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S s r b s k i m i k o m b a j n i 

n a d g o r e n j s k o ž i t o 

K r * n j , 15. julija - Z a Slovenijo je že z n a č i l n o , da se med žetvijo ali tik 
pred njo rado zaplete. Enkrat se pridelovalci jezijo zaradi odkupne ce
ne pšenice , drugič se zaplete pri odkupu, tretjič pride do spora med 
mlinarji in peki ter vlado. Č e se tudi letos ne bi primerilo kaj podobne
ga* bi lahko že sklepali, da je v naši mladi državici nekaj hudo narobe. 

V r a t a v 

P o l j a n s k o d o l i n o ? 

Plačilna kartica ACTIVA 

DENAR ZA AKTIVNE 
m ljubljanska banka 

Gorenjska banka d.d., Kranj 

Pa ni! Tudi letos je tako, kot ponavadi 
dozorelo žito in tako kot vsako leto se je 
začela žetev. V KŽK-jevem Kmetijstvu, ki 
je največji pridelovalec žit na Gorenjskem, 
so doslej od 704 hektarjev pšenice, ječme
na, rži, ovsa in oljne ogrščice poželi vseh 
66 hektarjev ogrščice, okrog 115 hektarjev 
pšenice in okoli 30 hektarjev ječmena. La
ni so pridelali od 55 do 60 stotov pšenice 
na hektar in tako bi bilo po besedah Sta
neta Bernarda, vodje poljedeljstva v KŽK-
jevem Kmetijstvu tudi letos, če jim dobr
šen del letine ne bi pobrala suša. Na peš
čenih prodnatih tleh je pridelek 45 stotov 
na hektar, na boljših njivah, kjer doslej še 

niso želi, pa pričakujejo nekoliko boljšega. 
Pri žetvi ne gre povsem brez težav: če jim 
jo že ne zagode slabo vreme, povzročijo 
sitnosti okvare kombajnov in druge žetve
ne mehanizacije. Težava je še toliko večja, 
ker so Zmajevi kombajni "doma" v Srbiji, 
nedaleč od Beograda, odkoder zaradi voj
ne, embarga in "ohladitve" meddržavnih 
odnosov ni mogoče dobiti nadomestnih 
delov. V KŽK-jevem Kmetijstvu si poma
gajo z lastno iznajdljivostjo, s še uporabni
mi deli od odsluženega kombajna in pa tu
di z gorenjskimi obrtniki, ki so sposobni 
izdelati že tudi bolj zahtevne dele. 

Nadaljevanje na 24. strani 

M o r a t o r i j z a č r n e g r a d n j e 

N a G o r e n j s k e m 4 3 1 v l o g 
Najvišji znesek, ki ga je črnograditelj vplačal kot depozit za legalizacijo črne 
gradnje, je 1,1 milijona tolarjev. 

K r «nj\ 14. julija - Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
urejanju naselij in drugih posegih v prostor je zaostril odnos države 
*o novih črnograditeljev, starim pa je omogočil, da so v devetdese
tih dneh od uveljavitve zakona, to je do 9. julija, pri občinskem 
•»Pravnem organu za prostorsko urejanje vložili zahtevo za odlog 
Prisilne izvršbe in hkrati vplačali na račun republiškega stanovanj
skega sklada najmanj 150.000 tolarjev depozita oz. 2.500 tolarjev 
z» kvadratni meter (bruto) etažne površine na črno zgrajene stano
vanjske, počitniške, gospodarske ali poslovne stavbe. 

lje prekratek, predlaga držav
nemu zboru, da rok podaljša še 
za tri mesece in preostalim čr-
nograditeljem omogoči plačilo 
depozita v dveh obrokih: polo
vico takoj, drugi del pa v šestih 
mesecih. (Več o črnih gradnjah 
na 15. strani).* C. Zaplotnik 

Škofja Loka, 15. julija - Tako, 
kot je ta trenutek v zavoju in 
ozkem delu Poljanske ceste v 
Škofji Loki, ko nedomačin, ki 
je namenjen iz Škofje Loke v 
dolino, prvi hip pomisli, da je 
nekdo postavil zid kar na sredo 
ceste, zagotovo ne bo ostalo. 
Ko smo pri različnih pristojnih 
v občini skušali izvedeti, za kaj 
na tem delu pravzaprav gre, se 
je izkazalo, da je lastnik zapro
sil za nadomestno gradnjo. 
Zdaj je zadeva menda sporna 
oziroma je ugotovljena "črna 
gradnja" na nasprotnem delu -
pri brezini. Kako je z delom, ki 
sega proti cesti, sicer nismo 
mogli ugotoviti in tudi mnenja 
(celo strokovna) ob takšni iz
vedbi so menda deljena. 

Kakorkoli že, v občini se do
govarjajo, da tako ne bi ostalo. 
Po predlogu in dogovarjanju z 
Republiško upravo za ceste naj 
bi novozgrajeni zid podrli in ga 
premaknili za 1,70 metra stran 
od ceste oziroma sedanjega vo
gala, ki sega v cesto. S tem bi ta 
del postal preglednejši. V obči
ni so pripravljeni tudi založiti 
ta denar, da bi "vrata v Poljan
sko dolino", kot se je spraševal 
o čudni gradnji nekdo iz Selške 
doline, čimprej podrli. Upajo, 
da bodo v Republiški upravi za 
ceste prizadevanja Izvršnega 
sveta občine za preglednejšo 
rešitev in čemprejšnjo razreši
tev problema finančno podprli. 
• A. Ž. 

N e s o g l a s j a m e d d e l a v c i t r ž i š k e g a r a d i a 

D i r e k t o r i c a p r e d 

v r a t i svoje pisarne 
Tržič, 15. julija - V današnjem sporočilu medijem je 
direktorica Alenka Dolinar zapisala, da so ji 12. juli
ja delavci Radia Tržič preprečili opravljanje njene de
lovne dolžnosti. Njeni sodelavci pojasnjujejo, da so se 
takrat na seji razširjenega zbora delavcev odločili za 
nezaupnico. 
»V pričujočem opozorilu vam sporočam, da so mi, Alenki Dolinar, 
direktorici in glavni ter odgovorni urednici, delavci Radia Tržič v 
ponedeljek, 12. julija, preprečili izvajanje direktorske funkcije in 
da tudi danes, 15. julija, ne morem niti do dokumentacije niti do 
osebnih stvari v pisarni Radia Tržič. Delavci Radia mi do danes ni
so vročili sklepa o tem dejanju in mi preprečujejo opravljanje preo
stale funkcije glavne in odgovorne urednice,« je v uvodu svojega 
obvestila tržiški občinski skupščini, kot ustanovitelju radia, pa 
medijem zapisala Alenka Dolinar iz Tržiča. 

Od delavcev radia smo izvedeli, da je bila 12. 7. 1993 seja raz
širjenega zbora delavcev, med katero so direktorici izglasovali 
nezaupnico. Za to so se odločili, kot so presodili sami, zaradi ne-
spoštovanja sklepov s prejšnjih zborov s strani direktorice in 
nevzdržnih medsebojnih odnosov. Zaradi takih okoliščin so di
rektorici predlagali, naj izprazni pisarno in zapusti radio. Ker te
ga ni storila, so njeno pisarno zaklenili, sklep o razrešitvi pa soji 
poslali po pošti na dom. 

Zbor delavcev je za vršilko dolžnosti direktorja imenoval 
predsednico zbora delavcev Andrino Jager. Po njeni oceni je gla
vna naloga kolektiva, da poskrbi za nemoteno potekanje radij
skega programa. Zaplet zaradi izrečene nezaupnice bodo skušali 
rešiti sami v dogovoru z dosedanjo direktorico. Težja bo sanacija 
finančnega poslovanja; zaradi pomanjkanja denarja so namreč 
izplačali majsko plačo v dveh delih, junijske plače in regresa za 
letni dopust pa še niso dobili. Zunanjim sodelavcem dolgujejo 
honorarje celo od aprila. Najbolj pa jih skrbi, od kod bodo vzeli 
denar za nujne posodobitve zastarele radijske opreme. • S. Saje 

Po podatkih ministrstva za 
°^olje in prostor je do roka, 9. 
julija, ali le nekaj dni kasneje 
pripravljenost za legalizacijo 
nedovoljenih prostorskih pose
gov pokazalo 3200 do 3500 gra
diteljev (pretežno) stavbnih ob
jektov, ki so kot depozit za le
galizacijo črnih gradenj na ra-
C u n stanovanjskega sklada 
vPlačali 650 do 700 milijonov 
tolarjev. Med črnograditelji je 
okoli dva tisoč takih, ki jih do
slej inšpekcija še ni odkrila ali 
obravnavala. Na Gorenjskem 
J e do roka vložilo zahteve za 
odlog prisilne izvršbe 431 črno
graditeljev: v kranjski občini 

192, v radovljiški 100, v škofje
loški 86, v jeseniški 40 in v trži
ški 13. Število vlog je precej 
manjše, kot je črnograditeljev 
na raznih (uradnih) občinskih 
spiskih, in bistveno manj, kot 
jih je dejansko. Najvišji zne
sek, ki ga je kot depozit za le
galizacijo vplačal črnograditelj 
na Gorenjskem, je 1,1 milijona 
tolarjev (v kranjski in škofjelo
ški občini), sicer pa je bilo pre
cej vlog tudi nepopolnih oz. 
brez potrdila o vplačilu depozi
ta. 

