOVENSKO 

Kevboards. svttthesizer • Vamaha, 
Technics. Roland ojačevalci -zvočniki 

mikrofoni-kitare-koncertne in 
električne Vamaha. Aria. Shlro 

Blokflaute Moeck. flavte Vamaha 
Velika izbira-nizke cene 

Celovec. Burggasse 23. tel.: 0043/483-57901 
GOVORIMO S L O V E N S K O ! 



C E L O V E C N E U E R P L A T Z 

SCHUHHAUS 

GROHAR 
Č E M O R A B I T I T U D I M O D A V . R E D U 

V Celovcu je že nekaj časa praznično, predbožično vzdušje, k čemur 
prispevajo okrašene ulice, izložbe in stojnice na Novem trgu pri zmaju. 
Foto: Gorazd Šinik 

K R O P F I T S C H 
PRI HONDI š t . 1 

H O N D A C M C , m o d e l '92 
ž e o d e k s p o r t A T S 119.900,-

C E L O V E C , R O S E N T A L E R S T R . 147 

Tel : 9943-463-22344 

• T A K O J Š N J A D O B A V A 
V S E H M O D E L O V 
• S E R V I S IN P O P R A V I L A 
• N A D O M E S T N I DELI 
• D O D A T N A O P R E M A 
• LEASING ZA FIRME 
• KREDIT Z AVSTRIJSKO 

PRIČO 

E K S P O R T N E C E N E 

P R Š i n . 1 7 7 T T I 
SALON OBLEK CELOVEC 
BREZPLAČNE S P R E M E M B E SE ISTI 
D A N . " 
ODPRTO: PON. - PET. 9 . 0 0 - 1 8 
SOB. 9 . 0 0 - 1 2 . 3 0 
VSAKO PRVO SOBOTO V MESECU 
9 . 0 0 - 1 7 . 0 0 

R A U S C H BOROVLJE 

PISARNIŠKA TEHNIKA • 
TELEKOMUNIKACIJE 
VAŠA STROKOVNA TRGOVINA 
/OSEBNIM SVETOVANJEM IN 
SERVISOM 

Klagenfurterstr. 42, Tel. 9943-4227-3745 
• PRODAJA VOZIL, svetovanje v slovenščini 
• NADOMESTNI DELI ZA VSA VOZILA - tudi rabljeni 
• DODATNA OPREMA IN SERVIS VSEH AVTOMOBILOV 

REIFEN 
PETER 

KGM 

CELOVEC 
R o s e n t a l e r Str . 110 
Te l . 9943-463-230880 
(TIK OB GLAVNI VPADNICI 
V CELOVEC, TIK ZA KGM) 

SMER 
BELJAK 

(X 

co 
rr 

SUDRING 

i 

SMER GRADEC 

ZAHVAtJMflO SE VAM 
ZA VAŠE ZAUPANJE V LE
TOŠNJEM LETU. TUDI ¥ 1 9 9 3 
VAM B ^ f | « l a b l L i p D L I -
ČNE CENE, SLOVENSKO SVE
TOVANJE IN VELIKO IZBIRO 
GUM VSEH ZNAMK IN DIMEN
ZIJ. POLEG TEGA BODO NA 
VOLJO TUDI ALUMINIJASTA 
PLATIŠČA iN OFF ROAD PRO
GRAM. 

SMER LJUBELJ 



4 0 l e t z a u p a n j a 

B O Ž I Č N O 

N O V O L E T N A 

P O N U D B A 
Artikel 
Viljamovka PRESIDENT 0,751 Fructal 
Vrhunsko vino BELI PINOT 0,751 Gor. Brda 
Vrhunsko vino Grajski Sauvignon 0,751 Gor. 
Kava mleta "LOKA* kg 
Kavapražena "LOKA" kg 
Kava pražena "LOKA"-NOVA kg 
Čokoladni MIGNON 500 g Koestiin 
Čokolada lešnik 300 g Žito 
Salama ljublj. mini Emona kg 
Salama pizza mini Emona kg 
Salama suha Delikates - uvoz Madžarska kg 

Maloprodajna cena 
2.216,00 SIT 

240,00 SIT 
Brda 395,00 SIT 

495,00 SIT 
485,00 SIT 
430,00 SIT 
290,00 SIT 
245,00 SIT 
390,00 SIT 
530,00 SIT 

1.600,00 SIT 

U G O D E N N A K U P J E PRI L O K I N A K U P 

MERKUR KRANJ - Prodajalna Gradbinka 

P o c e n i a r m a t u r n e m r e ž e i n b o g a t a 

i z b i r a k e r a m i č n i h p l o š č i c 
V Merkurjevi prodajalni Gradbinka na Primskovem boste zagotovo 
v tem trenutku najceneje kupili armaturne mreže. Pred dnevi pa so 
dobili tudi pošiljko z bogato in raznovrstno izbiro kakovostnih itali
janskih keramičnih ploščic. 

Graditelji vedo, da se je treba oskrbe
ti z gradbenim materialom takrat, ko je 
običajno najcenejši. To pa je največkrat 
v trenutku, ko je gradbena sezona v zati
šju. In tako vas ta trenutek lahko sezna
nimo, da imajo v Merkurjevi prodajalni 
Gradbinka na Primskovem pri Kranju po 
zelo ugodni ceni armaturne mreže. Vodja 
prodajalne Janez Globočnik nam je po
vedal, da so prav gotovo najcenejše na 
trgu. 

Oglejmo si cene posameznih armatur
nih mrež: 
- 4,2-krat 4,2 mm je 728,40 SIT 
- 6,0-krat 4,2 mm je 2.009,00 SIT 
- 8,0-krat 5,0 mm je 2.652,60 SIT 
- 9,0-krat 6,0 mm je 3.435,60 SIT 
-10,0-krat 6,0 mm je 4.085,10 SIT 
Na te cene velja seveda tudi popust z 
Merkurjevo kartico. Nakup je mogoč tudi 
na tri čeke brez obresti ali pa na posojilo 
z obrestmi. Sicer pa ti nakupni pogoji 
oziroma ugodnosti veljajo za vse vrste 

izdelkov v Merkurju in seveda tudi v 
Gradbinki na Primskovem. Za nekatere 
izdelke, in teh ni ravno malo, pa je nakup 
decembra še ugodnejši, saj poleg popu
sta na Merkurjevo kartico priznavajo še 
dodatni 10-odstotni popust. 

Druga novost Iz Gradbinke Primsko
vo pa je velika izbira kakovostnih itali
janskih keramičnih ploščic, ki jih ta tre
nutek prav gotovo v tolikšni in tako raz-
novstni ter pestri izbiri, kot je poudaril 
Janez Globočnik, ni nikjer na Gorenj
skem. Pa tudi sicer so v Gradbinki na 
Primskovem zelo dobro založeni z naj
različnejšimi izdelki iz Merkurjevega 
prodajnega programa. 

Geslo v Gradbinki je: Dobava takoj 
po naročilu! 

Prodajalna Gradbinka Primskovo je 
odprta vsak dan do 8. ure do 18.30, ob 
sobotah pa od 8. do 12. ure. Oglasite 
se in odločite za nakup v Gradbinki na 
Primskovem pri Kranju. Zadovojni bo
ste! 

AVTOSERVIS 
Vinko MAGISTER 
Prešernova ul. 21, 
64240 RADOVLJICA 

IZREDNA 
PRILOŽNOST 
NAKUPA DOBREGA 
OSEBNEGA 
AVTOMOBILA 
A L E K O 2141 

O B I Š Č I T E N A S N A 

N O V O L E T N E M 

S E J M U V K R A N J U O D 

1 1 . D O 2 0 . 1 2 . 1 9 9 2 

1570 ccm 
52,50 KVV 
71 KM 
81/100 km 

P E P E L K A 
Radovljica 

Cankarjeva 76 
Tel.: 064/75-488 

Pohitite, prostora bo le za 50 oseb. 

SILVESTRSK1 TEST 
Želite preživeti silvestrski večer v ne preveliki in ne premajhni 
druščini, ki Vam bo omogočala intimnost in diskretnost, a tudi 
brezmejno družabnost? Bi radi uživali oh glasbi in se ob njej 
zavrteli^Bi doživeli presenečenje v obliki skrivnostnega darila? 
Hočete poskusiti sedem (7) dobrih, prazničnih jedi? Želite vse 
našteto doživeti v lepem in mehkem ambientu? 
Spoštovani, skrivnost tega kratkega testa je v tem. da Vas že en 
sam pozitivni odgovor pripelje do PRA VUIČNEGA 
SILVESTROVANJA VPEPELKI. Prisrčno vabljeni! 

LJUBLJANA 
S P E C I A L I Z I R A N O T R G O V S K O I Z V O Z N O - U V O Z N O PODJETJE 

s 4 5 letno 

tradicijo 

in n a j p o p o l n e j š o izbiro e l e k t r o t e h n i č n i h materialov 

V A S V A B I 

o b 1. obletnici ze lo u s p e š n e g a poslovanja svoje specia l iz i rane 

trgovine Z ELEKTROTEHNIČNIMI AAATERIALI v Č r n u č e 

V s e m , ki na s bos te obiska l i v decembru , nudimo pri nakupu z a gotovino 

P O P U S T 

D o b i m o se v 
V ČRNUČAH, C e s t a 2 4 . juni ja 3 

lahko pa tudi po telefonu O o l / 3 7 3 « 7 7 9 ali faksu 061 /373*980 



PROIZVODNO. TRGOVSKO 
IN GOSTINSKO PODJETJE 
ŠKOFJA LOKA p.o. 
64220 ŠKOFJA LOKA 
KIDRIČEVA 54 
Telefon: 064/631 261 
Telex: 37 328 YU LOKA 
T»lefax: 064/631 963 
Žiro račun: 51510-601-15400 

40 let zaupanja Š k o f j a L o k a , 
K i d r i č e v a 54 

Trgovsko podjetje »LOKA«, škofja Loka, p.o. bo v mesecu februarju oziroma marcu 1993 
opremilo za prodajo tudi vrhnje nadstropje Blagovnega centra v Medvodah in s tem povečal 
asortiman in ponudbo na tem območju. Razširiti nameravamo asortiman na oddelku s čevlji, 
športnimi rekviziti, oblačili za šport in rekreacijo, tehničnem oddelku, tekstilnem in otroškem 
oddelku in na novo opremiti oddelek s pohištvom in oddelek za vrtičkarje. Da bi potrošni
kom nudili čimbolj kvalitetno ponudbo in postrežbo, želimo pridobiti k sodelovanju: 

1. POSLOVODJE OZ. ODDELKOVODJE ODDELKOV Z 
- obutvijo, usnjeno galanterijo, športnimi rekviziti in oblačili za šport in rekreacijo, 
- vrtnim orodjem, semeni, gnojili in drugimi pripomočki za vrtičkarje, 
- avdiovideotehniko, belo tehniko, elektro materialom in električnim orodjem, 
- pohištvom. 

Kandidati morajo imeti V. stopnjo izobrazbe (poslovodsko oz. drugo podobno šolo) in nekaj 
let prakse pri vodenju in organiziranju del na podobnih področjih. 

2. ARHITEKTA ZA NOTRANJO OPREMO, za nuđenje pomoči in svetovanje 
pri nakupu pohištva. 

3. PRODAJALCA TEHNIČNE STROKE In 

4. PRODAJALCA - MIZARJA oz. MIZARJA s poznavanjem prodaje 
pohištva. 
Oba prodajalca morata imeti IV. stopnjo šolske izobrazbe, smer prodajalec, s prakso na teh
ničnem oz. pohištvenem oddelku. 

Poleg delavcev za Blagovni center v Medvodah pa želimo zaposliti tudi 

1. VODJO MESNICE v Blagovnici Železniki 

2. MESARJA-SEKAČA za delo v mesnicah na območju Škofje Loke, Selške 
doline in Medvod, 

3. SLAŠČIČARJA za delo v restavraciji Frankovo naselje v Škofji Loki. 
Vodja mesnice in mesar sekač morata imeti končano IV. stopnjo šolske izobrazbe, smer 
mesar. Četrto stopnjo šolske izobrazbe mora imeti tudi slaščičar. Za vodja mesnice je zaže
lena nekajletna praksa na podobnih delovnih mestih. 
Za vsa delovna mesta je določeno poskusno delo v trajanju: 
- za poslovodje traja poskusno delo tri mesece, 
- za arhitekta traja poskusno delo šest mesecev, 
- za prodajalce, mesarja - vodjo, mesarja sekača in slaščičarja pa traja poskusno delo dva 

meseca. 

Kandidati lahko pošljejo pisne ponudbe z dokazili o izobrazbi v osmih dneh po objavi oglasa 
na naslov: LOKA, Škofja Loka, Kidričeva 54. 

M O J J E L A H K O T V O J 
MOJ je družina izdelkov za dom, ki jih proizvaja Urko Kamnik. Njihova 

kakovost se lahko kosa s svetovnimi znamkami. To so potrdili tudi testi 
tujih strokovnjakov. Poiščite jih v svoji trgovini, jih poskusite in se 

prepričajte o njihovi kakovosti. 

I f l ; ! ! l l Kamnik 

SLOVENSKA 
IH R A NIL M C A 
IN POSOJILNICA 

S T R O K O V N O 

H I T R O 

P R I J A Z N O 

V Z G O J N O V A R S T V E N I Z A V O D 
R A D O V L J I C A 
Radovljica, Kopališka 10 
Svet V Z G O J N O V A R S T V E N E G A Z A V O D A R A D O V L J I C A 
objavlja razpis za imenovanje 

vod je O r g a n i z a c i j s k e e n o t e R a d o v l j i c a 
Pogoji: 
- določeni s 73. členom Zakona o vzgoji in varstvu predšol

skih otrok, 
- opravljen strokovni izpit, 
- organizacijske in strokovne sposobnosti. 

Izbrani kandidat bo imenovan za štiriletno obdobje. 
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 
dneh na naslov: VVZ Radovljica, Radovljica, Kopališka 10, s 
pripisom »za razpis«. 
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v zakonskem roku. 

Na podlagi 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih pose
gov v prostor (Uradni list SRS, štev. 18/84, 37/85 in 39/86 ter 
RS, štev. 26/90) in 244. člena statuta občine Kranj je Izvršni 
svet Skupščine občine Kranj na svoji 112. seji dne 2. 12. 1992 
sprejel 

S K L E P 
0 JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ZAZIDALNEGA 

NAČRTA NOVA M L A K A - G R I Č 

1. 
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta Nova Mlaka -
Grič, ki sta ga izdelala Arhitektni biro Kranj pod štev. P-021/92 
in Projektivno podjetje Kranj pod. štev. P-4785 z datumom 
1992. 

Osnutek zazidalnega načrta se javno razgrne za čas enega 
meseca od dneva objave v prostorih Skupščine občine Kranj 
(soba 106) in v prostorih krajevne skupnosti Kokrica. 

3. 
V času javne razgrnitve bo v Domu Franceta Mraka na Kokrici 
organizirana javna razprava in sicer v petek, 8. 1. 1993, ob 18. 
uri. 

4. 
Občani, podjetja in skupnosti lahko v času javne razgrnitve da
jo pisne pripombe in predloge k osnutku zazidalnega načrta. 

Ta sklep se objavi v Gorenjskem glasu in na oglasnih deskah 
Skupščine občine Kranj ter krajevne skupnosti Kokrica. 
Številka: 352-02/1992-04 
Datum: 4/12-1992 Predsednik 

PETER OREHAR 

Na osnovi 5. člena Odloka o območjih ter imenih naselij in ulic 
v občini Kranj (Ur. vestnik Gorenjske, št. 7/89) in 1. člena 
Odloka o spremembah odloka o območjih naselij ter imenih 
naselij in ulic v občini Kranj (Ur. list RS, št. 51/92) izhaja Geo
detska uprava Kranj naslednji 

S K L E P 
1. V naselju Cerklje na Gorenjskem se Cesta Toneta Fajfarja 

preimenuje v Slovensko cesto 
2. V naselju Kranj se del Ulice XXXI. divizije preimenuje v novo 

ulico z imenom Kopališka ulica 
3. V nasleju Naklo se Ulica Pavle Medetove preimenuje v Sta

ro cesto, Ulica Stanka Žagarja pa v Ulico Toma Zupana. 

O b r a z l o ž i t e v : 
V tekočem letu so občani območij, kjer ležijo imenovane ulice, 
zahtevali, da se te spremenijo skladno z njihovimi predlogi. 
Spremembe je Skupščina občine Kranj potrdila na 20. seji 
zbora krajevnih skupnosti. 
Zoper sklep o spremembi nekaterih ulic v občini Kranj ni pri
tožbe niti drugega pravnega sredstva v upravnem postopku. 

Direktor 
Franc Ravnihar 

B R A M A C 
Bramac d.o.o. Škocjan - vse za streho 
s t r e š n a k r i t i n a v r h u n s k e 

e v r o p s k e k v a l i t e t e 

B O Ž I Č N O 

N O V O L E T N E 

U G O D N O S T I 
v s e informacije v v s e h d o b r i h t rgovinah z 
g r a d b e n i m mate r ia lom ali p o te lefonu 
068/22016 , 068/76494, 0602 /85074 

B B Mercator - Preskrba 
Tržič, d.d., Trg svobode 27, 64290 Tržič 

a) razpisuje prosto delovno mesto 

P O S L O V O D J A III. - prodaja mesa 
Pogoji za zasedbo: 
IV. stopnja strokovne izobrazbe živilske smeri, najmanj 2 leti 
ustreznih delovnih izkušenj, 2 meseca poskusnega dela. 
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev oddajte v 
osmih dneh po objavi razpisa v kadrovski službi podjetja. 

b) D A J E V N A J E M najboljšemu ponudniku del poslovne
ga prostora v spodnji etaži blagovnice, Cankarjeva cesta 1/a 
v Tržiču, primernega za storitveno dejavnost. 
Pisne ponudbe sprejema od 18. 12. 1992. 