Ker je bil po oceni vlade rok 
za plačilo depozita predvsem 
za socialno šibke črnogradite-

J ^ J podjetje Kranj odslej le poslovna enota PTT 
Podjetja Slovenije 

V l a d a r e o r g a n i z i r a l a s l o v e n s k o jPTT 

Vl H ^ r a n J ' J u , ' J a - Od začetka tega tedna je v veljavi uredba 
de ^ eP ublike Slovenije o reorganizaciji podjetij, ki opravljajo 

javnosti PTT prometa v državi. Vlada je organiziranost PTT 
sam v n o ^ ' z e ' ° spremenila - namesto sedanjih devetih območnih 
j*m°jjpjnih PTT podjetij in Sestavljenega PTT podjetja Sloveni-
PocT predpisala zdužitev teh podjetij v novo firmo "PTT 
sto C t J e Slovenije" s sedežem v Ljubljani. Vsa dosedanja samo-

ojna podjetja nadaljujejo delo kot poslovne enote PTT podjetja 
n « . V e m j e z dosedanjo dejavnostjo. Vlada opravlja funkcijo usta
novitelja PTT podjetja Slovenije 
na \ M p r a v l J a n J e novega PTT podjetja Slovenije kot pravnega 
teh d n i k a . dosedanjih PTT podjetij preide celotno premoženje 

<i podjetij, prav tako novo podjetje prevzame vse delavce teh 
Podjetij. Poleg tega prevzema tudi ustanoviteljske in upravljalske 
Pjavice teh podjetij do PBS - Poštne banke Slovenije, podjetja 

> jvobitel j n . ptt srednješolskega centra. Po 1. januarju 1994 naj 
ko ,Z) Podjetja Slovenije nastali dve podjetji (Pošta in Tele-

Ob pismu brigadirja Krkoviča predsedniku 
republike 

P o k l i c n i v o j a k i n p o l i t i k a 
Ljubljana, 14. julija - Brigadir Tone Krkovič je v začetku juli
ja napisal odprto pismo predsedniku republike Milanu Kuča
nu, v katerem sporoča, da vrača pred letom sprejeto odlikova
nje "srebrni znak svobode" zaradi protesta zoper vrnitev ge
nerala Konrada Kolška v Slovenijo, nasprotovanja najvišjih 
osebnosti slovenskega političnega življenja dostojni javni 
obeležitvi dneva slovenske državnosti in zaradi omalovaževa
nja obdobja boja za slovensko samostojnost, nastajanja ma
nevrske strukture narodne zaščite in imenovanja prvega moža 
teritorialne obrambe. Krkovič kot negativna dejanja našteva 
omalovaževanje obdobja maj - oktober 1990, vztrajno favori
ziranje oficirskega kadra JLA v teritorialni obrambi, vsiljeva
nje jugoslovanskih konceptualnih vzorcev za slovensko voj
sko, nasprotovanje preimenovanju teritorialne obrambe v slo
vensko vojsko ter vnašanje nezaupanja med TO in policijo, ki 
sta usklajeno odigrali vlogo in brez obeh ne bi bilo učinkovi
tega odpora proti jugoslovanski armadi. Medalja maneverske 
strukture je bila pod taktirko prvega moža teritorialne obram
be uvrščena v rangu vojaških odlikovanj na sedmo mesto, kar 
jemlje Krkovič kot žalitev, prav tako kot tudi podtikanja afe
re o orožju. Brigadir Tone Krkovič končuje pismo z beseda
mi, da je to izraz protesta, kot poklicni častnik pa ne posta
vlja pod vprašaj institucije predsednika države, ki je po ustavi 
tudi vrhovni poveljnik. Kot poklicni vojak bom vedno izpol
njeval ukaze tistega, ki ga bodo ljudje demokratično izvolili. 

Obravnava brigadirjevega pisma je bila predlagana na dne
vni red torkove seje odbora za obrambo državnega zbora. 
Predsednik odbora Zmago Jelinčič je menil, da gre v tem pri
meru za ponovno vmešavanje vojske v politiko, kar je nedo
pustno'in je bilo značilno za prejšnji sistem. Pismo ni bilo 
uvrščeno na dnevni red, bilo pa je razlog, da bo odbor na eni 
od prihodnjih sej obravnaval problematiko sodelovanja po
klicnih vojakov v politiki. Čeprav je meja težko določljiva, jo 
bo treba najti, so menili poslanci. Zapisana naj bi bila v no
vem zakonu o obrambi. Več o seji na 2. strani. • J.Košnjek 

Dobri rezultati na atletskem troboju mladinskih reprezentanc - At
letski klub Triglav Kranj, Športna zveza Kranj in Atletska zveza 
Slovenije so bili organizatorji velike sredine prireditve v kranjskem 
športnem parku, ki si jo je ogledala množica ljubiteljev kraljice 
športov. Slovenski, slovaški in hrvaški športniki so dosegli tudi ne
kaj lepih rezultatov, v skupni uvrstitvi pa so zmagali Slovaki. Več o 
prireditvi je zapisano v današnji Stotinki. • V.S., foto:G.Sinik 

Ocenjeni življenjski stroški 

C e n e j š a h r a n a p o c e n i l a k o š a r i c e 

Po statističnih podatkih je ju
nijska inflacija znašala 1,4 od
stotka, rast življenjskih potreb
ščin pa 0,6 odstotka. Manjša 
rast cen življenjskih potrebščin 
je posledica nižjih cen hrane, 
ki je v košaricah življenjskih 
stroškov pomembna postavka. 
Med minimalnimi mesečnimi 
stroški namreč hrana predsta
vlja 46,7 odstotkov vse porabe 
pri tričlanski delavski družini 
in 48,7 odstotka pri štiričlanski. 
Hrana se je v juniju v primerja
vi z majem pocenila za 1,3 od
stotka, medtem ko so se ostale 
dobrine v glavnem podražile, 
najbolj oblačila in izobraževa
nje, kultura ter razvedrilo. 

Povprečni stroški tričlanske 
družine znašajo 155.707 tolar
jev na mesec, minimalni 88.260 
tolarjev in minimalni mesečni 
stroški 55.278 tolarjev. Pri pov
prečni porabi bi štiričlanska 
delavska družina potrebovala 
186.815 tolarjev, pri minimalni 
105.515 tolarjev, ob minimalni 

mesečni porabi pa naj bi imela 
dovolj že 67.752 tolarjev. • D. 
Ž. 



Odbor za mednarodne odnose 

B r e m e n o t r a n j i h r a z p r t i j 

Ljubljana, 14. julija - Na seji odbora za mednarodne odnose 
državnega zbora so obravnavali položaj slovenske manjšine na 
Koroškem. Menili so, da je največja ovira razdvojenost manj
šine same, zato je nekatere skupne cilje, kot sta dvojezično šol
stvo in slovenske oddaje na avstrijski radioteleviziji, težje do
segati. Člani odbora so menili, da je manjšina notaranje lahko 
pluralna, vendar mora biti pri nastopanju navzven enotna. Po
slanci so potrdili predlog plačilnega sporazuma med Slovenijo 
in Hrvaško, čeprav sta finančni minister Mitja Gaspari in drža
vna sekretarka v ministrstvu za gospodarske odnose in razvoj 
menila, da bi zadostoval samo trgovinski sporazum. 

Člani odbora bodo skupaj s premierom dr. Janezom Drnov
škom in zunanjim ministrom Lojzetom Peterletom odpotovali 
na parlamentarno konferenco Srednjeevropske pobude, ki bo 
v Budimpešti. Slovenija naj bi v Budimpešti zagovarjala hitrej
šo gradnjo cestne povezave med Koprom in Madžarsko, sicer 
nas utegnejo Hrvati prehiteti s cesto od Reke do Madžarske. 
• J. K. 

S T R A N K A R S K E N O V I C E 

V petek in soboto, 23. in 24. julija 

S p o m i n s k i p o h o d n a T r i g l a v 
Ljubljana, 16. julija - V počastitev 50. obletnice ustanovitve 9. 
korpusa, 31. Triglavske divizije, 7. SNOUB Franceta Prešerna, 
Slovenskega narodnega gledališča ter 100. obletnice Planinske 
organizacije bo v petek in soboto, 23. in 24. julija, 8. spominski 
pohod borcev na Triglav. Na Aljaževem stolpu na vrhu Trigla
va bo izobešena slovenska zastava, ob pomniku Triglavske di
vizije na Kredarici bo priložnostna slovesnost, v soboto, 24. ju
lija, ob 14. uri pa bo pred Šport hotelom na Pokljuki kulturno-
zabavrii program. Nastopili bodo Partizanski pevski zbor, reci
tator, harmonikar in humorist. Za pijačo in jedačo bo poskr
bljeno. Vse informacije dajejo na borčevski organizaciji Lju
bljana Šiška, telefon (061) 553 - 889. 

Slovenska ljudska stranka 

Odgovor krščanskim demokratom 
Ljubljana, 13. julija - Izvršilni odbor Slovenske ljudske stranke 
je odgovoril na pobudo Slovenskih krščanskih demokratov o 
združitvi obeh strank. SLS je že decembra lani predlagal krš
čanskim demokratom sodelovanje na ravni poslanskih klubov 
in programskih svetov. Odgovora ni bilo, pobuda pa ostaja ak
tualna še naprej, predlog za združitev pa ni bil sprejet, je ugo
tovilo vodstvo Slovenske ljudske stranke. Meni, da razlogov za 
spremembo stališča ni, so pa odprta vrata za pogovore o sode
lovanju. V kratkem naj bi prišlo do srečanja izvršnih odborov 
in poslanskih skupin obeh strank. Razjasnili naj bi sporna 
vprašanja, kot so vstop krščanskih demokratov v veliko koali
cijo, stališče SKD do Kozinčeve interpelacije, raznih afer in 
kmečkega štrajka. Ljudska stranka se bo tudi v prihodnje zav
zemala za sodelovanje programsko sorodnih strank, kar bo 
omogočilo oblikovanje programske vladne koalicije, vendar je 
eden od osnovnih pogojev zaupanje med strankami. • J.K. 

Mladi krščanski demokrati 

Razočarani nad potezo Ljudske stranke 
Ljubljana, 14. julija - Mladi krščanski demokrati smo presene
čeni nad odklonilnim stališčem vodstva Slovenske ljudske 
stranke do združevanja s krščanskimi demokrati. Prepričani 
smo, da volilci in člani SKD in SLS pričakujejo takojšnjo 
združitev. V preteklosti smo spoznali, da le sodelovanje brez 
združitve samo povečuje razpoke in konkurenco med pro
gramsko sorodnima strankama, so mladi krščanski demokrati 
zapisali v izjavi za javnost in dodali, da bi tudi SKD lahko 
vprašala SLS, zakaj sodeluje z Zadružno zvezo, od nekdaj zna
no kot komunistično podružnico, če že SLS sprašuje SKD, za
kaj je šla v veliko koalicijo. Krščanski demokrati takih vpra
šanj ne odpirajo. Združitev bi bila globalna poteza na dolgi 
rok inje ne smejo ovirati dnevnopolitična nesoglasja. Če ne bo 
združitve, na naslednjih volitvah ne bo nihče zmagovalec, am
pak bomo vsi poraženci, pravijo v izjavi. • J.K. 

Nacional socialna zveza Slovenije Vas vabi k 
podpisovanju zahteve za razpis referenduma 
o razveljavitvi Zakona o državljanstvu: 
Podpiram zahtevo za razpis referenduma o 
razvel javi tvi zakona o d ržav l j ans tvu i n vseh 
odločb, izdanih na podlagi tega zakona. 
Ime In priimek: 
Naslov: 
EMŠO: 
Podpis: 
IZREŽITE IN POŠLJITE NA: NSZS - Nacional socialna 
zveza Slovenije, 63320 Velenje! Na isti naslov lahko 
pošljete tudi: 
Želim postati član NSZS - Nacional socialne zveze 
Slovenije. Ime in priimek, naslov: 

I Z S L O V E N S K E G A P A R L A M E N T A 
- - S S ^ 

R a z b u r l j i v a s e j a o d b o r a z a o b r a m b o d r ž a v n e g a z b o r a 

D o k a m s m e p o k l i c n i v o j a k v p o l i t i k i 
Povod za razpravo o tem, ali se sme poklicni vojak ukvarjati s politiko, je bilo pismo briga' 
dirja Toneta K r k o v i č a predsedniku republike. O d b o r za obrambo je bil tudi seznanjen i 
upravljanjem v o j a š k i h n e p r e m i č n i n v Sloveniji in problematiko prodaje v o j a š k i h stanovanj' 

Ljubljana, 13. julija - Po gla
sovanju članov odbora za 
obrambo pismo brigadirja Kr
koviča predsedniku republike 
ni bilo uvrščeno na dnevni red. 

Izločitev sta zagovarjala pred
vsem poslanca Slovenskih krš
čanskih demokratov Franc Čer
nelič in Ivan Oman. Šlo naj bi 
za povsem osebno pismo, brez 
zahteve, da ga obravnava od
bor za obrambo. Sprejet pa je 
bil predlog poslanca Združene 
liste socialnih demokratov Bo
ruta Pahorja, da se pripravi 
ustrezno gradivo za vsebinsko 
razpravo o dopustnosti ali ne-
dopustnosti vključevanja pokli
cnih vojakov v politiko. Sploh 
je bil Pahor kritičen do dela 
odbora, saj je po njegovem to 
telo matično in dobesedno po
klicano za obravnavo takih za
dev. Omenil je obrambno stra
tegijo Slovenije in možno 
vključevanje. Predsednik odbo
ra, poslanec Slovenske nacio
nalne stranke, Zmago Jelinčič 
pa je vztrajal na uvrstitvi tega 
pisma na dnevni red. Po njego
vem naj bi bilo izraz naraščajo
če težnje po politizaciji vojske. 

Obrambni minister Janez Janša 
je brigadirju Tonetu Krkoviču 
odsvetoval polemiko ob pismu 
predsedniku države in vrnitvi 
odlikovanja. - Slika G. Šinik 

Tega ne smemo dovoliti, sicer 
bi obnovili čase, ko je imela 
vojska odločujočo vlogo v poli
tiki. Če se poklicni vojak spusti 
v politiko, bi moral oditi z de
lovne dolžnosti, je menil Jelin
čič. Za obravnavo je bila po
slanka Liberalno demokratske 

Dva tisoč nezakonitih vselitev 
Odbor se je seznanil z upravljanjem z vojaškimi nepremični
nami, ki so lastRepublike Slovenije. Z njimi upravlja ministr
stvo za obrambo, skladno z merili, ki jih je sprejela vlada. Pri
hodki od tega premoženja se zbirajo v državnem proračunu. 
Ob kontroli proračuna se bo posebej preverjalo tudi ta po
stavka. Glede vojaških stanovanj pa je obrambni minister Ja
nez Janša povedal, da se jih je precej privatiziralo pod zelo 
ugodnimi pogoji. Dobili so jih tudi ljudje, ki niso slovenski 
državljani. Nekateri so dobili odločbe za dva ali celo tri sta
novanja in jih zapisali na žene in otroke. Ker je bilo to poče
tje ocenejeno kot protiustavno, je bila taka privatizacija usta
vljena. Sedaj vse primere strogo preverjajo. Precej stanovanj 
je formalno praznih, dejansko pa so vseljena. Praznih stano
vanj je malo. Večina jih je tam, kjer slovenska vojska nima in
teresa, primanjkuje pa jih v krajih, kjer so učni centri. Največ 
problemov je v Mariboru, Ljubljani, Celju in Kranju. Neza
konitih vselitev je bilo okrog 2000. Polovica primerov je na 
sodišču. Janša je povedal, da so nekaj stanovanj oddali v za
časno uporabo občinam, nekaj so jih odstopili policiji in cari
ni, predvsem v obmejnih krajih, s stanovanjskimi podjetji pa 
so bile dogovorjene tudi nekatere zamenjave. 

Naborniki igralci 
Člani odbora za obrambo so se seznanili z merili za uvelja
vljanje pravice do ugovora vesti. Zbodla jih je formulacija, da 
"mora nabornik pred komisijo prikazati svoj način življenja 
in svojo življenjsko filozofijo." Bodo morali naborniki pred 
komisijo igrati. Priporočili so vključitev primernejše formula
cije. 

stranke Vika Potočnik in posla
nec Socialdemokratov Ivo Hva
lica, ki je menil, da pismo opo
zarja tudi na nezakonito pode
ljevanje najvišjih državnih 
odlikovanj. Obrambni minister 
Janez Janša je povedal, da je 
priložnost za obravnavo meje 
med politiko in vojsko razpra
va o zakonu o obrambi. Dejal 
je, da je brigadir Krkovič v po
drejenem položaju, saj so neka
teri mediji objavili le dele nje
govega pisma, v nasprotju s 
tem pa so objavljeni vsi odgo
vori. Zato je Krkoviču "odsve
toval" javne odgovore. Podpis
nikom peticije za mir je očital 
težnje po enostranski razoroži
tvi Slovenije, Jelinčiču pa nje

gov nastop v vojašnici v 
vem mestu. Vika Potočnik r 
ministra pozvala, naj že enkr*1 

preneha z enostranskimi in 
vajajočimi ocenami te peticij6, 

ki jo je tudi sama podpisala, ' f l 

ga spomnila, da je bil pred te? 
tudi sam zagovornik Slovenija 
brez vojske. 

Prepira na seji s tem še ni bij 
10 konec. Ivo Hvalica je očita' 
sekretarju odbora za obramb" 
Zoranu Klemenčiču ponareja 
zapisnik zaprtega dela zadnJ? 
seje in podtikanje. Zapisnik 
skladen z magnetogramom se; 
je. Zapisnik bodo obravnavaj' 
ko bodo vsi člani odbora prej1. 
11 magnetogram seje. • J.Ko'' 
njek 

Državni svet zanika obtožbe 

D a n i l o K o v a c i c h o č e c i m p r e j n a s o d i š č e 

Državni svet je v sredo sprejel svoj poslovnik, na osnovi katerega se bodo poslanci v državnem svetu imenovali 
državni svetniki, zavrnil je obtožbe državnega zbora in nekaterih politikov, da zavira raziskavo primera Hit* 
in obravnaval organizacijo lokalne samouprave v Sloveniji. 

Ljubljana, 14. julija - Državni 
svet je na sredini seji ugotovil, 
da ne ovira parlamentarne pre
iskave v primeru novogoriške-
ga Hita in njegovega direktorja 
Danila Kovačiča, ki je tudi dr
žavni svetnik. Svet ne more za
četi postopka za odvzem po
slanske imunitete Kovačiču, 
ker se ta nanjo ne sklicuje, 
prav tako pa tožilstvo ni zahte
valo začetka postopka za odv
zem imunitete. Če se poslanec 
na imuniteto ne sklicuje, je v 
enakem položaju kot vsi drugi 
državljani, so ugotovili državni 
svetniki. S tem so zavrnili tudi 
obtožbe državnega tožilca An
tona Drobnica. Državni svetnik 
in direktor novogoriškega Hita 
Danilo Kovačič je svetnikom 
dejal, da želi čimprejšnjo raz
jasnitev obtožb na sodišču. Po
vedal je, da se na imuniteto ne 
sklicuje in torej ni ovir za javna 
tožilstva, da uvedejo preisko
valni in kazenski postopek, če 
bo potreben. 

Državni svet je zavrnil pred
log dr. Petra Glaviča, da bi iz
glasovali odložni veto na spre
menjeni zakon o plačah v šo
lah, prav tako pa ni sprejel 
prošnje predsednika komisije za 
gospodarstvo Dagmarja Šuster-
ja za razrešitev s te funkcije. 

Sicer pa je državni svet na
menil največ pozornosti osnut
ku zakona o lokalni samoupra
vi. To bo temeljni zakon notra
nje ureditve Slovenije. Tudi 
razprava državnih svetnikov je 
pokazala, da je na tem področ
ju še kup nejasnosti, tudi o 
tem, kaj je državna uprava in 
kaj je lokalna samouprava. Za
stavljali so vprašanja o trdnosti 
financiranaja novih občin, o 
smiselnosti lokalnih volitev v 
sedanjih občinah in ne v novih 
ter o ustreznosti državnega do
ločanja, koliko bo pokrajin ozi
roma upravnih okrajev. Osnut
ku so čitali težnjo po centrali
zaciji Slovenije in po vtikanju v 
stvari, ki so zadeva lokalne sa

mouprave. Tudi o povezovanju 
na ravni okrajev naj bi se odlo
čali državljani na referendumu, 
ki je sicer predviden samo za 
oblikovanje novih občin. 