Kranj - V ponedeljek so v Prešernovi ulici št 17, v lokalu, kjer je 
bila včasih mestna kavarna in slaščičarna, odprli trgovino STE
KLO SKOK. Na 80 kvadratnih metrih prodajnih površin, ki jih je 
opremilo Mizarstvo Šenk. vas pričakuje zelo dober izbor izdel
kov iz stekla, porcelana in rostfreja najbolj znanih in tujih firm. V 
trgovini, ki jo je aranžiral mojster Janez Košnik, res ne bo lahko 
izbrati darila za vsako priložnost, poleg gospodinj pa bodo po
nudbe veseli tudi gostinci. Celostno podobo trgovine je zasnoval 
studio Grafit iz Nakla. 



Š P O R T IN R E K R E A C I J A 
UREJA: VILMA STANOVNIK 

Bralci Gorenjskega glasa in poslušalci gorenjskih radijskih postaj so izbrali 
športnike leta 1992 

N a j v e č g l a s o v z a b l e j s k e v e s l a č e 
Bled, 11. decembra - Danes zvečer se bo v restavraciji Grand hotela 
Toplice na Bledu (poleg hotela Toplice), zaključila letošnja akcija 
izbora najboljših in najpopularnejših športnikov Gorenjske. V mi
nulem mesecu smo v našo redakcijo dobili več kot dva tisoč glasov
nic, s katerimi so bralci Gorenjskega glasa in gorenjskih radijskih 
postaj izbirali športnike leta, posebna komisija je kranjsko Savo 
izbrala za sponzorja leta, zvečer pa bomo izročili pokale. 

Nekaj vprašanj smo sicer 
dobili, kako primerljivi so 
športi med seboj in ali več po
meni alpinistični vzpon ali dr
žavni rekord ali več pomeni 
zmaga na evropskem prvenstvu 
ali dobra uvrstitev na olimpij
skih igrah. Odgovarjali smo 
pač, da so rezultati sicer po
membni, da pa naj vsak glasuje 
za tistega, ki mu je bolj všeč in 
za katerega misli, da si njegov 
glas najbolj zasluži. 

Tako smo po štetju glasov 
ugotovili, da je na Gorenjskem 
še vedno najpopularnejši sim
patični svetovni prvak iz Lesc 
Franci Petek, ki je bil športnik 
Gorenjske že lani. Na drugo 
mesto se je s približno tretjino 
manj glasov uvrstil svetovni so-
rekorder balinar Bojan Novak 
iz Kranja, tretji pa je odlični je
seniški vratar Cveto Pretnar. 

Na četrtem mestu je nogome
taš Andrej Jerina, peti je alpi
nist Tomo Česen, šesti Andrej 
Štremfelj in sedmi kolesar Aleš 
Pagon. Do 50 glasov je dobilo 
še 22 gorenjskih športnikov. 

Bolj izenačena je bila kon
kurenca pri športnicah, kjer je 
z razliko slabih sto glasov zma
gala popularna gorenjska re
korderka, mlada radovljiška 
plavalka Alenka Kejžar. Na 
drugo mesto se je uvrstila smu
čarka Nataša Bokal, tretja pa 

je tenisačica Barbara Mulej. 
Glasove so dobile še: Špela 
Pretnar, Polona Rob, Andreja 
Grašič, Irena Avbelj, Marcela 
Umnik, Alenka Cuderman in 
Slobodanka Matarugič. 

Skupno največ glasov so do
bili veslači Bleda, ki so seveda 
zmagali v kategoriji ekip v in
dividualnih športih, drugi so 
padalci Lesc, tretji pa Plavalni 
klub Radovljica. Glasove so 
dobili še: Smučarski klub Bled, 
reprezentanca Tržiča v krosu, 
Smučarski klub Kranjska Go
ra, balinarski klub 5. avgust in 
kegljači Ljubelja. 

Kar sedemnajst ekip v igrah 
je dobilo glasove naših bralcev 
in poslušalcev gorenjskih radij
skih postaj. Največ, dobro po-

Sponzorji letošnjega izbora 
so: Gorenjka, LB - Gorenj
ska banka, Zavarovalnica 
Triglav, Živila in U - sistem. 

Nagrade, ki jih bomo razdelili med tistimi, ki so glasovali v akciji "Izbor 
92" (z našimi kupončki in v glasovanjih na radijskih postajah): 
1. nagrada Planinski čevlji Ratitovec (po izbiri) 
2. nagrada Pohodne hlače iz gorniškega programa GT Bled 
3. nagrada Tridnevna smučarska vozovnica za žičnice Vogel 
4. nagrada Sedem kaset glasbene produkcije Mandarina iz 
Ljubljane 
5. nagrada Pajkice "Šport Čarman" (po izbiri) 
6. nagrada Darilo parfumerije "Helena" iz Škofje Loke 
7. nagrada Paket darilnih razglednic akcije Podarim - dobim 
8. nagrada Tri kasete glasbene produkcije Mandarina iz Lju
bljane 
9. nagrada Pričeska z najmodernejšim švedskim postopkom 
" H A R O L O G I J O " 
10. nagrada Dnevna smučarska vozovnica za žičnice Vogel 

Vsi najboljši gorenjski špor
tniki, razen Francija Petka, 
kije na tekmah, so obljubili, 
da pridejo na današnjo prire
ditev. Tako bomo lahko po
zdravili Alenko Kejžar in 
njenega trenerja Cirila Glo-
bočnika, blejske veslače in 
trenerja Stanka Slivnika ter 
jeseniške hokejiste prve ekipe 
(mlada ekipa igra prvenstve
no srečanje z Bledom). Da 
pridejo, so obljubili tudi na-
klanski nogometaši, morda 
bo turnir do 19.30 ure kon
čan tudi v Ljubljani in bomo 
lahko pozdravili Bojana No
vaka. Prav tako bomo po
zdravili nekatere nekdanje 
gorenjske reprezentante, za 
dobro voljo pa bo poskrbel 
ansambel Tornado in pevka 
Mika. Vstopnine ne bo, do
bra volja pa je obvezna! 

lovico, pa je bilo namenjenih 
državnim prvakom, hokejistom 
Acroni Jesenic. Le nekaj več 
kot sto glasov so zaostali nogo
metaši Živil Nakla, precej za 
njimi pa so Košarkarice Kra
nja na tretjem mestu in hokeji
sti Bleda na četrtem. • V. Sta
novnik 

M E G A M I L K 

Pagonu kriterij slovenskih mest 
Ljubljana, decembra - Minuli torek je Kolesarska zveza raz
glasila najboljše kolesarje v točkovanju za Pokal Slovenije in 
kriterij slovenskih mest. V Pokalu Slovenije je pri članih zma
gal Robert Pinterič in Astra, v kriteriju slovenskih mest pa je 
bil v minuli sezoni najboljši Savčan Aleš Pagon, kot ekipa pa 
Krka. • (vs) 

V a b i l a , p r i r e d i t v e 
Tek "Vspomin mrtvega bataljona" - To soboto, 12. decembra, se 
na Pokljuki začenja letošnja tekaška sezona. Ob 10.30 bo start 
tekmovanja borcev ob tradicionalni prireditvi " V spomin mrtve
ga bataljona". Tekmovali bodo v treh kategorijah, in sicer - borci 
do 1. 1925 in starejši, borci nad 1925 in mlajši in borke (enotna 
kategorija). Tekmovanje bo potekalo na 2 in 3-kilometrski progi 
na Goreljku. Najboljši trije v vsaki kategoriji bodo prejeli meda
lje, ostali pa spominska priznanja. 

Sprehajamo se po Pokljuki - V soboto pa bo na Pokljuki tudi prva 
tekaško - rekreativna prireditev "Sprehajamo se po Pokljuki". 
Ker na prireditvi gre zgolj za tekmovanje s samim seboj, si bo, 
vsak udeleženec na startu zapisal čas odhoda, na cilju pa čas pri
hoda in izračunal rezultat. Organizatorji, Šport Commerce, bodo 
pripravili 2 km, 3 km in 5 km proge, vsak udeleženec pa bo poleg 
toplega napitka prejel še značko organizatorja. Ker je to prva ta
ka prireditev v letošnji sezoni, je njen namen predvsem preverja
nje telesne pripravljenosti, zato so na Pokljuko vabljeni vsi, od 
najmlajših do najstarejših. Predvidoma bodo proge odprte do 16. 
ure, start pa bo pri spomeniku na planoti Goreljek. 

Tečaj teka in drsanja na smučeh - ZVUTS Kranj tudi v letošnji zi
mi organizira tridnevni začetni in nadaljevalni tečaj klasičnega 
smučarskega teka im drsanja na smučeh. Tečaibo na Pokljuki od 
14. do 17. januarja, tečajniki pa bodo bivali v Šport hotelu. Tečaj 
s penzionom in stroški vaditeljev stane 6.515 tolarjev, zanj pa se 
je moč prijaviti do torka, 22. decembra, po telefonu 329-864. 

Skupščina Vaterpolo zveze Slovenije - V prostorih zimskega bazena 
v Kranju bo to soboto, 12. decembra, ob 10. uri redna skupščina 
Vaterpolske zveze Slovenije, na katero vabijo vse delegate vater
polskih klubov. Na njej bodo govorili predvsem o težavah, s ka
terimi se ubada ta šport v Sloveniji in sprejeli program dela za 
prihodnje leto. 

Košarkarski spored - V SBA ligi ekipa Triglava jutri, v soboto, ob 
20. uri v dvorani na Planini gosti Kormend Huror. Začenja pa se 
tudi drugi krog tekmovanja v I. S K L za moške. Ker se ekipi Ko
kre Lipje po prvem krogu ni uspelo uvrstiti v zeleno skupino 
(uvrstili sta se prvi dve ekipi, Kokra Lipje pa je bila tretja) nada
ljuje tekmovanje v rdeči skupini za uvrstitev od 9. do 16. mesta. 
V prvem kolu, to soboto, gostuje pri ekipi Podbočja. Edina tek
ma v 13. kolu v I. S K L za košarkarice na Gorenjskem bo v sobo
to ob 18. uri v dvorani na Planini v Kranju, ko pri domači ekipi 
gostuje ekipa Mibex Maditrade. Jeseničanke v nedeljo gostujejo 
pri mladi ekipi Jezice, Odeja Marmor pa v soboto pri Kozmetiki 
Afroditi. V II. moški S K L - zahod Didakta Radovljica doma, v 
Osnovni šoli Radovljica, ob 18. uri, gosti ekipo Iskre Nova Gori
ca, Jeseničani pa gostujejo pri Elesu v Borovnici. • V. S. 

Odbojkarski spored - V zadnjem jesenskem kolu prvenstva igrajo 
odbojkarji Bleda v Murski Soboti z ekipo Vigros Pomurje, 
P R O M pa v Ravnah z ekipo Fužinarja. Dekleta Bleda bodo v 
Kočevju v tekmi z L IK Tilio poskušale obraniti peto mesto. 
Igralke Alpin Triglava, ki edine od gorenjskih predstavnikov 
'grajo doma (ob 14. uri v ŠD Planina), bi z zmago proti ekipi Bra-
slovč lahko prišle celo na 3. mesto II. D O L po jesenskem delu. 
• M . B. 

Državno hokejsko prvenstvo 

Gorenjski derbi v Podmežaklji, Celje v Kranju 
Kranj, decembra - V 18. kolu državnega hokejskega prvenstva, ki 
so ga odigrali minuli torek so Blejci visoko, 2 : 8 (2:3, 0:1, 0:4) iz
gubili z Olimpijo Hertz. Igra je bila zanimiva le dve tretjini, nato 
pa so domači brez izključenega Stolbuna, močno popustili in 
Olimpija je domov zasluženo odnesla obe točki. Tudi srečanje 
med Acroni Jesenicami in Triglavom se je končalo z rezultatom 8 
: 2 (1:0, 5:2, 2:0), vendar tokrat v korist domačinov, mlade ekipe 
Acroni Jesenice, ki je nastopila okrepljena Borisovom ter okreva-
jočima Kopitarjem in Mlinarcem. Tekma med Celjem in Slavijo 
seje končala z rezultatom 11 : 1 (4:0, 6:0, 1:1) v korist Celjanov. 

Z gorenjskim derbijem pa se danes začenja 19. kolo državnega 
prvenstva. V dvorabi Podmežaklja se bosta ob 18. uri pomerili 
mlada ekipa Acroni Jesenice in Bled. Jutri ob 18. uri Triglav v Kra
nju gosti Celje, tretji par pa je Slavija Beton Co. - Olimpija Hertz. 
• V. S. 

Alpska hokejska liga 

Jeseničani nepričakovano ob točki 
Jesenice, 9. decembra - Okoli dva tisoč gledalcev, ki so si v sredo 

'zvečer (zaradi TV posnetka je bila tekma s torka prestavljena na 
sredo), ogledali tekmo med Acroni Jesenicami in Innsbruckom, 
gotovo ni bilo najbolj navdušenih nad igro domačih. V trinajsti 
minuti so gostje povedli, Rahmatulin pa je izid izenačil in prva 
tretjina se je končala 1 : 1. V drugi tretjini je bilo nekaj priložno
sti na obeh straneh, končala pa se je z izidom 3 : 2. Ko je že kaza
lo, da so Jeseničani blizu novi zmagi, so igralci Innsbrucka mo
čno pritisnili na vrata Mohorja Razingerja, ta pa se je nekajkrat 
mojstrsko izkazal. Tri minute pred koncem je gostom vendarle 
uspelo izenačiti, odločujoč zadetek za zmago 4 : 5 pa je v pred
zadnji minuti dal Guay. 

To soboto Acroni Jesenice v predzadnjem kolu alpske lige go
stujejo pri Fassi, v torek pa se bodo s tekmo proti Allegeju poslo
vili od letošnjega nastopanja v alpski ligi v domači dvorani v 
Podmežaklji. Tekma bo ob 18. uri. • V. S. 

Na Pokljuki se začenja letošnja biatlonska sezona 

Sneg v zadnjem trenutku 
Pokljuka, 10. decembra - S tekmami evropskega pokala se jutri 
na Pokljuki začenja letošnja biatlonska sezona. Čeprav je že 
kazalo, da bo tekmovanja treba odpovedati, je sredi tedna ven
darle zapadlo 40 centimetrov snega, tako da bodo organizatorji 
lahko prihodnji teden pripravili tudi tekme svetovnega pokala. 

Tekmovalci so na Bled, koder so nastanjeni, začeli prihaja
ti že včeraj, naši pa so kljub sneženju te dni že zavzeto treni
rali. Kot je povedal glavni trener naše biatlonske reprezentan
ce Vladimir Korolkevič, bodo jutri na 20-kilometrski progi na
stopili Sašo Grajf, Janez Ožbolt in Jure Velepec, na 15-kilo-
metrski tekmi za mladince pa bodo nastopili vsi naši repre
zentance: Tomaž Zemva, Matjaž Pokljukar, Miha Larisi, Jože 
Pokljukar (vsi TVD Gorje) in Simož Premože (Jub Dol). Re
prezentance so dobro trenirali, kljub temu pa trener nerad 
napoveduje njihove uvrstitve, saj je to pač prva tekma v sezo
ni, ker je na domačem terenu, pa se bodo tekmovalci gotovo 
še posebej potrudili. Tekmovalci za nedeljsko 10-kilometrsko 
člansko tekmo še niso izbrani, startali pa bodo vsi mladinci. 

Pokrovitelj prireditve je Republiški štab za TO Slovenije 
in generalmajor Janez Slapar, prireditelj Smučarska zveza 
Slovenije, tekmo pa bodo pripravili TSK JUB Dol. • V. Sta
novnik 

Dejan Jekovec, reprezentant SSK Tržič v smučarskih 
skokih 

Ni dovolj, da si dober skakalec 
Kranj, decembra - Eden naših obetavnejših mladih reprezentantov v 
smučarskih skokih je prav gotovo Dejan Jekovec iz Žiganje vasi pri 
Tržiču. Devetnajsto in sedemindvajseto mesto na prvih dveh tekmah 
letošnjega svetovnega pokala v Falunu gotovo še nista največ, kar 
zmore Dejan, sta pa dober obet, da tudi do točk ni daleč. Prvo prilož
nost, da se ponovno dokaže tako on kot vsa naša ekipa, pa bodo fan
tje imeli že konec tega tedna v Ruhpoldingu. 
Skakalna sezona s treningi in tekmami na plastičnih skakalnicah 
traja praktično vse leto. Kaj sicer počneš poleg tega, da skačeš? 

"Letos sem končal poklicno lesarsko šolo na Trati pri Škofji Lo
ki, sedaj pa nameravam šolo nadaljevati in se nato vpisali na lesar
sko fakulteto v Ljubljano. Zanima me lesarska stroka, dobro pa se 
zavedam, da brez šole ni nič in da ni dovolj, da sem dober skaka
lec." 

Kdo pa te je pripeljal na skakalnice, kako 
so se začeli prvi treningi? 

"Nekako v začetku tretjega razreda 
osnovne šole smo štirje fantje, poleg me
ne še Robi Meglic, Franci Jekovec in 
Boštjan Česen, začeli trenirati pod vod
stvom bratranca Viktorja Jekovca. Prvo 
leto smo se pač zgolj "igrali", uživali ob 
prvih skokih. Nato se je začelo malo bolj 
resno, trener Viktor je šel v vojsko, prev
zel pa nas je moj sedanji klubski trener 
Peter Jošt. Delali smo resno in tudi re
zultati niso mogli izostati. Večji uspehi 
pa so se začeli v kategoriji starejših pio

nirjev. Ob tem moram omeniti tudi treninge v selekciji planiških 
šol, pod vodstvom Iva Konca, ki je bil res dober trener. Iz te selek
cije sem prišel pod vodstvo Sandija Čimžarja v mladinsko repre
zentanco, kjer sem bil dve leti. Ko sem bil še pred kratkim v A 
mladi reprezentanci, me je treniral Jelko Gros, sedaj pa je moj re
prezentančni trener v A ekipi Luka Koprivšek." 
Pri osemnajstih letih si dobil mesto v slovenski A reprezentanci, ki je 
tudi sicer zelo mlada, saj je naprimer Matjaž Zupan s 24 leti najsta
rejši v ekipi. Kateri pa je tisti rezultat, ki se ga v dosedanji karieri 
najraje spominjaš? 