Državni svet je razpravljal tu
di o spremembah zakona o de
lovnih razmerjih in o predlogu 

za izdajo spremenjenega zakon' 
o zaposlovanju in zavarovanj1! 
za čas brezposelnosti. Glavfl1 

ugovor svetnikov je bil, da s< 
pravice brezposelnih in zapO' 
slenih ne smejo krčiti in da mo; 
ra država ostreje ukrepati p11 

zaposlovanju na črno in pri pO' 
godbenem delu. • J.Košnjek 

Pozabljeni svetniki 
Državni svetniki so protestirali, ker so bili na slovesno sejo 
državnega zbora in na proslavo pred parlamentom ob dnevu 
državnosti vabljeni z ekspresno pošto nekaj ur pred slavjem. 
Kot so zvedeli na seji, bi lahko ostali celo brez vabil, če ne bi 
posredovala sekretarka državnega sveta. 

Strožji inšpekcijski nadzor delodajalcev 

Z a kazen odklop elektrike 
Ljubljana, 13. julija - Ministrica za delo, družino in socialne 
zadeve Jožica Puhar je s sodelavci predstavila nekatere napo
vedane novosti pri družinski politiki, varnosti pri delu in in
špekciji dela. Državni zbor bo septembra obravnaval zakon o 
družinski politiki. Sicer pa že pravkar sprejeta resolucija o 
družinski politiki predvideva nekatere novosti, na primer var
stveni dodatek tudi družinam, ki imajo otroke v domačem 
varstvu, možnost odločanja, ali bo mati dobila za novorojen
čka paket ali denar, starševski dodatek za nezaposlene matere 
(prejemale naj bi ga leto po rojstvu otroka), razne servise za 
otroke itd. 

Zakon o varstvu pri delu in zakon o inšpekciji dela bosta kot 
osnutka septembra pred poslanci državnega zbora. Sprejeta 
pa naj bi bila do konca leta. Uvedla bosta strožjo kontrolo in 
kazni. Če bo na primer delodajalec kršil delovno zakonodajo 
ali kolektivno pogodbo, mu bo inšpektor lahko takoj prepo
vedal opravljanje dejavnosti ali zahteval odklop plina, elek
trike in telekomunikacij. Sedaj so šli kršitelji kvečjemu k sod
niku za prekrške. Inšpektorji bodo drugače organizirani. V 
Sloveniji je sedaj 58 inšpektorjev za delo, kar je premalo, ra
zen tega pa so razdeljeni na republiške in občinske. Po no
vem naj bi bili vsi državni. • J. K. 

Ustanovitelj in izdajatelj: 
Časopisno podjetje GORENJSKI GLAS 
KRANJ 

Uredniška politika: neodvisni nestrankarski politično informativni pollednik s poudarkom na dogajanjih na Gorenjskem / Predsednik časopisnega sveta: Ivan Bizjak / Direktor in glavni urednik: Marko Valjavcc 
Odgovorna urednica: Leopoldina Bogataj / Novinarji in uredniki: Helena Jelovcan, Jože Košnjck, Lca Mencinger, Stojan Saje, Darinka Scdcj. Vilma Stanovnik, Marija Volčjak, Cveto Zalotnik, Danica Zavrl • Zlct"(l 

Andrej Žalar, Štefan Zargi / Lektoriranje: Marjeta Vozlič / Fotografija: Gorazd šinik / Priprava za tisk Media Art, Kranj / Tisk Podjetje D E L O - TČR, Tisk časopisov in revij, Ljubljana / Uredništvo: Zoisova 1, Krafl! 
telefon: 211-860, 211-835, telefajc: 213-163 / Naročnine, uprava, propaganda, oglasi: Bleiweisova 16, Kranj, telefon: 218-463, tclefax: (064) 215-366 / Mali oglasi: telefon: 217-960 - sprejemamo neprekinjeno 24 ur dncvfljj 
na avtomatskem odzivniku; uradne ure: vsak dan od 7. do 17. ure / Časopis izhaja ob torkih in petkih. Naročnina: trimesečni obračun - individualni naročniki imajo 20 odstotkov popusta. Za tujino: letna naročnina l*1 

D E M . Oglasne storitve: po ceniku. Prometni davek po stopnji 5 odstotkov v ceni časopisa (mnenje RMI 23/27-92), C E N A IZVODA: 60,00 SIT 



S e j a j e s e n i š k e g a i z v r š n e g a s v e t a 

O b č i n a i m a v e d n o m a n j p r i s t o j n o s t i 

Jesenice, 15. julija - Tudi na Jesenicah ugotavljajo, * * * * * * * 
prihodkov zbira na republiški ravni in se s tem vedno več;P»S«0J"°-
«i prenaša na republiko. Občina je sofinancira a transportni ctn 
ter, obrtno območje na Blejski Dobravi in ureditveni nač.i Planica 
ter zazidalni načrt Vrbnje. 

Jeseniški izvršni svet je na 
minuli seji sprejel informacijo 
0 gospodarskih gibanjih za ob
dobje od januarja do marca le
tos. Informacijo bodo obravna
vali vsi trije zbori Skupščine 
občine Jesenice. 

V jeseniški občini je registri
ranih 448 podjetij s področja 
gospodarstva, od tega kar 353 v 
Osebni in mešani lasti. Od 
vseh podjetij je tromesečno po
ročilo poslovanja predložilo 
214 podjetij. Obseg industrij
ske proizvodnje je bil v prvih 

treh mesecih letošnjega leta v 
povprečju za 13 odstotkov 
manjši kot v enakem lanskem 
obdobju. 

Turistične kraje občine je 
obiskalo za 4 odstotke več go
stov, ki so ustvarili za 17 odsto
tkov več prenočitev kot lani. 
Jeseniška občina ima 386 sa
mostojnih obratovalnic ali za 
12 manj kot lani v enakem ob
dobju. Zunanjetrgovinska me
njava je bila večja: izvoz za 10 
odstotkov večji, uvoz pa za 1 
odstotek. V gospodarstvu obči

ne je še vedno najpomembnej
ša industrija, povečuje se delež 
trgovine, delež gostinstva in tu
rizma pa je v ustvarjenem neto 
prihodku gospodarstva skro
men. 

Najbolj se je povečalo števi
lo nezaposlenih v industriji -
marca je iskalo zaposlitev 
2.100 ljudi, od tega 1.195 
žensk. Med njimi je kar 40 od
stotkov nekvalificiranih. 

Tudi jeseniški izvršni svet 
ugotavlja, da je nova davčna 
zakonodaja s seboj prinesla vr
sto sprememb, ki vplivajo tudi 
na možnost občine za vključe
vanje v razreševanje gospodar
ske problematike. Gre za cen
tralizacijo prihodkov na repu

bliški ravni ter s tem prenos 
precejšnjega dela pristojnosti 
iz občin na republiko. Občina 
je tako predvsem dodeljevala 
premostitvene kredite, garanci
je za kredite, določala cene ko
munalnim storitvam, spodbuja
la obrt in se vključevala v akti
vno politiko zaposlovanja. Na 
področju infrastrukturnega 
opremljanja je jeseniška obči
na sodelovala in sofinancirala 
izgradnjo blagovno transport
nega centra na Plavškem trav
niku, sodelovala pri pripravah 
za izgradnjo obrtne cone na 
Blejski Dobravi, gradnji tele
fonskega omrežja ter sofinanci
rala izdelavo projektov za ure
ditveni načrt Planica in zazi
dalni načrt Vrbnje.« D. Sedej 

s s e j e š k o f j e l o š k e g a i z v r š n e g a s v e t a 

K a k o čist je z r a k i n k o l i k o je pitna voda? 
|kofja Loka,15. julija -127. sejo izvršnega sveta Skupščine občine 
^»ofja Loka so v torek začeli z obravnavo informacije o sanacij
skih aktivnostih Terma Škof ja Loka za sanacijo obrata proizvodnje 
kamene volne v Bodovi jah. 

v 
ne-

Bodovljah. 
Da bi rešili problem prahu 

dimnih plinih, produktov nv-
popolnega izgorevanja, hrupa, 
odplak in pregrevanja Bodo-
veljščice, se je Termo izmed 
treh variant odločil za ohrani
tev proizvodnje na sedanji lo
kaciji in izvedbo tehnološko 
ekološke sanacije. Po uspešno 
»zvedenih pilotnih preizkusih 
čistilne naprave za suho čišče
nje naj bi podjetje predložilo 
sanacijski program v skladu z 
novim naravovarstvenim zako
nom. Poudarili so nujnost hitre 
pridobitve potrebnih soglasij, 
da bi z gradnjo pričeli že v av
gustu, ko na trgu vlada mrtvilo. 

Na osnovi Uredbe Vlade Re
publike Slovenije je bil sprejet 
sklep, da se za občinska stano
vanja višina neprofitne najem
nine že v tem mesecu poveča 
za 7,50%, za razliko do dovolje
nega odstotka, pa s 1. avgu
stom. 

Izvršni svet se je med idejni
ma predlogoma za prostorsko 
rešitev Knjižnice Ivan Tavčar v 
objektu bivše vojašnice ali v 
objektu bivšega Sokolskega do
ma na Mestnem trgu načelno 
odločil za slednjega. Lokacija 
je primerna, ker je v samem 
mestnem središču, čeprav bi 

postala potrebna parkirišča do
daten problem. Pred kakršno
koli konkretno odločitvijo pa 
se bodo na temo lastništva in 
denacionalizacije pogovorili še 
s predstavniki TVD Partizan. 

Severovzhodni del strehe Lo
škega gradu je potreben takojš
nje obnove, ki se je bo lotil 
SGP Tehnik Skofja Loka kot 
najugodnejši ponudnik. Pred
videna višina stroškov presega 
2.000.000 SIT, zato bodo razli
ko med razpoložljivimi sredstvi 
in skupnimi stroški (1.117.000 
SIT) založili iz tekoče prora
čunske rezerve. Pri tej in na
slednjih točkah seje so ugota
vljali, da je z denarjem nasploh 
problem, ker je prošenj za fi
nančno pomoč veliko, občin
ska malha pa ni raztegljiva. Za

to so sklenili pripraviti nekak
šno prioritetno listo kulturnih 
spomenikov v škofjeloški obči
ni, kjer bi bili na vrhu primeri 
najbolj nujne obnove. 

Denarna sredstva bodo na
menili tudi za izdelavo raziska
ve o kvaliteti pitne vode pri lo
kalnih vodovodih v občini. Iz
delal naj bi jo Zavod za zdrav
stveno varstvo Kranj. Akcijo 
podpira tudi sanitarna inšpek
cija, saj je večina teh vodovo
dov popolnoma nekontrolira
na. V pogodbo so vnesli še do
datek o kontroli morebitne ra
dioaktivnosti vodovoda v Luči-
nah. Za večjo higieno štirinož-
cev v Podlubniku bodo uredili 
temu namenjen prostor. • T. 
Ažman 

M a r a t o n s k o p o p r a v l j a n j e s r e d n j e r o č n e g a p l a n a 

K r a j a n i n e m a r a j o n o v i h i n d u s t r i j s k i h c o n 

V nakupovalnem centru Bistrica 

N o v i p o s l o v n i p r o s t o r i i n g a r a ž e 

V javni razgrnitvi je osnutek programskih zasnov za 
zazidalni načrt. 

Tržič, 14. julija - Pred tednom dni so v tržiški občinski stavbi in 
KS Bistrica pri Tržiču razgrnili osnutek, ki predvideva nove po
zidave v Bistrici. Kranjski Gradbinec namerava postaviti na dveh 
kompleksih stavbe z garažami in poslovnimi prostori za trg. 
Gradnja bi bila možna že prihodnje leto, če v postopkih ne bo 
ovir. 

Pobudo kranjskega Gradbinca so pred nedavnim obravna
vali v tržiškem izvršnem svetu, kjer so se odločili za razgrnitev 
osnutka programskih zasnov za zazidalni načrt. Gre za enega 
redkih primerov, da se lastnik zemljišča samoiniciativno odlo
ča za dokaj zahtevno naložbo v gradnjo. Ker so predvidene 
večje pozidave, bodo spremembe v območju nakupovalnega 
centra Bistrica vnesli tudi v prostorske sestavine dolgoročnega 
in družbenega plana občine Tržič. 

Na zemljišču ob cesti proti Kovorju naj bi ob blokih zrastel 
objekt, v katerem načrtujejo 37 garaž v kleti in 24 lokalov v 3 
pritličnih enotah. Njegov sestavni del naj bi bila šesterokotna 
stavba s samopostrežno trgovino v kleti in 8 prostori za poslo
vne dejavnosti v mansardah. Večji objekt z 953 kvadratnimi 
metri celotne površine v kleti in približno toliko prostora za 5 
lokalov v pritličju načrtujejo tudi na zemljišču ob ljubeljski ce
sti. Dejavnost v stavbah še ni točno določena, saj bo odvisna 
tudi od potreb potencialnih kupcev prostorov. 

Kot ocenjuje načelnica tržiškega oddelka za prostor in oko
lje Mojca Basaj-Kos, bi z uresničtvijo te zamisli izboljšali seda
nji izgled naselja in omogočili nadaljnji razvoj tamkajšnjega 
nakupovalnega centra. O predlogu se je že pozitivno izrekel 
svet KS Bistrica pri Tržiču, do 7. avgusta pa pričakujejo pri
pombe krajanov in drugih interesentov na razgrnjeni osnutek. 
Po izteku enomesečnega roka bodo v krajevni skupnosti orga
nizirali javno obravnavo, potem pa se bodo lotili izdelave os
nutka zazidalnega načrta. Ce ne bo zapletov v uradnih postop
kih pridobivanja dokumentacije, bi bila gradnja možna od pri
hodnje pomladi naprej. • S. Saje 

Občinskih priznanj L avgusta ne bo 

Jesenice, 16. julija • Predvčerajšnjim je bila sklicana skupna se
ja vseh treh zborov skupščine občine Jesenice, na kateri naj bi 
obravnavali predloge za podelitev občinskih priznanj l. avgust. 
Skupne seje se je od 26 delegatov zbora krajevnih skupnosti 
udeležilo 16 delegatov, od 26 delegatov družbenopolitičnega 
zbora 18 delegatov, od 26 delegatov zbora združenega dela pa 
le 12 delegatov. Skupna seja torej ni bila sklepčna, zato predlo
gov za podelitev občinskih priznanj niso obravnavali. Tudi letos 
- tako kot lani - zaradi nesklepčnosti ob 1. avgustu na Jeseni
cah ne bodo podelili občinskih priznanj. 

Čeprav sta bila zbor krajevnih skupnosti in družbenopolitični 
zbor sklepčna, so se delegati po krajšem premisleku odločili, da 
z delom ne bodo nadaljevali in bodo zato vprašanja, ki so bila 
na dnevnem redu, obravnavali tedaj, ko bodo sklepčni vsi trije 
zbori. # D.S. 

škofjeloška skupščina je na svojem zadnjem zasedanju končno 
"spela sprejeti predlog sprememb in dopolnitev prostorskega dela 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Škofje Loke in uskladitev z 
obveznimi republiškimi izhodišči. 
Skofja Loka, 12.julija - Kljub 
dolgotrajnim predhodnim uskla
jevanjem, javni razgrnitvi, števil
nim pripombam krajanov, orga
nizacij in podjetij, kljub vsem 
tem postopkom, se je na zadnjem 
zasedanju škofjeloškega parla
menta pri sprejemanju spre
memb prostorskega dela srednje
ročnega in dolgoročnega plana še 
vedno zapletalo. Predstavniki 

Razprava se je razvnela zlasti 
pri predvideni in načrtovani in
dustrijski coni Prod. Predstavnik 
krajevne skupnosti Godešič je 
opozoril, da so o tem razpravljali 
že pred osmimi leti in idejo o 
inudstrijski coni Prod tudi zavr
nili. Prod, ki se ob Sori razteza 
od Lipice do Gorenje vasi ima 
naravne gozdne in travne površi
ne. Tu menda živijo redke ptice. 

krajevne skupnosti Trata so celo ki jih ni mogoče najti kje drugje 
takoj na začetku zahtevali, naj se Prod je bil že pred davnimi leti 
ta točka dnevnega reda umakne. 
Svojo zahtevo so utemlejili s tem, 
da se pripombe krajanov Trate in 
Godešiča niso upoštevale. Pred
stavnik izvršnega sveta je pojas
njeval, da soglasje krajevne skup
nosti nikakor ne more biti odlo
čilno pri določanju novih povr
šin za proizvodne in poslovne de
javnosti. Iz plana pa naj bi bile 
Po njegovih besedah tako ali tako 
umaknjene vse novo predvidene 
Površine, ohranjajo samo stare, 
že obstoječe. 

znan kot letovišče, sem so priha
jali na odih celo Ljubljančani. 
Kasneje je letovišče opustelo, da
nes pa prebivalci opažajo, da se 
ljudje na Prod spet vračajo. Po
slanci so sklenili, da se predvide
na inudstrijska cona na Produ čr
ta, prav tako niso sprejeli zasno
ve inudstrijske cone v podaljšku 
Iskre v Retečah. 

Skupščinske duhove je zopet 
kot že tolikokrat prej burilo cen
tralno pokopališče skoraj v sre
dišču mesta, ob Partizanski cesti. 

Izvršni svet je namreč prejel kar 
3000 podpisov občanov, ki zahte
vajo ponovno odprtje tega poko
pališča. Predlog poslancev, naj bi 
pokopališče ostalo zaprto in se ne 
bi več širilo, je propadel. Prav ta
ko so zavrnili predlog LTH - OL 
po dodatni cesti za dovoz v tovar
no. 

Tokratno skupščino je zazna
movala tudi prošnja, ne prva, 
škofjeloškega župana Havvline 
članom izvršnega sveta in vsem 
ostalim, ki pripravljajo gradiva 
in sklepe, naj uporabljajo druga
čno izrazoslovje. Brez stalnih 
"bomo zagotovili, si bomo priza
devali, v doglednem času bomo" 
bi bilo gradivo, ki ga berejo po
slanci, saj po mnenju župana, 
boljše. Resignirano je ugotovil, 
da njegova večletna prizadevanja 
za drugačen jezik niso obrodila 
sadov in da se bo očitno on moral 
prilagoditi večini. 

Med poslanci je bil tokrat tudi 
gost, prvak SKD stranke Ivan 
Oman, ki so ga razprave in posa
mična sprejemanja sklepov tako 

razburila, da je prosil za besedo. 
"Vesel sem, da ne poznam vašega 
poslovnika. Res, nas poslance 
družbenega zbora vedno kritizi
rajo, vendar kadar nekaj spreje
mamo, točno vemo, kaj spreje
mamo. Pred vsakim glasovanjem 
se ponovi sklep, za katerega gla
sujemo. Vse gre natančno po re-
gelcih. Ne pa takole..." 