"Mislim, da mi je najbolj v spominu zadnji finale svetovnega 
pokala pri nas v Planici. Zame pomembna uvrstitev je tudi 12. me
sto na mladinskem svetovnem prvenstvu, pa več dobrih uvrstitev 
med deseterico na evropskem pokalu." 
Nekateri skakalci so se težko navadili na škarjasto tehniko. Kako je 
bilo s teboj? 

"Na začetku nisem bil pristaš V sloga, sedaj pa sem ugotovil, da 
mi škarjasta tehnika ustreza in nimam nikakršnih problemov." 
Sezona bo dolga, kako se počutiš na začetku in kakšne cilje si si za
stavil? 

"S pripravljenostjo sem zadovoljen, popraviti bi moral še to
čnost odskoka, drugače pa je kar dobro. Za letošnjo sezono moram 
reči, da si kakšno točko svetovnega pokala že obetam in da bo to 
zame lepa uvrstitev." 0 V. Stanovnik, foto: D.Gazvoda 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN UPRAVO 
ZAPORI L J U B L J A N A , Povšetova 5 
61000 Ljubljana 
objavlja za potrebe oddelka Zaporov v Radovljici prosto de
lovno mesto 

P O O B L A Š Č E N E U R A D N E O S E B E - P A Z N I K A 
za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev 
Pogoji: srednja izobrazba V. stopnje - gostinska smer 

2 leti delovnih izkušenj, starost do 27 let, moški spol, 
odslužen vojaški rok 

Za sklenitev delovnega razmerja mora kandidat izpolnjevati 
še naslednje pogoje: daje splošno zdravstveno sposoben; da 
ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je neprime
ren za opravljanje dela v K P D ; da je državljan Republike 
Slovenije in aktivno obvlada slovenski jezik. 
Pri opravljanju objavljenega delovnega mesta se zavarovalna 
doba šteje s povečanjem tako, da se za vsakih 12 mesecev de
la šteje 16 mesecev pokojninske dobe. 
Pisne prijave z dokazili o izobrazbi pošljite v 8 dneh po obja
vi na naslov: M P U , Zapori Ljubljana, Povšetova 5, 61000 
Ljubljana. 

J E L O V I C A 

R & P Express d.o.o. Koper 
Predstavništvo Brnik 

64210 BRNIK 

razpisuje prosta dela in naloge 

2 S A M O S T O J N A C A R I N S K A D E K L A R A N T A 
za predstavništvo Brnik in predstavništvo Kranj 
Pogoji: 
- V. ali VI. stopnja izobrazbe 
- najmanj tri leta delovnih izkušenj 
- vozniški izpit B kategorije 
- organizacijske in vodstvene sposobnosti 
- aktivno znanje angleškega jezika 

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s tremi me
seci poskusne dobe. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev s kratkim opisom dosedanjega dela naj 
kandidati pošljejo v osmih dneh po objavi na gornji naslov s 
pripisom - ZA RAZPIS. 
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 15 dneh po opravljeni izbiri. 



nalisti, v.d. direktorja tega de
narja ni odvedel, ampak naj bi 
550.000 tolarjev prav tako po
rabil za plače zaposlenih. 

Hkrati z v.d. direktorjem Ve
zenin so tožilstvu ovadili tudi 
direktorja finančno-računo-
vodske službe družbenega pod
jetja iz Radovljice, ki je s tride
setimi delavci tega podjetja 
ustanovil zasebno firmo Kon-
park. Ta firma, sicer v mešani 
lasti, je poslovala v družbenem 
podjetju in s tem kršila določi
la o konkurenčni klavzuli. Ko 
se je Konparku zalomilo poslo
vanje z Vezeninami, je dal di
rektor finančno-računovodske 
službe z žiro računa družbene
ga podjetja izplačati 230.000 
tolarjev vsem tridesetim delav
cem ustanovne deleže v Kon
parku. S tem je utemeljeno 
osumljen kaznivega dejanja 
ponareditve poslovnih listin in 
zlorabe položaja. • H . J . 

Ovadena direktorica frizerskega podjetja 

Skok v zasebne vode 

Bivši v.d. direktor Vezenin oškodoval upnike? 

Plače delavcev pred dolgovi 
Bled - Pavo Ivankovič iz urada kriminalistične službe U N Z Kranj 
je povedal, da so javnemu tožilstvu ovadili v.d. direktorja blejskih 
Vezenin zaradi suma kaznivega dejanja oškodovanja upnikov in 
zlorabe pooblastil. 

Omenjeni direktor je bil vr
šilec dolžnosti od konca lan
skega septembra do 10. febru
arja letos. Ob prevzemu dolž
nosti naj bi sklenil dogovor z 
zasebnim podjetjem Konpark 
d.o.o. iz Radovljice, in sicer ta
ko, da je kupce Vezenininih iz
delkov in stanovanj obvestil, 
naj vse prilive na ime Vezenin 
nakazujejo na Konpark. Veze
nine so namreč imele blokiran 
žiro račun, s tem, ko se je de
nar zanje zbiral na "tujem" ži
ro računu, pa je direktor lahko 
zaposlenim izplačeval plače. 
Ravnal je sicer človeško, ven
dar pa v nasprotju z zakonoda
jo, saj naj bi na ta način Veze-
ninine upnike oškodoval za 6,9 
milijona tolarjev. 

Tedaj so Vezenine prodajale 
tudi svoja stanovanja, določen 
odstotek kupnine bi morali od
vesti na republiški sklad. Kot 
so v preiskavi ugotovili krimi-

Razgreta mladež 
Kranj - Ob enih ponoči sta 
kranjska policista pred Globu
som ustavila 20-letnega mopedi-
sta Boštjana F. Mladenič je bil 
vidno okajen, brez varnostne če
lade. 

Pogovoru sta se pridružila še 
Boštjanova prijatelja 22-letni 
Primož Z. in 19-letni Bojan H . 
Primož je enega od policistov 
udaril v obraz, stepli so se, raz
grete mladce je uspel ukrotiti 
šele drugi policijski par, ki je 
prišel na pomoč. Vendar se 
fantje tudi na policijski postaji, 
kamor so jih odpeljali, niso 
umirili. V govorilnici, kjer poli
cisti opravljajo neprijetne po
govore s "strankami", sta dva 
razbila mizo in steklo na vra
tih. Sledi kazenska ovadba za
radi kaznivega dejanja prepre
čitve uradnega dejanja uradni 
osebi in zaradi poškodovanja 
tujih stvari. Razkazovanje mi
šic se mladeničem torej ni spla
čalo. • H . J . 

Kupoval, 
ne da bi plačal 
Škofja Loka - Proti direktorju 
škofjeloškega zasebnega podje
tja S&V so kriminalisti U N Z 
Kranj vložili kazensko ovadbo. 
Utemeljeno ga sumijo, da je 
kupoval blago za nadaljnjo 
prodajo, pri tem pa oškodoval 
več drugih podjetij na Gorenj
skem, ki so mu zaupala. Ku
pljeno blago pri njih je sicer 
prodal naprej, račune njim pa 
ne poravnal. Oškodoval naj bi 
jih za 950.000 tolarjev. • H . J . 

Pojasnilo 
V zvezi s kazensko ovadbo 

proti Francu Š., o kateri smo 
pisali v torkovi številki Go
renjskega glasa, pojasnjuje
mo, da ne gre za Franca Skr-
janca, ki ima mizarstvo v Zg. 
Dupljah. 

Grožnja 
komunalnemu 
redarju 

Škofja Loka - 32-letni Aleksan
der P. se je močno razburil za
radi listka, ki ga je škofjeloški 
komunalni redar zataknil za 
brisalec njegovega avta. Možak 
je redarja zalotil pri "nečed
nem" dejanju, ga odrinil, mu 
iztrgal kazenske bloke, žalil in 
grozil, da ga bo ubil. Ko se je 
izprsil, je odšel nazaj v podje
tje. Zdaj čaka povabilo na so
dišče, kjer se bo moral zagovar
jati zaradi suma kaznivega de
janja preprečitve uradnega de
janja uradni osebi. • H . J . 

Radovljica - V uradu kriminali
stične službe U N Z Kranj so 
napisali kazensko ovadbo proti 
direktorici radovljiškega frizer
skega podjetja zaradi utemelje
nega suma nezakonitega lastni
njenja podjetja. 

Ovadba jo bremeni kaznive
ga dejanja zlorabe položaja ali 
pravic odgovorne osebe. Kot 
direktorica družbenega podje
tja z desetimi zaposlenimi naj 
bi najprej omogočila ustanovi
tev zasebne firme, h kateri se je 

Pretep 
v American baru 
Jesenice - V American baru na 
Jesenicah je bilo 2. decembra 
ponoči nadvse živahno. Musta
fa B. in Mitja R. sta se najprej 
sprla, nato pa še stepla. Prete
pačema so prihiteli na pomoč 

nato družbeno podjetje pripoji
lo z vsem, kar je imelo, in to 
brez cenitve vrednosti in ne da 
bi dobilo ustrezen delež pri 
upravljanju firme. S tem sta bi
la kršena zakon o podjetjih in 
zakon o delovnih razmerjih. Po 
pripojitvi se je družbeno podje
tje poimenovalo po zasebnem 
podjetju, nato pa zasebno spet 
prevzelo bolj uveljavljeno ime 
družbenega podjetja. Zanimivo 
pri tem je tudi to, da so bili po
stopki zelo hitro speljani, v vse
ga dveh tednih. • H . J . 

še Fajko B., Mitja K. , Klemen 
M . in Virgil E. Med obračuna
vanjem je Mustafa odšel ven in 
se vrnil z meter dolgim kolom, 
z njim je začel udrihati proti 
nasprotnikom. Virgil E. mu je 
kol izpulil in se lotil Fajka, 
medtem ko je Mustafa pobe
gnil. Fajko se zaradi hudih po
škodb po glavi zdravi v bolniš -
niči, drugim pretepačem ni hu
dega. • H . J . 

Streljanje v Preddvoru 

Naboja obtičala v steni 
Preddvor - Pred lokalom Exklusive v Preddvoru so se 6. decem
bra okrog dveh ponoči razleglo streljanje. 

Sedemnajstletni D. P., doma z Visokega, je takrat stopil iz 
lokala in šel prek dvorišča v stranišče. V stranišču je bil moški 
tridesetih let, govoril je slovensko, fant ga je prosil, če mu da 
cigareto. Možak se je obrnil in "žicarja" meni nič tebi nič 
udaril. Začela sta se prerivati, odšla na dvorišče, pred vho
dom v Exklusive je neznanec mladeniča podrl, potegnil izza 
pasu pištolo in z njo dvakrat ustrelil v steno ob vhodnih vra
tih stranišča. • H . J . 

Odgovor gospodu 
Marjanu Ciperletu 
Gorenjski glas, 10. novembra 
1992 

Gospod Ciperle, ali se sploh 
zavedate, da vas je verjetno ne
kdo poslal na Dunaj? 

V vašem pisanju se mi zdite 
kot grosist, kije bankrotiral - in 
je zopet moral začeti čisto na za
četku - spet z maloprodajo, ki pa 
je ne obvlada več (ker pa je ban
krotiral kot grosist, je velika ver
jetnost, da tudi grosistične teh
nologije ne razume). Ne vem, za
kaj mi prihaja na misel tisti voz
nik avtomobila, ki ga je na cesti 
ustavil policaj in ga vprašal, ali 
ve, kakšno napako je naredil. In 
ta mu je odgovoril: "Vem, prepo
zno sem vas zagledal" - vedoč, 
da kogar ustavijo na cesti poli
caji, največkrat mora plačati, če 
je naredil - ali pa če tudi ni nare
dil prekrška. Tako nekako se po
čutim tudi sam, ko prebiram va
še vrstice, napisane in namenje
ne meni v Gorenjskem glasu, 
dne 10. novembra 1992, pod na
slovom: "Spoštovani g. prof. Vo
gelnik". Prepozno sem namreč 
spoznal, da če ne bom delal ta
ko, kot mi bo nekdo diktiral, 
bom moral "plačati kazen" - ne 
glede na to ali bom naredil - ali 
pa če tudi ne bom naredil prekr
ška, kajti kaj je prekršek, bo do
ločal vedno nekdo drug po svoji 
trenutni presoji - mnogokrat v 
imenu "višjih ciljev". 

Pa pojdimo iz uvoda k bolj 
konkretnim stvarem po vrsti, ta
ko kot jih je zapisal gospod Ci
perle. 

Na začetku svojega "hudova-
nja" je zapisal: "Spoštovani g. 
prof. Vogelnik samozavestno, 
dostojanstveno, kot univerzitetni 
profesor ste nastopili, torej kot 
zaupanja vredna oseba". Pusti
mo samozavest, dostojanstvo in 
profesuro na Univerzi, da pa 
sem bil vedno, da sem - in da 
bom tudi v prihodnje zaupanje 
vredna oseba, vam pa zagota
vljam z vsem, kar mije svetega -
ne glede na to, da na koncu va
šega pisanja zapišete: "Na osno
vi teh dejstev (ta "dejstva" na
meravam takoj v naslednjih vr
sticah tudi komentirati) g. profe
sor Vogelnik za marsikoga niste 
več zaupanja vredna oseba." Go
spod Ciperle, štejem vam za 
"olajševalno okoliščino", da ste 
vstavili v ta stavek besedo "za 
marsikoga ". In kdo so ti "marsi
kateri"? Če bi jih našteli, bi bilo 
s tem samo potrjeno.da se mi ne 
zdi zaman, da se obnašate "kot 
grosist...". 

Nadalje pišete, da naloge, ki 
smo jo kot "nov odbor za izved
bo ustanovne pogodbe s poprav
ki, ki so bili predlagani na zboru 
ustanoviteljev SHP (Slovenska 
hranilnica in posojilnica - hra
nilnica Kranj) dne 23. januarja 
1992, ki je bil zadolžen tudi za 
to, da pripravi še vsa dodatna 
gradiva, potrebna za pridobitev 
soglasja Banke Slovenije in iz
vedbo registracije" prostovoljno 
sprejeli, vendar je do današnjega 

dne neizpodbitno nismo opravili. 
Potem nadaljujete z mislijo, da 
smo prvotni koncept pogodbe sa
movoljno preformulirali - in vam 
jo potem v tako imenovani "no
čni seji" dobesedno vsilili v potr
ditev. 

Gospod Ciperle, to "nočno se
jo" ste opisali tako dramatično -
kot da je bila vsaj tako strašna 
kot "noč dolgih nožev." Pa ni bi
la, bila je pa vendarle mučna, 
ker so ta zbor hoteli na vsak na
čin blokirati tisti ustanovitelji, ki 
so bili - in so še danes formalni 
lastniki te hranilnice. 

Po dolgih prepiranjih smo na 
tej "nočni seji", ki ni bila nič 
drugega kot ustanovna skupšči
na hranilnice - končno izglaso
vali, da bo hranilnica delovala 
kot delniška družba (in ne kot 
družba z omejeno odgovornost
jo, kije bila prvotno predvidena 
- in za katero je bila napisana 
tudi prvotna pogodba), za to je 
bilo potrebno potrditi nov statut 
- in njemu kompatibilno "prefor
mulirano" ustanovno pogodbo. 
Izvedli smo tudi volitve novega 
upravnega in nadzornega odbo
ra. In tukaj je nastal "izvirni 
greh", kije imel za posledico, da 
se je takoj naslednje dni hotelo 
razvrednotiti rezultate te ustano
vne skupščine in še prav posebej 
novoizvoljeni upravni odbor. 

In v čem je srž tega "izvirnega 
greha"? V preprostem dejstvu, 
da v upravni odbor ni bil izvoljen 
niti eden od bivših, sedanjih in 
če bo tako teklo dalje - in ne bo 
nekdo temu stopil na prste - ver
jetno tudi od bodočih formalnih 
lastnikov hranilnice. Ali drugače 
povedano: V upravni odbor so 
bili izvoljeni "napačni ljudje", ki 
jim "nihče" ne more zaupati, ra
zen tiste večine volivcev (ustano
viteljev), ki so bili "tako zasle
pljeni", da so volili "napačne" 
ljudi. (Izvoljeni pa so bili z bi
stveno večjim številom glasov 
kot s trinajstimi). 

Gospod Ciperle v svojem pisa
nju hoče narediti mene za vodjo, 
ki skupaj s še trinajstimi privr
ženci pišemo ovadbe in sklicuje
mo tiskovne konference in s tem 
po njegovem mnenju, vztrajno 
razkazujemo svojo delovno neu
činkovitost. Na to bi vam rad 
odgovoril, da je bila do sedaj 
sklicana samo ena tiskovna kon
ferenca - in še to je osebno skli
cal gospod Šuc (žal v imenu 
upravnega odbora), ovadbo pa 
je podalo trinajst ustanoviteljev, 
mojega podpisa pa na tej ovadbi 
ni. Kar pa zadeva "neučinkovi
tost", vam pa prav rad pritrdim, 
da je rezultat našega dela do se
daj precej sizifovski. Kakšne me
tode proti nam ubirate, da je re
zultat takšen, kakršen je - si pa 
zelo natančno lahko odgovorite 
kar vi sami, kajti s temi zgodba
mi zdajle ne bi želel utrujati 
bralcev (če boste pa še naprej sit
narili, bom na žalost primoran 
tudi to storiti. Seveda pa prosim 
Boga, da bi se to "dopisovanje" 
čim prej končalo in da bi se vsi -
z veliko mero tolerance - pogovo
rili in dogovorili za pametno re

šitev, ne pa da se prepiramo^ -
kot otroci v peskovniku - po ča
sopisih). Naj k temu pristavim 
samo še to, da so za pametno re
šitev po mojem mnenju - žal - ze
lo majhne možnosti. Verjetno za 
to, ker imate denar, "močno za
ledje" in kup izjemno sposobnih 
manipulatorjev - in ne nazadnje 
tudi za to, ker ste trdno prepriča
ni, da imate vi - in samo vi prav. 