Med pomembnejšimi točkami, 
ki so bile na dnevnem redu (mi
mogrede, vse so šle skozi poslan
sko sito) je bil tudi predlog o 
agromelioracijskih postopkih na 
območju Škofje Loke, Leskovice 
in Delnic, uvedba uličnega siste
ma v Zireh in preimenovanje na
selja Hotovlje v Hotovlja (Po
ljanska dolina). In kot zadnje za
gotavljanje sredstev za vzdrževa
nje šol, zdravstevnih domov in 
drugih objektov družbenih dejav
nosti, kjer bi samo za nujne 
ukrepe (investicijsko-vzdrževal-
na dela) potrebovali dodatnih 15 
milijonov tolarjev, ki naj bi jih 
dobili iz rebalansa proračuna. • 
Mojca Polajnar Peternelj 

N o v a p r o m e t n a u r e d i t e v v s t a r e m d e l u R a d o v l j i c e 

N a L i n h a r t o v e m t r g u l e z a g o s t e 

Radovljica, 15. julija - V starem mestnem jedru Radovljice bo še v 
letošnjem poletju začela veljati nova prometna ureditev. Delavci 
Komunale že postavljajo potrebne prometne znake in rišejo talne 
označbe, sicer pa bo moral o tem sklepati še izvršni svet. 

Kot poudarja l^ido Eržen, 
Predsednik sveta krajevne 
skupnosti Radovljica, so pro
metne razmere na Linhartovem 
trgu v Radovljici postale že ta
ko nevzdržne, da ogrožajo var
nost pešcev, obiskovalcev sta
rega mestnega jedra, ter zdra
vje in premoženje prebivalcev. 
Ker mora cesta skozi Linhartov 

trg ostati prevozna v obeh sme
reh, je razmere v starem delu 
mesta mogoče omiliti le s pre
povedjo prometa za težka mo
torna vozila, z zmanjšanjem 
števila parkirnih mest in z nji
hovo boljšo izrabo. To namera
vajo doseči s časovno omejitvi
jo parkiranja na eno uro, s pla 
čilom parkirnine (sto tolarjev 

na uro) in s tem, da bi usluž
benci in lastniki lokalov ter av-
tošola puščali svoja vozila na 
parkiriščih ob Kranjski cesti in 
pri hotelu Grajski dvor. Glede 
na varnostne in prometne raz
mere bo na osrednjem delu 
Linhartovega trga 28 parkirnih 
mest, na cerkvenem trgu (za 
potrebe župnišča) tri, ob Tru
barjevi in Gubčevi ulici 12, ob 
železniški postaji sedem in ob 
Cesti svobode deset. Parkirišča 
na Trubarjevi ulici in Cesti svo
bode bodo za stanovalce stare

ga mestnega jedra, na Linhar
tovem trgu pa le za goste, ki 
bodo morali plačati tudi par
kirnino. Trubarjeva ulica bo 
enosmerna, dostava pa bo ča
sovno omejena. Parkiranje na 
pločniku in ob pločniku pred 
Graščino, Lectarjevo, Vidičevo, 
Magušarjevo in Avguštinovo 
hišo ter pred Čebelico in Cvet
ličarno ne bo več možno. 

V krajevni skupnosti poudar
jajo, da bo tudi nova prometna 
ureditev le začasna in da si že
lijo, da bi staro mestno jedro že 
v bližnji prihodnosti zaprli za 
ves promet. 

V p o č a s t i t e v 14. j u l i j a 

Kranj, 13. julija - V gostilni Pri mostu v Kranju so se na pred 
večer'francoskega nacionalnega praznika zbrali člani pred 
kratkim ustanovljenega kranjskega "Društva prijateljev mesta 
La Ciotat". Ob tej priložnosti so poslali pozdravno pismo naj 
višjim predstavnikom tega francoskega mesta, dogovorili pa so 
se tudi, da bo v znak trajnega prijateljstva s Francozi simbon 
čno praznovanje obletnice francoske revolucije v Kranju piv 
stalo tradicionalno. • Igor Kavčič 

P ^ V JULIJU izredni] 
w r POPUSTI PRI NAKUPU, 

POHIŠTVA IN BELE TEHNIKE 
* F > o k l i e i t o ~Z3T 0 6 4 / 4 0 3 - 8 7 1 

LESNA INDUSTRIJA 
IN OBJEKTI 

ŠKOFJA LOKA p.o. 

razpisuje po sklepu delavskega sveta in v skladu z določili 
statuta dela in naloge 

DIREKTORJA za štiriletni mandat 

Kandidati za razpisana dela in naloge morajo poleg splošnih 
pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje: 
- da ima visokošolsko izobrazbo tehnične, ekonomske ali 

družboslovne smeri 
- da ima 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih 

delih - da ima organizacijske sposobnosti, kar dokaže z 
delovnimi uspehi na dosedanjih zaposlitvah 

- da predloži delovni program, iz katerega je razviden njegov 
organizacijski pristop k vodenju poslovanja in razvoju 
podjetja 

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o 
izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: 
LIO Lesna industrija in objekti Škfoja Loka, Kidričeva c. 56 z 
oznako "za razpis". 
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 15 dneh po končanem 
postopku. 



Po lastni odločitvi 
V trenutku, ko se začenja reorganizacija lokalne samou

prave in državne uprave v Sloveniji, ko bomo spomladi pri
hodnje leto izvolili nove občinske svete in župane v sedanjih 
občinah, nato pa bo prišla na vrsto nova organiziranost slo
venskih občin, velja v podporo oblikovanja bodočih občin tale 
razmislek. 

Nedvomno bo imel pri oblikovanju novih občin, delu in ži
vljenju v njih ter vanje vključenih krajev pomembno težo pri 
odločanju ljudi v današnjih krajevnih skupnostih, tam, kjer se 
bodo odločali recimo z referendumom, prav denar. Tako ime
novane materialne pogoje za bodoče delovanje občin pa velja 
opredeljevati nenazadnje tudi na podlagi izkušenj, ki se kaže
jo že zdaj, ko so krajevne skupnosti pri upravljalskih nalogah 
na podorčju komunalne oziroma gospodarske infrastrukture 
na svojem območju odvisne v večjem delu od denarja iz seda
njega občinskega proračuna in v manjši, vendar še vedno do
bršni meri. od lastnih, v krajih zbranih sredstev in dela. 

Pred časom morda bolj kot zanimivost, zdaj pa vedno bolj 
pomembna in osnovna glede na jutrišnjo organiziranost, je 
pripomba iz večje krajevne skupnosti v spodnjem delu Gorenj
ske, da bi občina ravnala še najbolje in najbolj prav, če bi kra
jevni skupnosti namenila določena sredstva za programsko le
to, v krajevni skupnosti pa naj se potem sami odločijo, za kaj 
in v kakšne namene bodo denar porabili. Primer, ko je občina 
na drugem koncu Gorenjske takšno prakso že preizkusila, ko 
je namenila denar za porabo po tako imenovani lastni presoji 
krajevne skupnosti, se na primer v radovljiški občini že kaže 
kot zelo uspešen. Brez dodatnih (občinskih) meril oziroma po
gojev za določena sredstva iz proračuna v krajevnih skupno
stih zdaj ob lastni udeležbi celo presegajo prvotne načrte. % 
A. Zalar 

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

Gradbeno dovoljenje za cesto - Kranj, 15. julija - V začetku ted
na je bilo izdano gradbeno dovoljenje za odsek ceste od Kam
ne Gorice do Lipnice. V Cestnem podjetju Kranj, ki je bil že 
dosedanji izvajalec pripravljalnih del na tem odseku, smo izve
deli, da je bilo od lani predvidenih 30 milijonov tolarjev za ta 
odsek, porabljenih do zdaj slabih pet milijonov tolarjev, ven
dar pa je po sedanjem aneksu predvidenih za ta odsek regio
nalne ceste za letos le slabih 20 milijonov tolarjev. To pa po
meni, da bodo na odseku letos najbrž naredili manj, kot bi bilo 
potrebno za celotno sanacijo oziroma celovito dokončanje. 

Hotel Planinka odprt - Jezersko, 16. julija - Danes bodo Živila 
Kranj na Jezerskem odprla prenovljeni hotel Planinko. V pri
merjavi z dosedanjim Garnijem, starim 15 let, kjer so gostje 
poleg prenočitve imeli še zajtrk, bo novi hotel B kategorije 
imel 60 postelj, gostom pa bo na voljo polni ali polpension. 
Od danes do konca julija je hotel že na podlagi predhodnih re
zervacij do polovice zaseden, prihodnji mesec pa bo poln. 

Skupaj na Triglav - Gorje - Godbeniki iz Gorij so minulo sobo
to na povabilo Pihalnega orkestra Viktor Parma, ki je prazno
val 80-letnico, nastopili v vasi Trepče v Italiji. To je bilo prvo 
spoznavno srečanje obeh pihalnih orkestrov. Po spominskem 
darilu za 80-letnico in nastopu so godbeniki pihalnega orke
stra Viktor Parma sprejeli povabilo godbenikov iz Gorij, da se 
bodo prvi vikend v septembru udeležili tradicionalnega poho
da gorjanskih godbenikov na Triglav. • (až) 

Begunjski gasilci V Berlin - Kranj - Preventivne oziroma požar
no varnostne ukrepe bodo po kongresu gasilcev v Slovenj 
Gradcu poostrili tudi v gorenjskih industrijskih gasilskih dru
štvih ter posebno skrb posvetili požarni varnosti v zasebnih in 
javnih podjetjih. Sicer pa gasilci na Gorenjskem v teh poletnih 
dneh ob različnih praznovanjih prirerajo tudi veselice, da bi 
na ta način zbrali nekaj denarja za svoje programe. Pri tem so 
jim pogosto v pomoč tudi različni sponzorji. Tako je na primer 
tudi begunjskim gasilcem priskočil na pomoč in jih podprl 
Slavko Avsenik. Kar tri desetine iz Gasilskega društva Begunje 
bodo namreč jutri, 17. julija, odšle na Evropsko tekmovanje v 
Berlin. • (ip) 

Želijo SVOJe društvo - Radovljica - Izvršni odbor Društva upo
kojencev v Radovljici se strinja, da v krajevni skupnosti Lan-
covo ustanovijo svoje društvo upokojencev. V krajevni skup
nosti je namreč okrog 80 upokojencev, ki jim je zdaj zaradi 
prometnih zvez z Radovljico matično društvo v Radovljici pre
cej odmaknjeno. Sicer pa bodo v radovljiškem društvu letos še 
bolj popestrili družabno dejavnost. Prav zato tudi načrtujejo, 
da bi pregradili sedanjo sejno dvorano in naredili poseben 
vhod z dvoriščne terase. 

Plošča padlim GodeŠanom - Godešič - S pogrebno mašo (zaduš
nico) in krajšim programom so na cerkvi v krajevni skupnosti 
Godešič odkrili spominski plošči padlim krajanom med prvo 
in drugo svetovno vojno. Ploščo iz prve vojne je odkril najsta
rejši Godešan Janez Jugovic, iz druge pa Franc Kavčič. V pro
gramu je med drugim nastopil tudi moški pevski zbor iz Reteč, 
govorniki pa so bili predsednik izvršnega sveta Skofja Loka 
Vincencij Demšar, predsednik KS Godešič Ciril Golar in 
Alojz Žibert iz Združenja nasilno interniranih v nemško voj
sko ter Stanislav Klep iz Združenja vojnih veteranov Slovenije. 
Pogrebno mašo je opravil kanonik Melhior Golob iz Ljubljane 
•Os) 

P l i n i f i k a c i j a v Š k o f j i L o k i 

T R G O V I N A 

L O T O S 

Trgovski center na Deteljici pri Tržiču 
vabi danes, v petek, 16.7. ob 15. uri na: 
- otroški žur z grajskim norcem Ferdom in Triom 3 
- ugodna priložnost za nakup šolskih potrebščin, 
biro opreme in higiensko papirne konfekcije. 

- pri nakupu nad 2000 SIT - NAGRADE I 

L e t o s g l a v n i d e l c e l o t n e g a p r o g r a m a 
Jože Albreht, predsednik odbora za plinifikacijo v mestu Škofja Loka: "Clavne težave so pri dokumentaciji« 
Zahvala velja vsem, ki so dali soglasje brez kakšnih posebnih pogojev." 

Škofja Loka, 15. julija - Novi odbor za plinifikacijo mesta Škofja 
Loka, ki je bil imenovan 1990. leta, njegov predsednik pa je Jože 
Albreht, je v zvezi z načrtovano plinifikacijo mesta moral najprej 
razrešiti vprašanje investitorja oziroma distributerja. To je bil na
mreč pogoj Petrola Zemeljski plin in prav zaradi tega je imel prejš
nji odbor v drugi polovici osemdesetih let težave, da se plinifikacija 
ni morda začela že prej. Po lanskem začetku pa so zdaj dela v pol
nem zamahu in bodo trajala do leta 1995. 

Novoimenovani odbor pri 
Izvršnem svetu je konec 1990. 
leta na pobudo predsednika 
odbora Jožeta Albrehta, ki jo je 
podprl tudi Izvršni svet, naj
prej opredelil, da je investitor 
JP Komunala. Po tem pa se je 
takoj lotil izdelave programa, 
po katerem je celotno izgrad
njo oziroma plinifikacijo mesta 
opredelil na štiri faze, gradnjo 
pa do 1995. leta, pri čemer pa 
bi se zadnja faza (Sv. Duh in 
Bodovlje) morda celo malce 
zavlekla. 

kov stanovanj v stanovanjskih 
objektih. Čez zimo smo zadeve 
razrešili in tako zdaj že poteka
jo dela na preurejanju kotlovnic 
Osnovne šole in Obrtnika, v 
programu pa je tudi Veletrgovi
na Loka. Pred začetkom ureja
nja plinifikacije pa je že tudi 

Znani so tudi že okviri, kako 
bo posamezen interesent v 
prihodnje lahko dobil plin. 
Od sekundarnega voda bo 
vsak lastnik (recimo hiše) mo
ral sam zgraditi priklop (ja
rek) do hiše in plačati pristoj
bino 60 DEM za vsak kilovat 
porabe. Za primer povejmo, 
da na stavbo s 100 do 120 
kvadratnimi metri stanovanj
ske površine odpade od 20 do 
25 kilovatov. K temu potem 
sodi še strošek gorilca v hiši 
in izgradnja omrežja za cen
tralno ogrevanje v hiši, kjer 
le-to še ni zgrajeno. 

Še posebno velike težave so 
bile na primer na Partizanski 
cesti, na trasi prek zemljišča 
kasarne, ki ga bodo po po
stopku denacionalizacije do
bili prvotni lastniki Pristanek 
za gradnjo plinovoda je od
bor dobil šele, ko so določili 
gradnjo cevovoda točno pod 
kasarniško ograjo in ob zah
tevi, da se po izgradnji plino
voda ponovno zgradi ograja 
na istem mestu. 

Ze prihodnji mesec bo z 
rekonstrukcijo Stare ceste 
položen tudi plinovod od 
Tehnika do Zdravstvenega 
doma. 

Na območju Partizanske ceste ob kasarni so na zahtevo lastnika 
najprej morali podreti drevje in ograjo, po položitvi plinovoda pa je 
zahteval, da na istem mestu spet zgradijo novo. Stroškovno so seve
da takšne zahteve zelo drage. 

"Po sklenitvi pogodbe z IMP 
Promont konec 1991. leta se je 
lani začela prva faza od Jelovice 
do Alpetoura na Trati vključno 
z reducirno postajo. Načrtovali 
smo, da bo del na tem območju 
že minulo zimo lahko upora
bljal plin, vendar so se stvari 
zavlekle zaradi soglasij lastni-

J a v n a r a z s v e t l j a v a i n p a r k i r i š č a 

Kranj, 15. julija - V krajevni skupnosti Vodovodni stolp se zadnja 
leta uspešno lotevajo razreševanja tudi nekaterih problemov s po
dročja tako imenovane komunalne infstrakture. Medtem ko bi bili 
radi uspešnejši pri urejanju zelenih površin, obnove otroških igral 
(kar sicer ni njihova upravljalska skrb), pa so uspeli narediti veliko 
pri urejanju javne razsvetljave in novih parkirnih prostorov. 

Hafnerjevo naselje na Trati, 
kjer pridobivamo še zadnja so
glasja lastnikov zemljišč," je 
pojasnil sredi tedna predsed
nik odbora Jože Albreht. 

Ob tem pa že nekaj časa po
tekajo tudi glavna dela iz pro
grama plinifikacije in sicer na 
območju mesta oziroma takoi-
menovane druge in tretje faze. 
Aprila je bila namreč podpisa
na druga pogodba v vrednosti 
2,5 milijona DEM za izgradnjo 
plinovoda od Komunale prek 
Kamnitnika do kasarne in od 
tu naprej proti LTH OL Vin-

carje, kjer bodo ob primam'-1 

vodih položili po projektu (kj«f 

je to izvedljivo) tudi že sekun
darne. Še letos naj bi bil zgr3' 
jen tudi krak mimo hotela Al' 
petour do Seširja, naprej d° 
klavnice in mlekarne na Spod' 
njem trgu, na katerega bi bil' 
priključena tudi kotlovnica n a 

Zgornjem trgu za ogrevanje *>' 
gonove hiše in Partizana. 

"Tako bo končana izgradnji 
osrednjega plinovodnega ožilj* 
in v naslednjih letih bomo gradi' 
li še posamezne reducirne post*' 
je ter sekundarno omrežje. \ 
zvezi s plinifikacijo mesta pa, t>! 
rad poudaril, da ima odbor pr' 
pripravi potrebne dokumentad' 
je oziroma pridobivanju dovo
ljenj lastnikov zemljišč številu« 
in ponekod zares velike težave-
Zato se v imenu odbora zahva
ljujem vsem, ki so dali soglasj' 
brez posebnih pogojev. Težje P' 
v odboru razumemo tiste, ki t* 
vnaprej postavljajo domala o** 
prejemljive pogoje in odškodn' 
ne." • A. Zalar 

O b n o v l j e n m o s t v B r o d u 

Čeprav so tudi letos uredili nekaj novih parkiri 
vedno premalo. 

je v KS še 

Na podlagi lanskega nateča
ja za denar iz proračuna so 
skupaj s stanovalci uredili ja
vno razsvetljavo v Bertoncljevi 
ulici. Letos pa so podobno kot 
prejšnja leta nadaljevali tudi z 
urejanjem novih parkirnih pro
storov v krajevni skupnosti. Ta
ko so v Šorlijevem naselju na
novo uredili na dveh mestih 
270 kvadratnih metrov parkir
nih površin. Polovico denarja 
je prispevala KS, polovico pa 
Sklad stavbnih zemljišč. Ugota
vljajo, da je parkirnih prosto
rov še vedno premalo in da bi 
jih lahko uredili še nekaj, ven
dar pa se stanovalci, predvsem 
v Šorlijevem naselju, ne strinja
jo oziroma neradi dajejo sogla
sja za razreševanje tega proble
ma. Ker pa so avtomobili par
kirani po ulicah in je zato v na
selju ogrožena prometna var
nost, pričakujejo, da bodo edi
no ostrejše kazni za nepravilno 
parkirane avtomobile morda v 
naselju oziroma krajevni skup
nosti spodbudile k sporazum
nemu razmišljanju in urejanju 
tega problema. 

Kar zadeva program za iz
gradnjo kabelskega televizij

skega sistema, bo le-ta kmalu 
zgrajen, lotevajo pa se tudi to-
polifikacije Valjavčeve in Be
gunjske ulice, saj so v kotlarni 
v Šorlijevem naselju še zmoglji
vosti za priključitev nanjo. • 
A. Z. 

Bohinjska Bistrica, 15. julija - Program komunalne oziroma go
spodarske infrastrukture v radovljiški občini, letos so zanj v občin
skem proračunu namenili skoraj 80 milijnonov tolarjev, dosledno in 
uspešno uresničujejo. Ovrednotene želje iz krajevnih skupnosti v 

občini na začetku leta so bile sicer več kot trikrat večje, vendar bo* 
do z denarjem, ki bo letos na voljo, marsikje v občini, kot kaže, na' 
redili celo nekaj več. Med problemi, ki so jih letos opredelili kot 
prednostne, je bil tudi most pri Brodu v Bohinju. Pred štirinajstimi 
dnevi so most obnovili, denar zanj pa je zagotovila občina. • A. ž . 