Ne želim biti predolg, zato či
sto na kratko še o "nočnih zapit-
kih "; s katerimi nas obremenjuje 
gospod Ciperle. "Nočni zapitek', 
ki ga je naročil naš odbor za iz
vedbo registracije, je bil en sam -
in to prav za "inkriminirano' 
nočno sejo. Bil je neprimerljiv0 

bolj skromne od "nočnega zapit-
ka " dne 2. oktobra 1990. Ob prvi 
ustanovni skupščini Slovenske 
hranilnice in posojilnice Kranj -
v mestni hiši. (Šele po mnogih 
mesecih smo sploh ugotovili, da 
tistega 2. oktobra 1990, sploh rti 
bilo nič ustanovljenega - in daje 
bilo vse skupaj samo ena sama 
velika potegavščina - vendar mo
ramo priznati, na izjemno visoki 
ravni). Želim povedati, da je bil 
naš "nočni zapitek" bistveno ce
nejši, kot gospod Ciperle dobi 
"sejnine" pri hranilnici v enem 
samem mesecu. (Človek se spra
šuje - za kaj? Ali bi nam utegnili 
morda povedati vi - gospod Ci
perle?) 

In če si na koncu smem sposo
diti besedo, ki jo je zadnjič na 
okrogli mizi uporabil dr. Veliko-
nja, bom rekel, da vašega blebe
tanja, gospod Ciperle ne bom še 
nadalje komentiral. Moj čas je 
preveč dragocen, da bi ga tratil 
za odgovore na vaše polresnice 
in vpitje: "Ujemite tatu". 

Nedolgo tega je nekdo v Go
renjskem glasu zapisal: "Najbolj 
umazani del posla pa bodo opra
vila naročena pisma "bralcev". 
Ta je že vedel. Zadeva namreč 
že funkcionira, kajne gospod Ci
perle. 

P.S.: Kdor seje veter - žanje vi
har. 
Vas lepo pozdravlja dr. Blaž 
Vogelnik 
Radovljica, 15. novembra 1992 

Našemu kolegu, 
Jožetu Šmidu, 
bralcem 
Gorenjskega glasa 

Pedagoški delavci šole v Že
leznikih smo prizadeti ob izjavah 
in obtožbah, ki nam jih podti
kaš. 

Prepričani smo, da so razmere 
na šoli take, kot morajo biti (da 
jih ni treba nikomur urejati). M[ 
učimo in delamo. Pred očmi 
imamo le šolo, učence in starše. 

23 kolegic in kolegov učiteljev 
OŠ Prešernove brigade Železniki 

Charles Webb 72 

D I P L O M I R A N E C 

tega' 

Prevedle 
kranjske gimnazijke 
pod mentorstvom 
prof. Mihe Mohorja 

'Elaine," je rekel in jo prijel za roko. " A l i resno misliš glede 

"Bom še premislila." 
"Cisto zares?" 
"Ja." 
Obrnil jo je k sebi in jo poljubil. "Torej, Elaine?" je rekel, 

ko je končal. 
;'Kaj?" 
"Pojdiva kdaj skupaj ven." 
Pokimala je. 
"Jutri?" 

"Jutri zvečer," je rekla. "Zbogom." Obrnila se je, stopila 
skozi vrata in jih zaprla za seboj. 

Benjamin je nekaj časa strmel vanjo, nato pa se je obrnil, 
odhitel k oknu in ga odprl. "Elaine!" je zaklical. 

Ustavila se je na pločniku pod njim in se ozrla navzgor. 
"Saj me ne vlečeš?" jo je vprašal. 
"Ne." 
"Boš do jutri zvečer premislila?" 
Pokimala je. 
Benjamin je gledal za njo, kako je odhajala, dokler ni izgini

la v daljavi. Nato se je obrnil in se zazrl v eno izmed lesenih nog 
stola, ki je stal sredi sobe. "Moj Bog!" je vzdihnil in se povlekel 
za ušesno mečico. 

aa Medtem ko je Benjamin spal, mu je nekdo pod vrata po
tisnil telegram ge. Robinson. Sredi dopoldneva je vstal, ga pre
bral, si ga ogledal z obeh strani, potem pa ga je odprl in ga pre
bral. 

O D TVOJIH STARŠEV S E M I Z V E D E L A D A SI V BER-
K E L E Y J U STOP Z A H T E V A M D A T A K O J ODIDEŠ IN MI 
D A N E S TELEFONIRAŠ D A SI TO RES STORIL STOP RE
SNE TEŽAVE C E SE D A N E S N E SLIŠIVA 

G L ROBINSON 

Benjamin je telegram prebral dvakrat, enkrat, preden se je 
oblekel, in ponovno, ko je bil že oblečen. Nato ga je položil na 
mizo in pohitel po hodniku, da bi si umil obraz in se počesal. Ko 

je bil gotov, je šel ven in na pločniku ustavil prvega človeka, na 
katerega je naletel. 

"Oprostite," je rekel, "bi mi lahko povedali, kje je tukaj dra-
guljarna?" 

Popoldne, ko je pokosil, je nekaj časa hodil sem ter tja po 
sobi, potem je vso svojo obleko zmašil v prevleko za blazino in jo 
odnesel dol v pralni avtomat. Prostih sušilnikov ni bilo in ljudje 
so v dolgi vrsti čakali, da bi jih lahko uporabili, zato je, ko je 
stroj nehal prati, stlačil vlažno perilo v prevleko in vse skupaj od
nesel nazaj v sobo, da bi ga tam posušil. Stresel ga je na posteljo 
in si ga nekaj časa ogledoval, potem pa je odšel na večerjo. Ko se 
je vrnil, ga je razvrstil in ga* začel obešati, da bi se posušilo. Ra
vno ko je zadnji kos obesil na straniščna vrata, je potrkala Elai
ne. Stopil je skozi sobo, da bi jo spustil noter. 

"Vstopi," jo je povabil. Z naslonjala stola sredi sobe je 
umaknil mokre hlače in jih vrgel na posteljo. "Sedi," je dejal. 

Šla je mimo stola ter se namrdnila paru spodnjih hlač, ki so 
visele čez senčnik svetilke poleg njegove mize. 

" A l i si si pravkar opral perilo?" 
"Ja," je rekel. "Sedi no!" 
"Kje pa si ga opral?" 
"Elaine, v pralnem avtomatu sem ga opral. Sedaj pa, pro

sim, sedi na stol." 
Elaine je sedla. " A l i tam doli nimajo sušilnikov?" je vpraša

la. 
Benjamin je povlekel svoj stol bliže in sedel nanj, ne da bi se 

potrudil odstraniti srajco, ki se je sušila na naslonjalu. "Tukaj je 
prstan," je rekel in izvlekel preprost zlat prstan. "Pomeri, če je 
pravi," je dodal. 

Elaine mu ga je vzela. "Prevelik je," je rekla. 
" A l i bi ga, prosim, lahko pomerila?" 
Nataknila si ga je na prst. 



E E E C I ^ I B I H I 
HAROLOGUA tudi pri nas v Fr izerskem salonu Klara K o l -
man - P r e š e r e n , Moste 31, Žirovnica. Naročite se lahko po 
tel.: 801-533 

POROČNE O B L E K E z dodatki izposojamo. V zalogi imamo tu
di moške obleke. Trgovina O.UICK, Vavta vas 20, pri Novem 
mestu, tel.: 068/85-425 

M A L I O G L A S I 

®217-960 

NE PREZRITE!!! 
V mesecu decembru HALLO 
PIZZA NAGRAJUJE! 

K U P O N 

M j j u / m 
LR D A H O D 8*" • 22* * 
H S L J A O D n**-:«" 

ŽREBANJE 

ZA SUPER PIZZO VEČ KOT 52 
SUPER NAGRAD 
V1DE0REK0RDER, VIKEND V 
KRANJSKI GORI (apartmaji 
PRUSNIK) 
pizza, pizza, pizza... in še kaj! 
S priloženim kuponom imajo 
naročniki GORENJSKEGA GLASA 
5 % popust! 

APARATI STROJI 
AGROIZBIRA ČIRČE nudi ugodno 
akumulatorje, Vesna - Topla, 12 V 
40 Ah - 3.000, 12 V 50 Ah, cena 
4700 SIT, 12 V 97 - 100 Ah, cena 
7.400 SIT, itd. Možnost plačila s 
čekom 30 dni. AGROIZBIRA, 
Smledniška 17, ® 324-802 17416 
OVERLOCK PFAFF, nov. nerabljen, 
z garancijo, ugodno prodam. "S" 
215- 650 18028 
RAČUNALNIK Atari 520 ST pro
dam. ® 725-028 18516 
STROJ za brušenje tračnih žag 
p r o d a m ® 621-293 18543 
VILIČAR Indos, 2 toni, in TRAK-
TOR IMT 539, prodam. Žerovnik, 
Krakovska 12, Šenčur 18640 

TRAKTOR Torpedo, 75 konjskim 
moči, Super Teger, 32 konjskih 
moči, BCS 127 KOSILNICO, pro
dam. ® 065/75-396 18648 
TRAKTOR Univerzal 550 DTC, IMT 
560 in IMT 549, prodam ® 
061/621 839 18650 
SYNTHESIZER ugodno prodam. 
j | 421-282 18668 
ROLBO in snežni PLUG za Gorenje 
Muta ugodno prodam, ® 74-972 

18673 
PEČ za centralno, 25 KW, novo, z 
bojlerjem, prodam. ® 621 -468 

18675 

CENTRIFUGO za perilo, elektro 
RADIJATOR, 2.500 V Eta 60, pro-
dam. ® 327-613 18676 
KOMPRESOR, 300 I, prodam. ® 
401 -326 18693 
ŠTEDILNIK Gorenje, kombiniran, 2 
plin, 4 elektrika, prodam. ® 
216- 322 1 8699 

TV Iskra Montreal senzor prodam. 
Klemenčič Franc, Ješetova 4/e, 
Kranj 18702 
ŠTEDILNIK Gorenje, 2 plin, 4 elek-
trika, prodam. Klemenčič Franc, 
Ješetova 4/e, Kranj 18704 

Rotacijsko KOSILNICO 135, še v 
garanciji, prodam. ^ 421-601 

18712 
MIKSER, 8-kanalni. z 200 VV ojače
valcem Solton - PA 209, prodam. 
® 43-460 18731 
VVEBASTO za ogrevanje kombija 
ali garaže ter traktorski ČELNI NA-
KLADAČ, prodam, ® 70 009 
TELEVIZOR Gorenje, barvni, ekran 
63 cm, daljinsko upravljanje, pro
d a m ® 242-171 18736 

PEČ za etažno centralo kurjavo in 
BOJLER, 80 I, cena po dogovoru, 
p r o d a m ® 214-464 18738 
GLASBENI STOLP MTC (2 x 20 W, 
brez CD), cena 19.500 SIT, pro
d a m ® 218-754 18742 

SESALEC Iskra prodam ali zame
njam za sesalec Vorvverk. ® 
213-034 18746 
Novejši model RAČUNALNIKA 
Commodore 64, s kasetarjem in 
dva YOJSTICKA -I- kasete, cena 
450 DEM, prodam. Jesenice, "S 
81-454, od 16. ure dalje 18757 

TELEVIZOR Grunding, barvni, 
ekran 37 cm, prodam. ® 215-145 

ELEKTROMOTOR Elko 220 V, nov, 
0.55 KW, 1.400 obratov/min, s kon
denzatorjem, prodam. ® 241 -759 

18764 

ELEKTROMOTOR Sever 220/380 
V, nov, 700 obratov/min, ugodno 
prodam. ® 241-759 18765 
TISKALNIK za Commodore 64 
MPS 803, cena 150 DEM, prodam. 
g 57-782 18781 
PEČ ITP Kočevje, 35.000 Kcal, pro-
dam 20 % ceneje od nove. ® 
85-581 18795 
GOSTINCI! Prodam RAČUNALNIK 
s programom in tiskalnik ter dvoj
ni frape. ® 47-907 ali 47-803 

18797 

TERMOAKUMULACIJSKO PEČ, 3 
KW, prodam. ® 43 110 1 8808 
PAJK - VO - 4 zelo ugodno pro
dam. Jerič, Jama 27, Mavčiče 

18816 

REZILA za razrez hlodovine (tra
čne žage) prodam. ® 41 -289 

18822 

CIRKULAR, 4.5 KVV, in KOTEL za 
prašičjo kuho, ugodno prodam. 
Ogled: Kranjska cesta 36, Šenčur 

18824 

TROSILEC za umetna gnojila in 
dvobrazdni PLUG, prodam. Kranj
ska c. 9, Šenčur 18830 

K M E T O V A L C I P O Z O R ! 
Najnižje cene traktorjev ZETOR. 
Trgoh i t , Hor ju l d .o .o . 
Podolnica 20, 61354 Horjul, tel.: 0609/611-123. 

N A R A V N I PREPARATI , S T R O K O V N O S T , 
ESTETIKA IN P R E D V S E M Z D R A V I Z G L E D 
O B R A Z A IN TELESA 

KOZMETIČNI SALON, METKA KRIVIC 
BEGUNJE, ZGOSA 22, 73-232 

N E G A O B R A Z A , L I M F N A DRENAŽA, A R O M A 
TERAPIJA, DEPILACIJA 

ELEKTROMOTOR, 11 KW, 1420 
obratov/min, cena 400 DEM, pro
dam. Adergas 29/a, Cerklje 18845 

PLETILNI STROJ Pfaff na kartice 
prodam. ® 622-256, po 20. uri 

18851 
REZALNI STROJ - FLEKSARICO, 
motorja 4 KW, ugodno prodam. 
® 632-421 18862 

VIDEORECORDER s 4 glavami, 
nov, cena 750 DEM, prodam. ® 
633-488 18890 
PEC" za centralno ogrevanje, malo 
rabljeno, TVT, prodam. ® 401 -263 

18896 

VIDEORECORDER Seg prodam. 
® 74-400 18912 
Avtomatsko TEHTNICO za krompir 
prodam. ® 328-238, popoldne 

18915 
KINOPROJEKTOR in KAMERO 
Super 8, reflektor 1.000 W, V - A 
meter unimer 33, prodam. ® 
327-613 18930 

PUHALNIK za seno prodam. ® 
403-028 18938 
Rotacijsko KOSILNICO Fella, sa-
monakladalno PRIKOLICO Men
gele, 24 kub. m, prodam, ® 
422-759 18944 
SILOKOMBAJN Sip SK 80 S pro
d a m . ® 422-759 18945 
KUPPERBUSCH prodam. ® 
311-795 18947 
Formatno ŽAGO - CIRKULAR s 
predrezilom in nagibom, REZKAR 
(frezar), prodam. ® 691-985 

18962 

PEČ ITPP - 35 col., novo, ugodno 
prodam. Pečjak, Tomšičeva 23, 
Kranj 18964 
Ugodno prodam CIRKULAR za ža-
ganje drv, ® 241 -034 18995 
TV Orion 55 stereo, grafika, tele-
tekst, cena 55.000 SIT, prodam, ® 
241-242 19000 
STEKLOKERAMICNO PLOŠČO, z 
armaturo, novo, cena 800 DEM, 
prodam. ® 242-403 19003 
ŠTEDILNIK, rabljen, in novo kro-
žno ŽAGO ter kotni BRUSILNIK, 
cena po dogovoru, prodam. ® 
218-873 19011 
SUŠILNI STROJ perila Candy,pro-
dam. 66-343 19014 

GLASBILA 
HARMONIKO Sitar, staro dve leti, 
duri C, F, B, prodam. ® 79-959 

18926 
Klavirsko HARMONIKO Delicia, 
120 basov, p r o d a m . ® 631-800 

18983 
PIANINO in električni HARMONIJ 
p r o d a m ® 216-428 19002 

CR- MATERIAL 
ITISON, nov, 18 kvad. m, prodam. 
® 41-669 18806 
Suhe hrastove PLOHE, 50 mm, 
prodam. C. na Klanec 5, Kranj 

18910 

IZOBRAŽEVANJE 
Dipl. ing. POUČUJE matematiko, 
fiziko in kemijo, ® 221-711, int. 
613 - dopoldan, ® 217-817 - po
poldan 17697 

Učitelj uspešno INSTRUIRA mate
matiko in fiziko, ® 311-471 ali 
631-523 18290 
INSTRUIRAM matematiko za os
novne in srednje šole. Šoštarič, 
Begunjska 8, Kranj 18839 

INSTRUIRAM osnove elektroteh
nike in matematike, ® 218-606, 
popoldan 18880 
IZOBRAŽUJEMO: DOS, VVORD-
STAR, OPRO, PARADOX in nudi
mo tečaj za detektive, ® 328-158 

18927 

KUPIM 
Gradbeno PARCELO v Kranju ali 
okolici kupim. ® 217-055 18602 
VOLKSVVAGEN HROŠČ kupi ljubi 
telj. ® 325-757 18612 
Kostanjeve DESKE debeline 2 cm, 
2.5 cm in 3 cm, kupim, ® 725-431 

18654 

S M U Č I , dolge 120 cm, rabljene, z 
okovjem, kupim, g 216-625 18714 
KRAVE, "mršave", kupim. Fujan, 
Hraše 5, Smlednik, ® 061/627-029 

18796 
HLODOVINO smreke, bukve, jese
na in javora, kupim, ® 58-094 

18823 
Smučarske PANCARJE, ohranje-
ne, št 38, kupim, ® 45-707 18905 
TELETA simentalca, starega do 10 
dni, kupim, ® 421-857 18917 
KOMBI Citroen C 25 D Furgon, 
ohranjen, kupim, ® 215-211 18966 
KADETI A, GOLFA ali A S C O N O , 
registriranega, do 4.000 DEM, ku
pim. ® 061/372-507 18973 

BIKCA simentalca, starega 10 dni, 
k u p i m . ® 801-465 19001 
Mladega hišnega KUŽKA, manjše 
rasti, kupim. ® 45-024 1 9008 

126 P, od letnika 1987 do 1989, ku-
p i m . ® 52-115 19012 

LOKALI 
Montažni OBJEKT, opremljena 
okrepčevalnica (tloris 7 x 11 m), 
cena 12.000 DEM, brez lokacije, _ 
prodam. Ogled, ® 061/614-050. OSTALO 
zvečer 17596 

Gostinski LOKAL ali PROSTOR, 
primeren za to dejavnost, naja
mem. ® 211-882, od 12. do 16. 
ure 18666 

POROČNO OBLEKO, belo, dolgo, 
št. 38-40, prodam. ® 422-554 

18937 
Rjav semiš PLAŠČ, podložen z 
ovčko, št. 40-42, prodam. ® 
213-703 18956 

OTR. OPREMA 
Otroški PAJAC za 2 leti prodam. 
® 50-647 18735 

Nov KAVABAR v Šenčurju oddam 
v najem. Ogled v soboto na Gasil
ski 5, Šenčur, od 10. do 12. ure 

18831 
Takoj odstopim starejši GOSTIN
SKI LOKAL v okolici Bleda. Odkup 
inventarja, cena po dogovoru. Inf. 
osebno p o ® 78-415 18923 

LOKALE PRODAMO: gostinsko-tr-
govski objekt v bližini Kranja, hišo 
za obrtno dejavnost v Kranju, bife 
gril v bližini Kranjske gore ter pro
store za obrt v Kranju. KUPIMO ali 
N A J A M E M O prostor za trgovino 
do 100 kvad. m ter manjši bife v 
centru Kranja. APRON NEPREMI
ČNINE, ® 064/214-674 19021 

KOLESA 
PONY EKSPRESS prodam. Kle
menčič Franc, Ješetova 4/e, Kranj 

18706 

OBVESTILA 
Frizerski salon LILI, Lahovče, vabi. 
Ugodne cene. ® 421-790 18433 
Vsakodnevne poslovne skrbi, ne
nehno letanje in živčnost izčrpava 
telo. Sprostiti se je mogoče na več 
načinov. Preživite lep dan v lepo 
urejeni savni in solariju, ob ugod
nih cenah. Inf. osebno v Klubu 
TROPICAL, Pajarjeva 6, Šenčur ali 
n a ® 41-372 18716 

IZLET 26. decembra - Rim, Capri, 
Pompeji, 5 dni, cena 310 DEM. ® 
691 -624 18777 
A R M A L PIPE po nizki ceni. ® 
801-166 18828 

Ugodna prodaja BOMBAŽNIH 
NOGAVIC na tržnici v Kranju. 

. 18889 
KOMISIJSKA PRODAJA vaših ra
bljenih in novih tehničnih ter špor
tnih artiklov. Gorenjska cesta 18/a, 
Naklo 18892 

TRENIRKE, PULOVERJE ŠALE, za 
otroke in odrasle, IGRAČE, proda-
jam. ® 241 -038 18936 
Dne 17. - 19. 12. 1992 organiziramo 
IZLET na Češkoslovaško. Prijave in 
inf. n a ® 325 737 18990 

OBLAČILA 
Lepo moško zimsko SUKNJO, za 
močnejšo postavo, št. 52, cena 
5.000 SIT, prodam. ® 324-922 

18539 

Nerc J A K N O , novo, črno, št. 42, 
cena 200 DEM, prodam. ® 
891-267 18651 
Moški SUKNJI, karirasto in usnje
no, in črni ženski PLAŠČ, prodam. 
® 421-320 18669 
Žensk i PLAŠČ, nov, PULOVERJE, 
KRILA, št. 38-40, poceni prodam. 
® 212-727, zvečer 18833 
OBLAČI LA za bodoče mamice do
bite v butiku ORHIDEJA, stari del 
mesta Kranj. ® 327-144, po 20. uri 

18895 
Svečano OBLEKO, nenošeno, pro
dam. Eržen, Žabnica 59, ® 44-561, 
popoldan 18901 

DRVA, metrska, razžagana, trske, 
z dostavo, prodam. Žagamo tudi 
na domu. ® 325-488 17008 
GAJBICE, cena 220 SIT/kom, pro-
dam. Ličar, Posavec 78 ali 48, Pod-
nart 18277 
Tovorno PRIKOLICO Gorica, za 
vlačilec, letnik 1988, dolžina 12.60 
x 2.40 x 2.60, nosilnost 25 ton, pro-
d a m . ® 421-672 18665 
GOBELIN Zadnja večerja ugodno 
prodam. ® 422-470 18670 
VOLNO kvalitetno, domačo, pro
dam. Štefetova 1, Kranj, ® 
217-716 18683 
BUTARE, lahko s prevozom, pro-
dam. ® 622-479 18713 

Preparirano G A M S O V O GLAVO s 
celotno kožo prodam. ® 216-206 

18752 
KAMIONSKO CERADO, rabljeno, 
dolžina 4 x 2 x 2 , prodam. ® 
312-050, po 16. uri 18772 

Stare KMEČKE SKRINJE ugodno 
prodam. ® 45-372 18775 
Tovorno PRIKOLICO za osebni av-
to prodam. ® 51 -982 18794 
Govejo ustrojeno KOŽO prodam. 
® 66-306 18798 
TAPISERIJE iz kolekcije Animal 
Haiku Tarot ugodno prodam. ® 
310-588 18807 
Ročne STATVE, delovna širina 140 
cm, p r o d a m ® 311-355 18821 
AKVIZITERJI - prodam KOVANE 
PODSTAVKE za steklenice, pri
merno za novoletno darilo. ® 
68-267, od 17. do 20. ure 18826 
Razne STARINE prodam. ® 
212-406 18853 
Mešana DRVA, 5 m, prodam. ® 
45-336 18877 
Suha bukova DRVA, 9 m, prodam. 
® 45-076 18970 

KANTO za smeti, 240 I, "rostfrei", 
cena 1.300 SIT, prodam. ® 
242-403 19004 
TAPISERIJE "Skrivnost univerzal 
nega znanja" prodam (12.000 
DEM) - menjam (Golf, Kavvasaki). 
® 310-588 19005 

PRIDELKI 
Semenski KROMPIR Desiree pro
d a m . ® 241-162 18658 
Drobni krmilni KROMPIR prodam. 
Pušavec Marija, Letališka 27, Vo-
glje 18681 

OVES, cena 19 SIT, prodam. ® 
061/823-078 18691 
Semenski KROMPIR Desiree, 
1.500 kg, prodam. Olševek 46, 
Preddvor 18718 
VINO, belo in črno po izbiri, cena 
70 SIT/I, prodam. ® 065/57-065 

18769 
SENO in kvalitetni semenski 
KROMPIR prodam. ® 421-242 

18801 
JABOLKA, neškropljena, voščen-
ke in bobovec, prodam. ® 
403-167 18815 
Semenski KROMPIR Cenebec 
prodam. Posavec 124, Podnart 

18857 
ZELJE v glavah in JABOLKA pro
dam. ® 312-392, Zg. Bitnje 19 

A K C I J S K A P R O D A J A 

899 DEM sedaj 789 DEM 
NEMŠKI TV 
SATELITSKI SISTEMI 
DO 25 OBROKOV 
Antena: 80 x 90 
Sprejemnik: 136 kanalov 

" S A T E X " T E L : 4 8 - 5 7 0 

D R V A R S T V 0 
© ( 0 6 4 ) 241-829 

Izvajamo: 
- žaganje, cepljenje drv 
- razrez, razvoz drv 

SE PRIPOROČAMO! 

POSESTI 
GOZD v Gradu pri Cerkljah pro-
d a m . ® 061/841-384 18551 
HIŠO pri vodovodnem stolpu pro
d a m ® 212-394 18720 
HIŠO v okolici Kranja najamemo 
za poslovne prostore. ® 325-678 

18763 
HIŠO z vrtom, pod Mežakljo, pro
d a m ® 066/61-480 18767 
Polovico HIŠE - prvo nadstropje, z 
vrtom, garažo, v najlepšem delu 
Kranja, v neposredni bližini centra, 
z dvema stanovanjema, prodam. 
Eno stanovanje 80 kvad. m, z bal
konom, drugo 56 kvad. m. ® 
211-205 18793 

Starejšo HIŠO z vrtom in dve za-
zidljivi PARCELI na Ovsišah pri 
Podnartu, prodam. ® 
0609/611 -870 18869 
GARAŽO št. 42, zidano, vrstno, lo
kacija pod tržnico, na Jesenicah, 
prodam. ® 75-950, Frlic, Bazovi
ška 3, Radovljica 18888 
Zazidljivo PARCELO, 1.000 kvad. 
m, v bližini Kranja, prodam. ® 
328-042 18894 

Starejšo HIŠO, s 1.000 kvad. m 
zemlje, prodam v Trbojah pri Kra-
nju. ® 214-684, do 14. ure 18906 
V najem vzamem TRAVNIK ali 
NJIVO, približno 1/2 ha. Možen tu
di odkup. Šifra: OD KRANJA DO 
TRŽIČA 18928 

Dve PARCELI v Lahovčah, v zazid
ljivem okolišu, zelo ugodno pro-
dam. Šifra: PARCELA 18939 

HIŠE PRODAMO: nove v Lescah 
in v Podbrezjah, novo vrstno na 
Drulovki, novo atrijsko v Kranju in 
Škofji Loki, dvostanovanjsko sta
rejšo v Lescah, obnovljeno v Kra
nju, nedograjeno v Zapužah, Dru
lovki, začetno gradnjo na Cegelni-
ci pri Naklem in več drugih. Na 
Gorenjskem PRODAMO zazidljive 
parcele za stanovanjsko gradnjo 
in vikende. APRON NEPREMIČNI
NE, ® 064/214-674 19022 

PRIREDITVE 
DUO igra na ohcetih in zabavah. 
® 46-137 18211 
TRIO ali DUO igra na porokah, lo-
kalih, veliko p e t j a ® 70-015 18586 
Plesna šola Kranj VPISUJE NOVE 
Č L A N E ® 41-581 18606 
G L A S B O za ohceti, silvestrovanje 
in zabave nudi TRIO VAL. ® 
421-498 18739 
PLESNA ŠOLA KRANJ vpisuje 
srednješolce v maturantske teča
j e ® 41-581 18982 

UNO ali AX kupim. ® 70-191 
18979 

TEHNIČNI 
TRGOVINI /Mm 
IV - VIDEO - MI FI 
Vodopivčf-va 17, Mohorjev klanec. 

- K A M E R E 

TEL: 064-214-788 

— V ZALOGI S A M S U N G 55 cm stereo teletekst (model 93), 
videorekorderji 3 HEAD, 4 HEAD VPS, video plaver S A M S U N G , 

P o l e g S A M S U N G A n u d i m o S O N Y - P A N A S O N I C 
S H A R P - J V C ( v i d e o r e k o r d e r j e , HI -FI , c a m c o r d e r j e T V , 
d a l j i n s k e t e l e f o n e in š e in š e p o i z r e d n o n i z k i h c e n a h 

PREPRIČAJTE SE! 



2. N O V O L E T N I G A L A K O N C E R T 
Festivalna dvorana Bled, 1. januarja 1993, ob 18. uri 

Sodelujejo: OLGA GRACELJ - sopran 
MIRO SOLMAN - tenor 
MARIJA MLINAR - harfa 
SIMFONIČNI ORKESTER HTV 

Dirigent: Loris VOLTORINI 
Vstopnice v prodaji do 22.12.! 
Informacije po tel.: 78-842 in 76-315 
od 8. do 16. ure. 
HOTELI IN CASINO BLED 

kongresno turistična agencija 
Ribenska 2, Bled 

POZNANSTVA 
Sem vdova stara 58 let. Želim si 
človeka za skupno življenje, stare
ga do 62 let, nealkoholika, iz okoli
ce Bleda. K njemu bi se tudi pre-
selila. Šifra: ŠOPEK CVETJA 18656 

AFRODITA ženitna posredovalni
ca iz Kranja vabi vse osamljene, 
posebej pa kmečke ženske, brez
poselne, dekleta do 35 let, za kate
re je brezplačno, obenem pa vabi 
na zabavo 26/12/1992. ® 324-258 
in 51-245 18825 

RAZNO PRODAM 
REGISTER B L A G A J N O , novo, in 4 
vrtne GARNITURE, nove, prodam. 
® 327-508 18708 

G O R S K O KOLO, moško, novo, in 
VIDEOKAMERO Panasonic, studij-
sko, p r o d a m ® 211-616 18722 
PRALNI STROJ Gorenje in profe-
sionalno RISALNO DESKO, oboje 
v brezhibnem stanju, poceni pro
dam. ® 326-838, Kranj 18755 

Oljni GORILEC, SEKULAR, SKRI-
NJO, 200 I, PRALNI STROJ Gore
nje, prodam. ® 65-643 18838 

DALJNOGLED Spektiv, GOBELIN 
Družina jelena, p r o d a m ® 75-610 

18867 

Garažna VRATA in zadnji ODBI
JAČ za Zastavo 101 prodam. ® 
327-347 18925 

Dva BLATNIKA za Yugo in SEDE
Ž N O GARNITURO prodam. ® 
217-386 18934 

AKVIZITERJI, TRGOVINE! Božične 
jaslice in kalupe poceni prodam. 
® 242-331 18981 

LOKAL v centru Kranja oddam v 
najem. ® 212-788 

Prodam otroško POSTELJICO z jo-
gijem, AVTOSEDEŽ in STOLČEK 
za hranjenje otroka. ® 45-637 

STAN, OPREMA 
Ugodno prodam UMIVALNIK, 
švedsko BATERIJO in SIFON. 
® 242-759 18583 

SPALNICO, starejšo, prodam. ® 
74-698 18694 

Dve OMARI z vgrajenima postelja
ma in dve PISALNI MIZI prodam. 

SPORT 

® 78-937 18745 

Pisalno MIZO, STOL, jedilno MI
ZO, kombinirano PEČ za centralno 
kurjavo, p r o d a m ® 213-034 

Francosko POSTELJO z 2 jogije-
ma, cena 150 DEM, ugodno pro-
dam. Golnik 78, ® 46-589 18771 

DNEVNO SOBO in kotno SEDE
ŽNO GARNITURO prodam. ® 
242-397, zvečer 18773 

DVOSED, nerabljen, in TRAJNO 
ŽAREČO PEČ, prodam. ® 621 -540 

Lepo italijansko SPALNICO ter 
PREDSOBO prodam. ® 212-702, 
211-882, od 12. do 16. ure 18834 

SEDEŽNO GARNITURO razteglji-
vo v kavč, rabljeno, prodam. ® 
324-485 18908 

P O S T E U O in dve OMARICI - Stol 
Kamnik prodam. ® 324-655, po-
poldan 18986 

POMIVALNO KORITO, enojno, 
Rostfrei, novo, še zapakirano, pro
d a m ® 214 464 18989 

Fantovske DRSALKE Bauer, št. 
29-30, 2-krat rabljene, prodam. ® 
46-124, popoldan 18689 

Otroške PANCARJE, št. 27, in DR-
SALKE, št. 42, prodam. ® 84-535 

18920 

Štiri pare S M U Č I NBX, dolžina 180 
- 190 cm, cena ugodna, prodam. 
® 620-579, popoldne 18921 

Troje moške DRSALKE, vse št. 
41-43, rabljene, prodam. ® 78-606 

18942 

Ženski smučarski KOMBINEZON, 
št. 36, prodam. ® 59-037 18948 

PANCERJE, št. 43-44, prodam. ® 
422-255 18975 

STORITVE 
LEDO SERVIS - servisiramo skri
nje, hladilnike, pralne stroje, šte
dilnike. Hitro, poceni! ® 214-780 

17649 

ŽIČNE MREŽE, za ograditev vrtov, 
izdelujemo. Račun velja kot olajša
va pri odmeri dohodnine. ® 
217-937 17927 

V O D O V O D N E INŠTALACIJE 
ŽBAN - Nudimo vam vsa vodoin
stalaterska dela in popravila. Ma
terial dobite brez prometnega 
davka. ® 76-062 18015 

ČISTIM talne obloge, oblazinjeno 
pohištvo, stekla, avtosedeže. ® 
632-437 18027 

ŠTAMPI U KE in ZLATOTISK, 
Kranj, Slovenski trg 7 (delavski 
dom), naročila sprejemamo vsak 
delovnik od 8. do 14. ure, četrtek 
od 8. do 16. ure. štampil jke "izja
va" za naročilnice lahko dobite ta
k o j ® 064/217-424 18031 

Izdelujem in montiram SNEGOLO-
VILCE. Možnost plačila na 3 čeke. 
® 324-468 18121 

NASTAVITEV TV anten in monta
ža A-kanala. ® 215-146 18156 

POPRAVILO električnega orodja 
Black 8t Decker, Iskra. Kodrič, Zg. 
Besnica 36, ® 403-153 18193 

RTV SERVIS Gorenje, Samsung. 
Oprešnikova 8 2 , ® 217-759 18476 

EMAJLIRANJE kopalnih kadi, ga
rancija dve leti. Plačilo na dva če
k a ® 66-052 18531 

ŽALUZIJE, lamelne zavese, plise 
in rolete, izdelujemo in montira
mo. RONO NOGRAŠEK, Milje 13, 
64212 Visoko, ® 43-345 in 
061/651-247. Izvedbe senčil si lah
ko ogledate na Miljah, v sredo od 
10. do 16. ure ali po dogovoru 

18570 

J 8i J SERVIS vam nudi popravila 
TV, VIDEO, HI-FI naprav vseh pro
izvajalcev. Smledniška 80, Kranj, 
del. čas: 9. do 17. ure, ® 329-886 

18571 

V O D O V O D N E INŠTALACIJE 
VSEH VRST (tudi drobna popravi-
la). ® 218-427 18605 

ČISTIMO talne obloge vseh vrst, 
oblazinjeno pohištvo, stekla in na
našamo premaze. ® 79-642 18608 

POPRAVILA in OBNOVA elektri-
čnih navitij, rotorjev in statorjev 
raznih elektromotorjev, avtodi-
nam, altenatorjev, brisalcev, elek
tričnega ročnega orodja znamk 
MAKITA, METABO, ISKRA, 
B O S C H , HILTI, BLACK & DECKER, 

t r g o v i n a z ž e n s k i m i ob lač i l i 
in m o d n i m i d o d a t k i 
Kranj. Tomšičeva 16, (za Delikateso) 
Odprto po. - pe. od 9. do 19. ure, 
sobota od 9. do 12. ure 

Vabimo vas na največjo 
izbiro V Kranju - ženskih hlač, kril, bluz, pletenin 

in modnih dodatkov. 
Z LINO V MRZLE IN 
PRAZNIČNE DNI - za vitkejše in polnejše postave. 
Ugodni plačilni pogoji. 
pričakuje vas LINA - trgovina za prave ženske! 

ter popravila gospodinjskih apara
tov, sesalcev, pralnih strojev, mik-
serjev itd. NA ZALOGI imamo ze 
obnovljene ROTORJE za ročna 
orodja in razne rezervne dele. NA
ROČILA: Inf. ® 064/323-118, 
O S E B N O : ELEKTROMEHANIKA 
BREMEC, Gubčeva 1, Kranj 18680 

TV SERVIS PORENTA, Breg ~Th, 
® 401-347 18700 

SLIKOPLESKARSKA DELA, 15 % 
popust, upokojenci dodatnih 5 %. 
® 59-109 18715 

POLAGANJE parketa in PVC po-
dov. Poceni, kvaliteta. ® 329-202 

18730 

Bolečine, migrena, astma, klimak-
terične težave, odvajanje kajenja, 
h u j š a n j e ® 213r034 18749 

HIŠNI SERVIS - vodovodne, elek-
troinštalacije, gospodinjski stroji, 
bojlerji, slikopleskarstvo... ® 
325-815, 323-171 18760 

KOMBI z VOZNIKOM nudim pod-
jetjem in fizičnim osebam za pre-
voze. ® 45-755 18832 

Nudim PREVOZE s kombijem, 
imam 40 kvad. m skladišča. ® 
422-023 18846 
TISKANJE vseh vrst materialov in 
artiklov, tampotisk, sitotisk. ® 
312-223 18872 

O P R A V L J A M kleparska dela in 
IZOLACIJO cevi centralne kurjave 
iz Al pločevine. ® 328-223 18874 

IZPOSOJA videokamer, uporaba 
je enostavna. ® 241 -265 18899 

FARADAY D.O.O. - NON STOP: 
-RTV SERVIS, -prodaja novih da-
Ijincev, -prodaja SAT sistemov z 
montažo že od 650 DEM. PRIDE
M O TUDI NA D O M . ® 
064/218-210 18929 

P O L A G A M keramične ploščice. 
® 65 705 18946 

STANOVANJA 
S T A N O V A N J E , garažo, vrt, oddam 
trgovcu. Ručigajeva c. 20, Kranj 

18255 
S T A N O V A N J E na Drulovki, 1-sob
no, prodam ali zamenjam za 
2.5-sobno ali večje z doplačilom. 
® 218-464, od 18. do 20. ure 

18537 
Stanovanje 78 kvad. m z etažno 
centralno zamenjam za dvosobno 
ali dvosobno s kabinetom. Mož
nost odkupa. Kovač, Vodopivčeva 
19, Kranj 18589 

Manjše S T A N O V A N J E v Kranju 
najamem. ® 214-953, med ted
nom do 16. ure 18677 

S T A N O V A N J E v Kranju, 1.5-sob-
no, 43 kvad. m, prvo nadstropje, 
centralna, telefon, ugodno pro
dam. ® 223-173 ali 061/327-435, 
soboto popoldne in nedeljo 18679 
Ogrevano S O B O s kopalnico od 
dam samski ženski ali paru brez 
otrok - Slovencem. ® 48-621 

18688 
S T A N O V A N J E iščem za v najem 
® 84 643 18690 

S O B O v Kranju, centralna, kopal
nica, oddam v najem. ® 323-656 

18692 

G A R S O N J E R O , lastniško, zame
njam za družbeno stanovanje v 
Kranju. ® 325-889 18709 

Najamem ali kupim G A R S O N J E 
RO s centralno. Šifra: FEBRUAR 

18710 

S T A N O V A N J E , 4-sobno, komfort
no, topla voda, centralna, CATV, 
telefon, možen odkup, zamenjam 
za starejšo hišo. ® 328-087 18717 

Mamica z majhno hčerko nujno 
vzame v najem neopremljeno 
G A R S O N J E R O ali 1-sobno STA
NOVANJE s telefonom. ® 
213-238, v petek in ponedeljek po 
17. uri 18734 

V Begunjah na Gorenjskem od
dam v najem 2-sobno opremljeno 
S T A N O V A N J E s telefonom, cen
tralno kurjavo in garažo. ® 78 501 

18751 
S T A N O V A N J E na Valjavčevi ulici, 
3.5-sobno, prodam. ® 212-702 ali 
211-882, od 12. do 16. ure 18835 

G A R S O N J E R O ali 1-sobno STA 
NOVANJE v Kranju išče 3-članska 
družina. ® 324-038 18847 
Višja medicinska sestra s 5-letno 
hčerjo išče 1-sobno STANOVA 
NJE v Kranju. Šifra: REDNA PLA
ČNICA 18849 

S T A N O V A N J E , 2-sobno z dvema 
kabinetoma, lastniško, 75 kvad. m, 
s tremi kletnimi prostori, zame
njam za starejšo hišo v Kranju ali 
okolici. Naslov v oglasnem oddel
ku^ 18855 

S O B O z ogrevanjem in možnostjo 
kuhanja v Kranju ali okolici, naja
me starejša ženska. ® 218-792 

18985 
S T A N O V A N J E v Kranju ali okolici 
išče mati z otrokom in rednimi pri-
h o d k i . ® 215-033 18988 

Na Planini Z A M E N J A M O : garso
njero, 22 kvad. m, za 2-sobno ne-
komfortno, 1-sobno, 44 kvad. m, 
za 2-3-sobno v Škofji Loki, 2-sob
no nekomfortno, 48 kvad. m na 
Zlatem polju, za 1-sobno komfort
no, 3-sobno, 80 kvad. m, za 4-sob
no v Kranju, 1.5-sobno, 48 kvad. m 
v Škofji Loki, za 3-sobno v Podlub-
niku. Stanovanja PRODAMO: 
1-sobno v Kranju, Škofji Loki, Trži
ču, 2-sobno v Kranju in Medvo
dah, 3-sobno v Kranju in Medvo
dah. APRON NEPREMIČNINE, ® 
064/214-674 19020 

VOZILA DELI 
Citroen BX, CX, GS, Visa, Diana 
6... RABLJENI DELI in ODKUP vo-
zil Citroen. ® 692-194 18332 

DELE za Zastavo 101 prodam. 
Adergas 24, ® 422-023 18685 

DELE za Lado Samaro 1.300 pro
dam. Grujo Dragica, Mestni trg 4, 
Škofja Loka 18705 
VRATA, desna, za Yuga, prodam. 
® 312-237 18721 

Trgovina z AVTODELI Bohinc, Tr-
boje, vam nudi nove in rabljene 
AVTODELE za Zastavo, Golf in Ra-
nault. ® 49-305 18758 

Dve PLATIŠČI za Kadett D pro
d a m ® 061/612-706 18858 

Desni prednji BLATNIK in leve 
okrasne LETVE za Yuga, prodam. 
® 622-242 19023 

VOZILA 
Agroizbira Kranj nudi ugodno aku
mulatorje Vesna in Topla z dvolet
no garancijo, že od 3.000 SIT na-
p r e j . ® 324-802 17419 

MERCEDEZ 406 D, keson dolžine 4 
m 1974 menjam za osebni avto. 
Zg. Brnik 132, ® 422-714 18547 
Karambolirano VOZILO odkupim, 
takojšnje plačilo v DEM. ® 

061/218-941 18632 

R 19 16 V, 3 v, star 5 mesecev, mo
dre metalik barve, kot iz salona, 
prodam najboljšemu ponudniku. 
® » 061/482-985, izključno med 9. 
in 12 uro - delavniki 18649 

R 4 GTL, letnik 1979, v odličnem 
stanju, prodam. Podpečan, Sv. 
Duh 165, Škofja Loka 18655 

V W HROŠČ-1.200, obnovljen, no-
vejši letnik, prodam. ® 218-077 

18659 

ZASTAVO 101, letnik 1987, regi
strirano do 11/1993, zelo ohranje
no, prodam. ® 632-855, zvečer 

R 4, letnik 1983, prodam. ® 
50-343 18661 

GOLF 1.300, bencinar, rdeč, letnik 
1986, registriran do 6/1993, pro-
dam. ® 78-625 18662 

PEUGEOT 104, letnik 1978, registri-
ran do 20/5/1993, ugodno prodam. 
Krmelj Franc, Ul. 1. avgusta 3, Zla
to polje, Kranj 18664 

ZASTAVO 101, registrirano, letnik 
1977, motor odličen, prodam. ® 
58-484 18667 

OPEL KORSO 15 Diesel, letnik 
1989, registrirano celo leto, prvi 
lastnik, dobro ohranjeno, prodam. 
® 621-820 18674 

VVV HERBI, letnik 1976, kompletno 
obnovljen, prodam. Krč, Tupaliče 
2, Preddvor 18684 

R 4 GTL, letnik 1991, ugodno pro
d a m . ® 801-632 18695 

R 4, letnik 1980, prodam. ® 
323-161 18696 
LADO S A M A R O , letnik 1987, pro
dam ali zamenjam. ® 621-590, 
popoldan 18698 

YUGO 55, letnik 1988, prodam. 
Klemenčič Franc, Ješetova 4/e, 
Kranj 18701 

YUGO 45 KORAL, letnik 1989, pro 
d a m . ® 51-877 18703 

ZASTAVO 101, starejši letnik, in R 
4 GTL, letnik 1983, prva registraci
ja 4/1984, oboje dobro ohranjeno, 
prodam ® 47-802 18707 

Y U G O , letnik 1990, prodam. ® 
44 160 18719 
GOLF Diesel, letnik 12/1985, cena 
9.200 DEM, prodam. Prebačevo 40, 
Kranj 18726 

LADO 1.200, letnik 1986, dobro 
ohranjeno, garažirano, prodam. 
® 311-234 18732 

CITROEN AX ALUR, nov, neregi
striran, rdeče barve, letnik 1992, 
prodam. Naslov v oglasnem od-
delku. 18740 

YUGO SKALA, letnik 1989, pro
dam. Strahinj 64, Naklo 18753 

R 4, letnik 1985, vozen, neregistri
ran, cena 1.700 DEM, in VVV, letnik 
1972, registriran, vozen, cena 1.000 
DEM, p r o d a m ® 217-341 18759 

HYUNDAI PONY 1.5 GLS, karam-
boliran, letnik 1991, prevoženih 
23.000 km, ugodno prodam. ® 
241-835 18761 

GOLF, letnik 1979, generalno ob
novljen, prodam. Voklo 14, Šenčur 

18774 

GOLF JGL, letnik 1982, ugodno 
p r o d a m . ® 721-254 18776 

KOMBI IMV, letnik 12/1983, regi-
striran celo leto, prodam. ® 
325-981 ali 329-948 18779 

OPEL CORSO 1.2 S limuzino, le
tnik 1/1987, in 126 P, letnik 6/1983, 
p r o d a m . ® 46-531 18780 

Ugodno odstopim vrstni red za Fl-
AT TI PO 1.4 S K. ® 241-231 18800 

ZASTAVO 128 1.1 GX, letnik 
12/1987, prodam. Poljanec, Men
cingerjeva 5, Kranj 18802 

YUGO 55 A, letnik 1987, prodam. 
Ševič, Ravne 23, Tržič 18803 

Y U G O 45 A, letnik 1986, prodam. 
® 46-604 18811 

R 4 GTL, letnik 7/1988, ugodno 
prodam. ® 57-695 18817 

ZASTAVO 101, letnik 1977, v ne-
voznem stanju, prodam. Čebašek, 
Pipanova 44, Šenčur 18818 

GOLF letnik 1979, ugodno pro-
dam. Šmid, Golnik 112 18819 

ZASTAVO 750 LE, letnik 1984, pro
d a m ® 68-146 18829 

Y U G O 45, letik 9/1989, prodam. ® 
79-645 18836 

Y U G O 45, letnik 1982, prodam ali 
menjam za manjši avto, motor. ® 
58-209 18837 

R 19 CHAMADE, letnik 1990, pro-
dam. ® 310-619 18841 

FORD ESCORD, letnik 1980, dobro 
ohranjen, prodam. Gorenc Ivan, 
Gradnikova 7, Kranj 18842 

GOLF JXD, letnik 1989, bele barve, 
registriran do 15/4/1993, prodam. 
Maric, Planina 70, ogled popoldan 

ZASTAVO 101, letnik 1980, rahlo 
karambolirano, ugodno prodam. 
® 422-023 18844 

VVV HROŠČ 1.200 J , letnik 1974, 
registriran do 3/1993, prodam za 
1.500 D E M ® 73-951 18848 

YUGO 1.1 GX, letnik 1988, cena 
4.200 DEM, prodam. ® 45-532 

18850 

VVARTBURG pick up, letnik 
11/1984, pravkar registriran in ge
neralno obnovljen, prodam. ® 
214-817 18854 

R CLIO RT 1.4, letnik 1991, kovin
ske barve, garažiran, prodam. ® 
65-651 18860 

LADO 1.500, letnik 1978, registrira
no do 2/1993, ugodno prodam. ® 
422-312 18861 

YUGO 45 KORAL, letnik 1990, ce
na 4.900 DEM, prodam. Kriška 3, 
stanovanje 2, Drulovka 18864 

ZASTAVO 101, letnik 1986, ugodno 
prodam. ® 49-058 18865 

R 4 GTL, letnik 10/1991, kovinsko 
modre barve, z dodatno opremo, 
p r o d a m . ® 723-613, popoldan 

18866 

R 21, letnik 1991, prodam. ® 
891-267 18870 

ZASTAVO 101, letnik 1989, pro 
d a m ® 213-859 18871 

VISO SUPER E, letnik 9/1983, 
ohranjeno, prodam. Ogled na Be
gunjski 57, Tržič 18875 

FIESTO, letnik 1982, dodatno 
opremljeno, prodam. Vičič, Plani 
na 73, Kranj 18876 

N A J N O V E J S I 

SATELITSKI 
S I S T E M I " A M S T R A D " 
99 KANALOV, STEREO, VCR TTMER 
GRAFIKA NA EKRANU(ANGL/NEM) 

G A R A N C I J A „ _ _ / 
12 M E S E C E V J O l l / 

ZMONTAŽOSAMO/ZUsiT 
S ATT- VJRJMO VTSTIIC 

SK I . O K A . OOOHŠTČ* 125 
T E L : 0 6 4 6 3 3 - 4 2 5 

Z A S T A V O 101, letnik 1978, cena 
500 DEM, prodam. Vrhovac, Go-
renjska 20, Radovljica 18878 

KOMBI R Furgon, letnik 1986, prO-
dam. Zadnikar, Zalog 10, ® 
46-138 18879 

GOLF JGL, letnik 1981, prodam 
® 422-221 J888^ 
R 5 CAMPUS, letnik 1992, 7.000 
km, rdeče barve, cena 14.700 
DEM, p r o d a m . ® 52-116 1_8882 
Y U G O 45, letnik 1988, prva lastn_ 
ca, p r o d a m . ® 51-125 18886 
GOLF JGL, letnik 1982, prodarrv 
® 57-936 18887 

Y U G O 55 KORAL, letnik 1990, pro-
dam. ® 323-761 J889? 
Z A S T A V O 101, letnik 12/1987, tro
je vrata, registrirano d° 
28/12/1993, poceni prodam. ® 
221-216 18900 

ZASTAVO 101, letnik 1987, ~pro-
dam. Trobec, Gorice 55, Golnik 

18903 

Z A S T A V O 101, letnik 1981, regT 
strirano do 19/11/1993, prodam-
® 326-694 18907 

R 4 GTL, letnik 1986, krem barve^ 
80.000-km, registriran do 4/1993, 
stalno garažiran, prodam za 3.800 
D E M . ® 75-092, po 17. uri 18909 

R 4, letnik 1977, prodam. ® 
49-257 18914 

FORD FIESTA, letnik 1980, 65.000 
km, zelo ohranjeno, prodam. Tri-
glavska 12, Drulovka, Kranj 18916 
UNO 45 S, letnik 1985, prodam 
Zariška 13, Drulovka, Kranj 18918 
Y U G O 55 SKALA, letnik 1989, do"-
bro ohranjen, prodam. Predoslje 
43, Kranj 18924 

GOLF, novo registriran, letnik 
1980, prodam. Rajhart, Koroška c 
6, Bled - Rečica 18932 
OPEL CORSO 1.2, letnik 1989, prčT 
dam. C. na Brdo 40 18940 

ZASTAVO 101 GX, letnik 1987, re
gistrirano do 11/1993, prevoženih 
45.700 km, garažirano, ugodno 
prodam. ® 84-778 _394_ 

LADO S A M A R O 1.300 zelo u g o ? 
no prodam. Čumurčič, Partizanska 
23, Tržič _3949 

FIAT RITMO, letnik 1980, registTT 
ran do 7/1993, zelo ugodno pro
d a m . ® 242-148 _395j_ 

FIAT 126 P, letnik 1981, registriran 
do 4/1993, ugodno prodam. ® 
329-502 _9955 

ZASTAVO 101, letnik 1978, reg^ 
strirano do 3/1/1993, cena 800 
DEM, p r o d a m ® 312-207 18957 
ZASTAVO 101 Mediteran, letnik 
1980, registrirano do 7/7/1993, ce
na po dogovoru, prodam. ® 
59-109 18958 

YUGO 45 KORAL, letnik 1990, prćT 
dam. Terseglav Vanja, BI. Dobrava 
86/b 18959 
YUGO 45, letnik 1989, registriran 
do 11/1993, p r o d a m ® 312-255 

18963 

CITROEN GS A PALLACE, garažT 
ran, prodam. ® 327 185 18976 
ZASTAVO 750, letnik 1980, za deitT 
prodam. Celar, Strahinj 97, Naklo 

ZELO UGODNO NPK15-15-15 
CENA: 1.080,00 SIT/vreča 
Z IZJAVO 5 % POPUSTA 

PRIMA d.O.O., Sora 42 a 
MEDVODE, TEL: 061-611-507 

4 h . 
z a j č e k . 
Vse z a o t r o k a 

d o 14 l e t 

igrače, oblačila, kozmetika, 
vozički (tudi za dvojčke), 
stajice, otroški avtosedeži, 
previjalne mize,... 
ortopedska obutev 
Petejan,... 

KRANJ 
TRG RIVOU - Jaka Paclja 7 
tel. 325-103 
ODPRTO: od 9. do 12. ure 
in od 15. do 19. ure, 
sobota od 8. do 12. ure 



SMUČARSKI 
TEČAJ 
bo za otroke od 4. leta dalje 
na Pokljuki od 26.12. do 30. 
12. 1992. 
Cena tečaja je 6.000,00 SIT 
na dva čeka. 
Informacije in prijave po 
tel.:324-290 
Smučka d.o.o., Kranj 

UNO 45 S, odlično ohranjen, letnik 
1985, registriran do 8/1993, pro
d a m . ® 73-017 18980 
R 4, letnik 12/1989, cena 6.500 
DEM, p r o d a m . ® 214-780 18984 
R 8, neregistriran, motor obno
vljen, cena 400 DEM, prodam. ® 
633-344 18987 

R 12, letnik 1976, registriran do 
9/1993, cena 1.000 DEM, prodam. 
® 57-853 18992 
S U B A R U LEGASI, skoraj nov, 
ugodno prodam. ® 50-691 18997 
KOMBI IMV, letnik 1975, general
no obnovljen, zelo ugodno pro
dam. ® 76-985 18998 
GOLF Diesel, letnik 1985, prodam 
ali m e n j a m ® 218-647 19006 
ZASTAVO 101 Comfort, letnik 
1980, registrirano do 8/6/1993, 
p r o d a m ® 221-157 19007 

Y U G O 45, letnik 1989, prodam. ® 
217-972 19009 
Z A S T A V O 101, letnik 1982, regi
strirano do 6/1/1993, zelo ohranje
no, cena 1.700 DEM, prodam. ® 
328-079, v petek od 9. do 17. ure 

19010 

S A M A R O , letnik 1988, bele barve, 
cena 6.300 DEM, in nov zadnji OD
BIJAČ za Yugo, prodam. ® 
214-784, popoldan 19015 
VISO OLTCIT, letnik 1991, in MO
TOR za Ami 8, prodam. ® 
222-241, int. 211 ali Korlat, Kriška 
5, Drulovka, Kranj - ogled popol-
dan 19018 

Y U G O 55, letnik 1990, in ŠKODO, 
letnik 1981, prodam. ® 620-483 

19019 

ZAPOSLITVE 
Ste brez zaposlitve? Zelo dober 
zaslužek vam nudimo, če imate la
sten prevoz. Iščemo večje število 
LJUDI, ki bi bili pripravljeni delati 
na področju cele Gorenjske, v 
smereh: Škofja Loka - Poljanska in 
Selška dolina, Bled - Bohinj, Jese
nice - Rateče, okolica s Kranjem in 
Jezersko. Ponudbe s kratkim ži
vljenjepisom pošljite na Šifra: SA-
M O S T O J N O S T 18231 
V Radovljici iščem ŠIVILJO -
KROJAČA, za 1-krat tedenski 
obisk v trgovini z meterskim bla
gom, ki bi bil(a) pripravljen(a) 
sprejemati naročila in izdelovati 
oblačila. ® 221-771, 242-775 ali 
75-175 18233 

Različne VRSTE samostojnih DEL 
na domu. Zaslužek dober. Za po
drobna različna navodila pišite na: 
Kerec, Poštno ležeče, 61261, Lju
bljana Dobrunje 18530 
OSEBO, ki je sposobna voditi knji
govodska in ostala pisarniška dela 
v manjšem podjetju, iščemo. Za-
željena je praksa na podobnem 
delavnem mestu. Šifra: REDNO ali 
HONORARNO 18558 
LJUDI za strežbo in pomoč v kuhi
nji, iščemo. ® 311-291 ali 311-269 
_ 18560 
Vabimo V S E DELOVNE, pridne in 
zaslužka željne, da se nam pridru
žijo pri uspešnem delu. Inf. ® 
061/442-107, do 10. ure ali po 21. 
uri 18609 

POTNIKI, KOMERCIALISTU Daje
mo vam možnost, da izkoristite 
svoje sposobnosti tudi pri nas. De
lo je dolgoročno in perspektivno, 
odličen zaslužek. Prošnjo s krat
kim življenjepisom pošljite na p.p. 
3, Vodice 18644 

POTNIKA ali POTNICO za prodajo 
hrane za male živali zaposlimo. 
Pogoj je lasten prevoz. SČORPIO, 
® 43 234 18652 
Gospodinjsko POMOČNICO iš-
Čem. Brodt, Gradnikova 123, Ra 
dovljica 18723 
Za mojo obratovalnico iščem š lV I -
U O , ki bi honorarno vršila popra
vila konfekcije. ® 48-656 18741 
Potrebujemo prijazno VARUŠKO 
na našem domu pri Kranju, šifra: 
VESTNA 18744 
Rabimo več ZASTOPNIKOV ali 
ZASTOPNIC z lastnim prevozom 
za prodajo zanimivih artiklov. 
Uspešni lahko dobijo redno zapo
slitev. ® 068/85 142, zvečer ali 
73-894, od 15. ure dalje 18754 
POZOR! Če imate osebni avto in 
veliko prostega časa, se priključite 
uspešni organizirani skupini pri 
prodaji tekstila na terenu. ® 
061/447-580 ali 068/85-325 18756 

Pridnega kvalificiranega NATA
KARJA ali NATAKARICO redno 
zaposli BISTRO OAZA Jesenice. 
Inf. osebno v Bistroju, vsak dan od 
17. do 20. ure 18766 
Pizzerija v Mavčičah honorarno 
zaposli DEKLE za strežbo. ® 
401-169 18783 
ŠOFERJA za razvoz kruha v zgod-
njih jutranjih urah honorarno za
poslimo. Pisne ponudbe pošljite 
na naslov: Pekarna Orehek, Kranj, 
Kutinova 3 18784 

Najboljši ARTIKEL, visoka provizi
ja, dnevna izplačila. ® 325-678 

18787 
36-letni samski moški išče DELO 
na KMETIJI. ® 329-045 18804 
SLOVENSKA KNJIGA D.O.O. LJU
BLJANA VABI K S O D E L O V A N J U 
HONORARNE SODELAVCE S PO
DROČJA GORENJSKE ZA DELO 
dostavljalca IN popisovalca, Z 
M O Ž N O S T J O KASNEJŠE REDNE 
ZAPOSLITVE. ® 51-452, v soboto 
od 8. do 10. ure 18827 

Zaposlim dve simpatični DEKLETI 
za delo v bistroju v okolici Kranja. 
Praksa o b v e z n a ® 422-515 18884 
Še eno delovno mesto za dobrega 
POTNIKA. Zaslužek 4.000 DEM. ® 
329-010 18897 
DELO na vašem domu, delovne iz
kušnje niso potrebne. Pošljite kra
tek življenjepis in kuverto z vašim 
naslovom in znamko, nato boste 
dobili potrebna navodila. Ahčin 
Anica, Zg. Duplje 11,64203 Duplje 

18904 

DEKLE za delo v strežbi iščem. ® 
421-057, popoldne 18911 
KAVA BAR LEV išče DEKLE za 
strežbo. ® 45-360 18960 
DELO na vašem domu, delovne iz
kušnje niso potrebne. Svoj življe
njepis pošljite na naslov: Trček 
Erika, Mestni trg 8, Škofja Loka 

18967 
DELO na vašem domu, delovne iz
kušnje niso potrebne. Pošljite kra
tek življenjepis in kuverto z vašim 
naslovom in znamko, nato boste 
dobili potrebna navodila. Kuralt 
Božo, Sp. Besnica 108/e, 64201 Zg. 
Besnica 18972 

Za določen čas zaposlimo ELEK-
TRIČARJA, ki je sposoben samo
stojno izdelovati električne razde 
lilce in električne razdelilne oma
re. Bidovec, Jurčičeva 2, Kranj 

18993 
Reklamno podjetje nudi pol pisar
niško, pol komercialno DELO. Za-
željen lastni prevoz. ® 633-786 

19016 
Reklamno podjetje nudi delo 
GRAFIČNEMU OBLIKOVALCU ali 
ČRKOSLIKARJU. ® 633-786 

19017 

ZAHVALE 
POLICIJSKI ENOTI TRŽIČ in še 
posebej KOVORSKIM GASILCEM 
pri hitri in humani pomoči pri vod
ni ujmi se iz srca zahvaljujeta dru
žini PETRA in FRANČIŠKE POGAČNIK. 18678 

ŽIVALI 
KOZLIČKA srnaste pasme, pro-
dam. ® 242-686 18223 
Polovico BIKA prodam. ® 
632-861, zvečer 18599 
TELIČKO simentalko, staro 7 ted-
nov, prodam. ® 725-611 18647 

M E S O od mlade krave prodam. 
Dostavim tudi na dom. Trstenik 15, 
Golnik 18653 

OVCI ; 
872-601 

jagnjeti prodam. ® 
18657 

PRAŠIČA za zakol prodam. Sajo-
vic, Mlakarjeva 43, Šenčur 18663 
J A G N J E T A , stara 3 mesece, pro-
dam. Bašelj 18 18671 
BIKCA frizijca, starega teden dni, 
primernega za nadaljno rejo, pro
dam. ® 47-604 18672 

KRAVO simentalko s teletom pro
dam. Žabnica 55, ® 44-509 18682 

Dva TELETA prodam. Zg. Brnik 73, 
® 422-689 18686 
TELICO, težko 200 kg, in TELETA, 
starega 14 dni, oba simentalca, 
prodam. ® 75-704 18687 

TELETA simentalca prodam. Škof
jeloška 33, Kranj 18697 
TELIČKO simentalko, težko 180 kg, 
p r o d a m ® 421-601 18711 

Dva mlada PSA, stara 4 mesece, 
o d d a m . ® 421-192 18724 

Dva črna KUŽKA podarim. Zali 
Log 45, Železniki 18725 
Več KRAV po telitvi prodam. Gori-
če 53, Golnik 18727 
Polovico KRAVE prodam. ® 
725-229 18728 
PRAŠIČA, težkega 120 kg, pro-
dam. Starman, Rakovica 11, Bes
nica 18729 

Polovico KRAVE, krmljene s se
nom, prodam. Voglje na vasi 17, 
Šenčur 18743 
KRAVO simentalko, težko, brejo, 
prodam. Zasip Stagne 20, Bled 

18748 
PRAŠIČA za zakol, težkega 150 kg, 
krmljenega z domačo hrano, pro-
dam. Voglje, Letališka 15 18750 
RACE prodam. ® 79-690 1 8768 
Polovico mlade KRAVE, cena 300 
SIT/kg, prodam. ® 68-008 18770 
Dve delovni KOBILI in brejo TELI
CO simentalko, prodam. Luže 19, 
Visoko 18778 

OVCO z jagnjetom prodam. ® 
83-274 18782 
TELIČKA simentalca, starega 10 
dni, kupim. Lesce, ® 75-320 18785 
PRAŠIČA, težkega 170 kg, domača 
reja, prodam. Poženik 8, Cerklje, 
® 422-579 18788 
TELIČKO simentalko, staro teden 
dni, prodam. Suha 37, Kranj 18789 

PRAŠIČA, težkega 170 kg, pro
dam. Srednja Vas 55, Šenčur 

18791 
PRAŠIČE za zakol, težke od 130 do 
170 kg, prodam. Kovač, Zalog 30, 
Cerklje 18792 
Polovico TELICE prodam. ® 
68-633 18805 
PRAŠIČA, težkega 170 kg, pro-
d a m ® 422-585 18809 

PRAŠIČA za zakol, težkega 130 kg, 
prodam. Zalog 43, Cerklje 18810 

PRAŠIČA" za zakol prodam. ® 
49-229 18812 
TELICO, staro 5-6 mesecev, pro-
dam. ® 66-776 18813 
KRAVO, jalovo, prodam. ® 
883-102 18814 
Dve TELICI simentalki, breji, pro
dam. Čebašek, Pipanova 44, Šen
č u r ^ 18820 
PRAŠIČA za zakol, krmljenega z 
domačo krmo, teža 120 kg, pro
d a m . ® 311-789 18840 

PRAŠIČA, mesnatega, za zakol, 
težkega 170 kg, domača krma, 
p r o d a m ® 329-006 18852 

Veliko ŠNAVCERKO in prijazno 
PSIČKO majhne rasti oddam. ® 
632-210 18859 

TELICI, breji, 7 in 9 mesecev, pro
dam. Potoče 16, Preddvor 18863 
TELICO, brejo v 9. mesecu, pro
dam. Lagonder, Trno 6, Žabnica 

18868 
JARKICE, stare 18 tednov, pro-
dam. ® 422-027 18873 
PRAŠIČA za zakol prodam. Pože
nik 34, Cerklje 18883 
TELIČKO, črnobelo, staro 7 dni, 
prodam. Remic, Rupa 9, Kranj 

18885 
PRAŠIČA za zakol prodam. ® 
66-108 18891 
KRAVO, brejo 9 mesecev, in TE
LIČKO za zakol, prodam. Lipovec, 
Zg. Laze 22, ® 725-252 18893 

M E S O mlade krave, PRAŠIČA za 
zakol in mlade PRAŠIČKE, do 20 
kg, p r o d a m . ® 421-042 18902 

Mlado KAVO frizijko, brejo, pro-
dam. Glinje 8, Cerklje 18913 
TELIČKO simentalko, težko 130 kg, 
prodam. ® 48-591 18919 
TELIČKO simentalko, staro 6 ted-
nov, prodam. ® 65-037 18931 
PRAŠIČA za zakol, prodam. Češ-
njevek 12, Cerklje 18933 

PRAŠIČA za zakol, domača krma, 
prodam. C. 26. julija 48, Naklo 

18935 
če iščete PRAŠIČA, pokličite na 
® 73-288 18943 
TELIČKO, črno, staro 9 dni, pro
dam. Zupan Franc, Praprotna Poli-
ca 29, Cerklje 18950 

TELIČKO, staro 4 tedne, prodam. 
® 061/841-400 18952 
TELIČKO simentalko, staro 10 dni, 
prodam. ® 43-009 18953 
PRAŠIČA za zakol, TELETA, stare-
ga teden dni, in REPO, prodam. 
® 422-371 18961 
PRAŠIČA za zakol, domača krma, 
prodam. Apno 1, Cerklje 18965 
Rjave JARKICE ter manjše in več-
je PRAŠIČE prodam. Stanovnik, 
Log 9, ® 65-546 18968 
PRAŠIČE za zakol prodam. Kokr-
ški Log 10, Kranj 18969 
KRAVO, brejo 9 mesecev, pro
dam. Rebernik, Šenturška gora 17, 
Cerklje 18971 

PUJSKE, stare 10 tednov, prodam. 
Dražgoše27, ® 66-317 18974 
TELETA, starega 10 dni, prodam. 
Ljubljanska 7, Radovljica 18978 

TELETA, starega en teden, pro-
dam. Sr. Bitnje 18, Žabnica 18991 
TELICO po izbiri prodam. Hraše 6, 
Lesce 18996 
TELIČKO, staro 10 dni, prodam. 
Košir, Žeje 3, Duplje 18999 
Perzijske MUCKE prodam. ® 
82-743 19013 
Udomačeno NIMFO, mlade NIM
FE, CEBRICE, prodam. C. v Vind-
gar8, Bled 19024 

O S M R T N I C A O S M R T N I C A 

Sporočamo žalostno vest, da 
je umrl 

ALOJZ 
AVSENIK 
iz Kranja, Vrečkova 9 

Od pokojnika se bomo poslovili v petek, 11. decembra 
1992, ob 15. uri na pokopališču v Kranju. 

ŽALUJOČI: Vsi njegovi 

Z A H V A L A 

Ob boleči izgubi najine mame 

FANI 
GRILC 
roj. Kne 

iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti, ji 
darovali cvetje, izrazili sožalje in nama v težkem trenutku 

lajšali bolečine. 

Žalujoča: hči in sin 

Z A H V A L A 
Po hudi in dolgi bolezni nas 
je za vedno zapustil naš 
nenadomestljivi mož, ata, 
dedi, tast, brat, stric in svak 

FRANC 
GOMBOC 
iz Vrbenj 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijate
ljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, 
sveče ter za spremstvo na njegovi zadnji poti. Zahvaljuje
mo se zdravstvenemu osebju Bolnišnice Jesenice, izredno 
pa dr. Šolarju. Zahvaljujemo se tudi osebju Kliničnega 
centra Ljubljana, gospodu župniku za lepo opravljen po
grebni obred, pevcem iz Kovorja ter govorniku za poslo

vilne besede. Vsem skupaj iskrena hvala. 
Žalujoči: Vsi njegovi 

ZAHVALA 

Če bi solze govorile, 
bi nazaj te prebudile. 

Ob mnogo prerani izgubi našega dragega sina, bratca in 
vnuka 

PETRA VILFANA 
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam kakorkoli poma
gali v najtežjih trenutkih, ga obdarovali s toliko belega 
cvetja in svečami ter ga v tako velikem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala gre sosedom, so
rodnikom, gospe Mariji Jamnik in njenemu pevskemu 
zboru, g. župniku ter fantom, ki so ga ponesli na zadnjo 

pot. Vsem še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči: mami, ati, sestrica Kristina in ostalo sorodstvo 

Sp. Bitnje, 6. decembra 1992 

ZAHVALA 

Ob smrti naše drage mame, 
stare mame, prababice, tete in 
tašče 

FRANČIŠKE BREZAR 
roj. Kodrič 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijate
ljem in znancem za darovano cvetje, sveče, maše in izreče
no sožalje. Posebna zahvala zdravstvenemu in strežnemu 
osebju Doma upokojencev v Kranju. Hvala g. župniku in 

pevcem za poslovilne žalostinke. 
Vsi njeni 

ZAHVALA 

Ob smrti naše drage sestre, 
tete in svakinje 

ANČKE 
ŠTER 
iz Sp. Dupelj 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, znancem in vsem, ki 
ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Zahvala g. župniku 
za opravljen obred, pevcem ter dr. Sajevčevi za dolgoletno 

zdravljenje. Posebej se zahvaljujemo sosedom. 

ŽALUJOČI: Vsi njeni 

ZAHVALA t »Jaz sem živi kruh... 
Če kdo je od tega kruha, 
bo živel vekomaj.« 
(Jan 6. 51) 

Ob boleči in mnogo prezgodnji izgubi najdražje mami in atija 

VERONIKE in FRANCA MARTINJAK 
se iskreno zahvaljujeva vsem, ki so nama v težkih trenutkih stali ob strani, ter vsem, ki ste ju 
pospremili na zadnji poti. Posebej se zahvaljujeva sorodnikom, sosedom, kolektivu Gorenj

skega tiska in gospodu K A P L A N U . 

Njuna Peter in Zdenka 

Grad, december 1992 



NOVICE IN DOGODKI 

Tržiška Bistrica ogroža dve hiši v Tržiču Vodstvo KS DA, šola NE 

Zakoličenje pred leti, 
škarpe pa še ni 
Tržič, 10. decembra - Zadnje neurje je precej ustrahovalo prebival
ce hiš na Cesti St. Marie aux Mineš št. 2 in 3 v Tržiču. Pod prvo je 
narasla reka spodjedla brežino, v kateri je nastal velik usad pod 
enim od hišnih vogalov. Ker se bližnja drvarnica že poseda, se sta
novalci boje, da enaka usoda čaka tudi hišo. Za obljubljeno škarpo 
nihče nima denarja. 

Predilniška hiša, v kateri ži
vijo tri stranke, je stisnjena 
med strugo Tržiške Bistrice in 
breg pod cesto v Pristavo. Od
kar je cesta v Tržič pri tovarni 
Peko presekala nekdanji ovi
nek in promet poteka po drugi 
strani rečne struge, sta hiši s 
številko 2 in 3 komaj opazni. 
Morda je tudi to nekoliko kri
vo, da Tržičani komaj vedo, 
kakšne probleme imajo tam
kajšnji prebivalci zaradi vode 
ob večjem deževju. 

»Med zadnjim neurjem se je 
gladina reke tako dvignila, da bi 
kmalu segla do hiše,« opisujeta 
Marija in Drago Grguraš iz 
predilniške hiše in razlagata: 
»Prav pod hišo je voda spodjed
la breg. Zato je precej zemlje 
/grmelo v strugo, po malem pa 
drsi še sedaj. Take težave so ne
koliko višje že prej povzročile 
posedanje drvarnice in vrta. Sta
novalci smo sami utrjevali breži
no pod hišo, vendar to nič ne po
maga. Že nekaj let nazaj so pri
šli zakoličit teren za postavitev 
škarpe, vendar je še do danes ni

so začeli graditi. Na občini se 
izgovarjajo, da ni denarja za to, 
mi pa ne vemo, kdo bo ukrotil 
grozečo reko.« 

Odgovor na vprašanje sta
novalcev smo najprej skušali 
najti v Tržiču. Ivan Eler iz ob
činskega oddelka za prostor in 
okolje je povedal, da so se s 
tem problemom ukvarjali že 
njegovi predhodniki; tudi sam 
nima vpliva na njegovo rešitev, 
ker je urejanje rečnih strug v 
pristojnosti Vodnogospodar
skega podjetja Kranj. Direktor 
tega podjetja Vinko Brezar pa 
je poudaril, da do uresničitve 
že izdelanih projektov za škar
po ni prišlo zaradi umiritve 
brežine v preteklosti. Obenem 
je naštel reševanje številnih 
bolj nujnih problemov zaradi 
poplav in umikanje manj po
membnih stvari iz planov po
jasnil s pomanjkanjem denarja. 
Obljubil je še, da si bodo njiho
vi delavci ogledali reko pod 
omenjeno hišo in se dogovorili 
za hitre posege, če bodo nujni. 
# S. Saje 

PTT PODJETJE KRANJ 
obvešča vse uporabnike telefonskih storitev, da bo zaradi 
vključitve nove digitalne telefonske centrale v Radovljici 11.12. 
1992 prekinjen telefonski promet z naročniki na območju tele
fonskih central: 
Begunje, Kropa, Brezje, Radovljica 
Od navedenega datuma dalje veljajo nove šestmestne telefon
ske številke. 
Podatki o novih telefonskih številkah bodo z dnevom zamenja
ve na voljo na službi telefonskih informacij na številki 988. 
Uporabnike telefona prosimo, da obvestilo sprejmejo z razu
mevanjem. 

Pozorno preberite, če je Gorenjski glas pri Vas 
doma že več kot 40 let! 

Naš45. rojstni dan 
Po vseh znanstvenih spoznanjih so petinštirideseta leta ti

sta, ko smo na višku življenjskih in ustvarjalnih moči. Letos be
leži 45 let rednega izhajanja Vaš priljubljeni poltednik GO
RENJSKI GLAS in omenjena ugotovitev v celoti velja tudi zanj. 

Dobrega časopisa pa ni brez zvestega kroga bralk in bralcev. 
V skoraj pol stoletja je seznam naslovov, na katere poštarji ob tor
kih in petkih prinašajo Gorenjski glas, postopoma rasel, veliko 
novih naslovov je in še več drugih sprememb. 

Prav zato smo se odločili, da Vas povabimo in skupaj dopol
nimo podatke v naši naročniški evidenci Zaradi sprememb pri
imkov in imen naslovnikov, hišnih naslovov itd. namreč nimamo 
več popolnoma točnih podatkov o tem, kdo med Vami, spoštova
ne naročnice in cenjeni naročniki Gorenjskega glasa, naš časo
pis prejema že polnih 45 let. Bolj natančno: Gorenjski glas je tra
dicionalno družinski časopis in tako dopolnjujemo podatke, kje 
imate Gorenjski glas doma že 45 let. 

Verjamemo, da boste tudi pri Vas doma težko ugotovili, če 
Gorenjski glas prejemate že vseh 45 let. Navsezadnje se v 45 le
tih zgodi marsikaj: npr. preselitev, spremembe v družim, temelji
to čiščenje podstrešja in kleti, in podobno. Zato je povsem obje
ktivno, da čisto natančno niti pri Vas doma ne veste več, ali je 
»Gorenjec« vaš redni gost že 30, 35, 40 ali 45 let. 

Z našo akcijo zato iščemo naročnice in naročnike (pa tudi 
njihove potomce!), ki prejemate Gorenjski glas ie več kot 40 let. 
Med vsemi, ki se nam boste oglasili, pa bomo še posebej veseli 
vseh, ki nam boste sporočili, da Vas Gorenjski glas razveseljuje že 
neprekinjenih 45 let. Ker smo Gorenjci trmasti in to še posebej 
drži tudi za uredništvo Gorenjskega glasa, bomo dober časopis 
delali še najmanj nadaljnjih 45 let. V dobrem časopisu pa bomo 
več prostora namenili pogovorom z bralkami in bralci, ki imajo 
Gorenjski glas radi že 40 let in več - prav zato pa Vas vabimo, 
da nam sporočite, če ste tudi Vi med njimi! 

Torej: v pismu, na dopisnici ali po telefonu 064/218-463 
nam čimprej sporočite, če pri vas doma prejemate Gorenjski glas 
že 40 let in več. Vsekakor pa nam pišite, če ste ie vse od leta 1947 
naprej »Glasovci«! 

Ce je pri podatkih o naročniku vmes prišlo do sprememb. 
Vas prosimo, da nam to napišete (zlasti, kdo je bil prvi naročnik 
oziroma na kateri naslov ste prejemali časopis). 

Ker že več kot mesec dni vsevprek obljubljajo. Vam v tej na
ši akciji ničesar posebej ne bomo obljubili - pač pa Vam zagota
vljamo, da Vaše sporočilo ne bo ostalo brez našega odziva. 

Naš naslov poznate: GORENJSKI GLAS, 64000 KRANJ. 
Gorenjski glas 

- Dovje - Mojstrana - V kraje
vni skupnosti Dovje-Mojstrana 
v jeseniški občini so v nedeljo 
ob državnih volitvah volili tudi 
nov Svet krajevne skupnosti. V 
11-članski svet so bili izvoljeni 
Miha Kosmač, Sašo Košir, 
Rajko Lotrič, Marjan Pavlovič, 
Miha Peternel, Joža Pezdirnik, 
Iztok Polak, Mirko Rabič, 
Slavko Rabič - mlajši, Alfred 
Šprager in Franci Zima. Pri 
odločanju o imenu osnovne šo
le na referendumu pa ni bila 
dosežena potrebna večina, da 
se ime Osnovne šole 16. de
cember spremeni v Osnovno 
šolo Mojstrana. Za spremembo 
sedanjega imena je namreč gla
sovalo 48,04 odstotka vseh vo
lilnih upravičencev in tako ni 
bila dosežena zahtevana po
trebna večina. Šola bo torej še 
naprej imela ime 16. december. 
• A. Ž . 

Otvoritev dveh cest 
- Brezje pri Tržiču - V krajevni 
skupnosti Brezje pri Tržiču bo 
jutri, 12. decembra, popoldne 
svečano. Ob 15. uri bo namreč 
slovesna otvoritev kar dveh re-
konsktruiranih- in asfaltiranih 
cest. Najprej bodo odprli cesto 
na Visočah, takoj za tem pa še 
na Brezjah. Po otvoritvi bodo 
delovni uspeh v krajevni skup
nosti uspeh proslavili v Domu 
družbenih organizacij na Brez
jah pri Tržiču. • A. Z . 

Gorjanska olimpiada 
- Gorje - V Gorjah se bo drevi 
ob 20. uri sestal poseben prek 
20-članski iniciativni odbor za 
organizacijo tako imenovane 
Gorjanske olimpiade. Pobudo 
za različne prireditve, ki naj bi 
jih prirejali skozi celo prihod
nje leto, so dali domačini. Če 
se bodo drevi dogovorili za 
pravila in organizacijo, bodo v 
Gorjah že 2. januarja (seveda 
če bo sneg) sankaške tekme. • 
A. Ž. 

V Radovni podrlo most 
- Gorje - Sredi tedna smo iz 
krajevne skupnosti Gorje dobi
li sporočilo, da je v Radovni, v 
noči s sobote na nedeljo, neur
je podrlo in odneslo 14 metrov 
dolg most v Grabnu, ki je po
vezoval Podhom s Poljanami 
in naprej z Jesenicami. Škoda 
je še toliko večja, ker je bil na 
ta most "obešen" vodovod, ki 
je tako zdaj pretrgan. Zdaj 
imajo ljudje še vodo, vendar pa 
bo pomanjkanje le-te ob suš
nem obdobju, zato bo most in 
vodovod treba čimprej obnovi
ti. Iz Podhoma v krajevni skup
nosti Gorje, kjer je bila v nede
ljo na referenduma za samopri
spevek v krajevni skupnosti 
podpora za samoprispevek naj-

Nagrajena likovnika 
z Jenkove šole 
Kranj, 10. decembra - Pred dne
vi sta učenca osnovne šole Simo
na Jenka v Kranju Aleš Polak 
in Gregor Ramovš prejela me
dalji, najvišjo nagrado z 8. med
narodnega bienala otroške gra
fike v Torunu na Poljskem ter z 
10. mednarodnega otroškega 
bienala na temo fantazije v 
Martinu na Slovaškem. Lepo 
priznanje zanju, za šolo in za 
njuno učiteljico Jolando Piber-
nik. 

V Torunu na Poljskem so 
razstavo otroških grafik šele 
dobro odprli, na ogled bo do 
marca. Na njem so slovenski 
šolarji prvič pobirali priznanja 
za samostojno Slovenijo. Prvič 
se je tudi zgodilo, da je bila na
grajena Aleševa grafika natis
njena na naslovnici kataloga. 
Iz Slovenije je na bienale po
slalo svoja likovna dela 24 šo
larjev, od teh kar štirinajst 
učencev Jolande Pibernik. Aleš 
Polak je osvojil simpatije žirije 
z grafiko v reliefnem tisku, v 
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Slovenski "kotiček" na letošnjem bienalu otroške grafike v Torunu 
na Poljskem. V sredini zgoraj nagrajena Aleševa grafika. 

katerem je upodobil svojo naj
ljubšo žival, kuža. Doma ga si
cer nima več, njegovo mesto je 
zavzel mucek, ampak spomin 
na prvega štirinožnega prijate
lja je ostal. 

Slovaški bienale zbira otro
ške ilustracije in tiste slike, ki 

vsebujejo elemente domišljije« 
sanj. Vse ilustracije, ki so jih 
delali v razredu Jolande Piber-
nikove, so bile izjemno lepe, iz
brala pa ni najlepše, ampak 
najbolj kreativno. V tem je 
osmošolec Gregor Ramovš iz
jemen, svojski. Vedela je, da bo 
nagrajen. • H. Jelovčan 

slabša (v krajevni skupnosti se 
namreč na glasovanju niso 
odločili za samoprispevek) se 
menda sliši, da bi se v nedeljo 
odločali za samoprispevek, če 
bi vedeli, da se jim bo zgodilo 
to z mostom. Vodstvo krajevne 
skupnosti je o škodi že obvesti
lo občino. • A. Ž. 

Nadškof Alojzij Šuštar v 
Tržiču - Tržič, 11. decembra -
Ob praznovanju 500-letnice tr
ških pravic bo občino Tržič 
obiskal ljubljanski nadškof in 
metropolit dr. Alojzij Šuštar, ki 
bo v nedeljo, 13. decembra 
1992, maševal v farni cerkvi. 
Zatem bo blagoslovil obnovlje
ne orgle v cerkvi. Ugledni gost 
je prijazno sprejel tudi povabi
lo na pogovor s predstavniki 
občine, ki se bo začel ob 14. uri 
in 30 minut v Vil i Bistrica pri 
Tržiču, vodil pa ga bo dr. Dra
go Klemenčič. • S. Saje 

Svečanost na tržiškem tr
gu - Tržič, 11. decembra - Praz
nično okrašen mestni trg v Tr
žiču napoveduje pomemben 
dogodek. Zgodil se bo jutri, 12. 
decembra 1992, ob 17. uri. Ta
krat bodo Tržičanom prebrali 
svečano listino, s katero so 
pred 500 leti povzdignili roko
delsko vas v trg s tržnimi pravi
cami. Zbrane bo nagovoril trži
ški župan Peter Smuk, sveča
nost pa bodo popestrili pevci, 
godbeniki in plesalci. Priredi
tev bodo nadaljevali z družab
nim večerom na Trgu svobo
d e . « S. Saje 

Do 15. decembra - Radovljica - Pred časom ustanovljena likovna 
sekcija v Radovljici je začela z veliko zagnanostjo dohitevati l i 
kovne sekcije iz drugih krajev in kulturnih društev. Poleg neda
vne razstave olj v spodnjih poslovnih prostorih Ljubljanske ban
ke PE Radovljica so konec novembra odprli novo razstavo v avli 
občinske skupščine Radovljica. Razstava, ki bo odprta do 15. de
cembra, je prijetna predpraznična poživitev kulturnega utripa v 
Radovljici. • (jr) 

Spominska svečanost na Pokljuki - Radovljica - V spomin na po
slednji boj borcev 3. bataljona Prešernove brigade 15. decembra 
1943 na Pokljuki bo jutri, 12. decembra, ob 12. uri pri grobišču 
Prešernovcev na Goreljku spominska svečanost. Pripravili jo bo
do občinski odbor Z Z B U NOV Radovljica skupaj z nekaterimi 
krajevnimi organizacijami. Povabljeni so borci, aktivisti in drugi 
občani. Če bo dovolj udeležencev, bodo z Bleda, iz Bohinja in 
Radovljice organizirani tudi posebni avtobusni prevozi. Iz Rado
vljice bo odhod avtobusa ob 9.50, iz Lesc pa ob 11. uri. Cena pre
voza v obe smeri je 180 tolarjev. 

M l f t A M I L K 

Priložnost za učinkovito 
predstavitev vaše 
ponudbe in dejavnosti 

Gorenjcem! 
Objava v jubilejni številki Gorenjskega glasa, ki bo izšla v petek, 
18. decembra 1992, v nakladi 55.000 izvodov, in jo bodo poleg 
naročnikov prejela vsa gospodinjstva na Gorenjskem. 
Pohitite z naročilom, ker je oglasni prostor omejen! 

Tel.: 218-463, fax 215-366 

Var i l n i s t r o j č k i , t e h t n i c e , 
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M G A Nazarje, l i k a l n i k i , k a -

" av toma t i , cv r tp i k i , hitri 
pekač i E L M A Č r n u č e , p rhe 

z a n e g o z o b , s o k o v n i k i , 
mu l t i p rak t i k i , m e š a l n i k i , k a 

vni m l i n č k i , o p e k a č i , m a s a -
žn i a p a r a t i , ka lor i fer j i , s e 

s a l c i C O R O N A R e t e č e , 
vs i i z d e l k i ISKRA E R O in 

B L A C K & D E C K E R , mer i l 
no orod je T O V A R N A MERIL, 

svedr i SANDVIK, b rus i l n i 
in rez i ln i p rog ram F L E X , 

B A R V N E K O V I N E , 
G R A D B E N I M A T E R I A L , 0 ^ 

V O D O I N Š T A L A C I J S K I «2v 
A T E R I A L IN ^ V A * U 

M A T E R I A L Z A C E N T R A L N O >î ^r<CO 
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