R o ž k o l i k o r h o č e t e 
Besnica, 15. julija - Pred

sednik Turističnega društva 
Besnica Miha Sušnik je pred 
nedavnim, ko smo iskali pri
merno ozadje za delovni pos
netek, rekel: "Če želite rože, 
veliko rož, potem svetujem, da 
obiščete Zdravka Jereba v 
Zgornji Besnici 77." 

In res smo se potem znašli 
med samimi rožami. "Včasih 
se je ženina mama ukvarjala z 
njimi, potem pa sem njeno 
skrb za rože nadaljeval. Zdaj 
jih gojim že kakšnih 15 let. 
Večkrat pride kdo mimo hiše 
in je presenečen." Še bolj pre
senečeni smo bili mi, ko je 
Zdravko povedal, da je po 
poklicu strojni ključavničar. 

da pa so že lep čas njegov ko
njiček nizke gradnje in rože. 
Sam je naredil hišo, cesto do 
nje in v več kot 40 koritih (70 
centimetrov dolgih) in števil
nih lončkih ima bršljinke, 
polviseče in stare pelargonije, 
fuksije, hibiskuse... Pravi, da 
mu rože uspevajo povsod, tu
di v centralno ogrevani dne
vni sobi pozimi. Sicer pa rože 
prezimuje kar pod balkonom. 
Sam pripravlja zemljo zanje 
in za vsako vrsto ve, kako se 
jo lahko vzgoji. Svoje izkuš
nje in znanje, ki si ga je pri
dobil o rožah z leti, rad tudi 
pove vsakomur, ki ga zani
majo, ali ne ve, kako ravnati 
z rožami. Ni čudno torej, da 
mu je Turistično društvo Bes
nica že podelilo tudi prizna
nje za s cvetjem urejen dom. 
• A. Ž. 

i 
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P r i g o s p e M i c i j e r a s l o o k o l i s t o o t r o k 

Marija Kodri* s Stare ceste je po letih in stažu najstarejša rejnica v Kranju, pa tudi da leč naokrog j i 
ni enake, V treh desetletjih rejniStva je vzgojila okoB sto otrok. 

Marija Kodri* je Se pri 72 letih ™°om"tna . n a 8 , 8 S * S 
N i k i Dokler fant ne konča srednje šole,to pa bo * J * » * £ g 
bo še opravljala posel, s katerim se ukvarja 35 let. roie 
izpreglai pravi NjeTmoi dvomeče zmajuje » 
s £ t pojavi kaka jokajoča mati, ki z otrokom ne bo imela kam, do 
pa Mici zagotovo pozabila na trdne sklepe. 

Tako je bilo vselej. Pred hišo se 
je ustavil avto, oni s socialne 
službe, včasih v spremstvu ma
tere, so pripeljali novega 
otročka, običajno še v pleni
cah. Gospa Mici se je jezila, 
njenega krila se je namreč 
držalo že nekaj rejencev. Na
posled se je vdala. Če je nista 
prepričala diplomacija socialne 
delavke in materin jok, jo je 
otrokova neboglejnost. In ga je 
sprejela. Nekoč je imela kar 
deset otrok naenkrat. 

Rejenci v plenicah 
Kako je Marija Kodrič sploh 
postala rejnica? 
"Mlada sem ovdovela. Tudi 
sama sem imela majhne 
otroke, nikamor jih nisem im
ela dati, da bi lahko hodila na 
delo, zato sem ostala doma. 
Tedaj sem živela še doma v 
Mošah. Hkrati s svojimi sem 
varovala tudi otroke delavk, 
medtem ko so te delale na 
bližnjem državnem posestvu. 
Nekoč me je obiskala patron-
ažna sestra iz Medvod in mi 
predlagala, da bi vzela v varstvo 
otroke, ki jih matere ne morejo 
imeti pri sebi. Od tod se je glas 
o meni razširil v Kranj in 
tamkajšnja sodama služba mi 
je predlagala, da bi začela z 
rejo," se začetkov svojega re
jništva spominja Marija Kod
rič. "V začetku je bilo to delo 
Slabo plačano. Ce ne bi imela 
rada otrok in če mi to ne bi slo 
na roke tudi zaradi mojih 
odraščajočih otrok, potem ne 
bi sprejela. Kasneje je socialna 
služba poskrbela za plačilo 
stroškov za rejence m nagrado 
za rejnice. Za mojega Nika sem 
donedavna dobivala 20 tisoča
kov in še sedem tisočakov 
nagrade, zdaj pa fant dobi 
družinsko pokojnino po umrli 
materi.4* 

Socialna služba je k Mariji 
Kodrič pošiljala otroke Še v 
plenicah. Za dve leti ali več, 

dokler se razmere v njihovih 
matičnih družinah niso uredile. 
Bili so namreč otroci iz neur
ejenih družin, v katerih je 
vladal alkohol, pa nezakonski 
otroci, ki zaradi materialnih 
razmer niso mogli odraščati pri 
pravih materah... 

Deseterica v naročju 
"Ostajali so ravno dovolj časa, 
da jih je vzljubila, potem pa je 
jokala, ko so odhajali," je dejal 
Marijin mož Franc, ki ji je bil 

Eri reji v veliko pomoč. Ko je 
ilo pri hiši kar deset otrok 

naenkrat in ko še ni bilo 

Eralnega stroja, sta bila oba 
ar naprej pri žehti, z njima pa 

še ena od hčera. Marijini štirje 
otroci (najstarejši ima že 50 let) 
so druge otroke lepo sprejeli. 
Zgodaj so dojeli, da je rejništvo 
materina zaposlitev, ki ji omo
goča, da ostaja doma, pri njih. 
Marija in njeni so živeli pre
prosto življenje. Z otroki je bilo 
veliko dela, saj so prihajali novi 
in novirejenci, plenic ni in ni 
hotelo biti konca. 

"Stroga mama sem bila. Rada 
sem jih imela, crkljala pa jih 
nisem," razloži Marija Kodrič 
svojo preizkušeno vzgojno me
todo. "Važno je bilo, da so bili 
otroci siti, oprani, na toplem, 
kdaj pa kdaj so bil i tudi 
popestovani, a ker jih je bilo 
veliko, niso prav pogosto prišli 
na vrsto. Z njimi nikoli ni bilo 
nobenih sistnosti, tudi bolni 
niso bili, čeprav jih je bilo tudi 
po deset v družini. Le nekoč se 
spomnim, da smo vsi skupaj 
staknili srbečico, ko sem od 
nekega dvomljivega kramarja 
kupila preprogo." 

Sto otrok vrača ljubezen 

Okoli sto otrok je odraščalo pri 

fospe Mici. Radi so jo imeli, 
ar ob vsakem prazniku doka

zuje kopica čestitk in daril, 
pogosti obiski, srečanja in poz

dravi. Ko je bila Marija Kodrič 
pred kratkim operirana, se je v 
bolnišnici zvrstila domala cela 
stotnija njenih nekdanjih rejen
cev in varovancev. Čeprav je 
bilo z otroki veliko dela m 
skrbi, taki trenutki odtehtajo 
nekdanji trud, je prepričana 
dolgoletna rejnica. Otroke je 
imela rada, čeprav jim tega ni 

ubogati, češ da tako ali tako 
nisem njena prava mama. Tako 
težko je bilo, da sem jo hotela 
dati stran. Potem pa smo se 
temeljito pomenili na socialni 
službi, kjer so mi svetovali, naj 
s Heleno še malo potrpim. 
Naposled se je vse uredilo in 
18-letno sem iz hiše oddala v 
zakon. Njen mož j i velikokrat 

Naša akcija uspešno teče. Vsak teden se nam oglasi kakšna 
Zjntška iuma] ki jihie od ^ ^ / • ^ J ^ f * 
sodelovanju. Nase povabilo Še vedno ™lfa/mte™!*»" 
naslov: Uredništvo Gorenjskega glasa, Zoisova J, 640W 
Kranj, S pripisom "Rejniške druitne": ali se nam oglasite na 
Velefonski Številki 211-860 in 2U-8Š5. Obiskali vas borno, 
objavili o vas reportaži tapis, jeseniIpa^vasbomo X<™™J 
drugimi rejniŠkimi družinami odpeljali na izlet. Se enkrat 
prisrčno vabljeni k sodelovanju! 

nikoli preočitno kazala. Kaj bi 
jih ne imela rada, ko pa so bili 
reveži že v najnežnejši dobi 
ločeni od svojih pravih staršev! 

"Najdlje sta bila pri meni 
Helena in Niko," pravi Marija 
Kodrič. "Niko je se vedno pri 
hiši, šola se v srednji lesarski 
Soli v Škofji Loki, med počitni
cami pa hodi na delo. Helena je 
pri nas odrasla. Z njo sem imela 
precej težav. Poslušala je svojo 
druščino in ni me marala več 

reče: gospa Micika te je pa 
dobro vzgojila." 
Otroci so Marijo Kodrič ohra
nili mlado. Resda ima 72 let, pa 
Še ni nič prestara za to, da 
vzgaja najstnika Nika. Celo 
več, v štiriurno varstvo je 
sprejela še 9-mesečno Sabino. 
Ponovila se je namreč zgodba, 
ki jo že poznamo. Tista o 
jokajoči materi namreč. In 
gospa Mici je popustila kljub 
letom in pravkar prestani oper
aciji. D.Z. Žlebir Foto: L . Jeras 

J u b i l a n t š e p o m n i p o ž a r 

i n o b n o v o R a t e č v l e t u 1 9 0 5 

kateče, julija - Poredko se zgodi, da nekdo dočaka tako visoko 
»tarost, kot jo je letošnjega aprila Jakob ^ f a t K r t f c 
SUvHenca so obiskali preAtSvmki krajevne skupnost, ta številni 
sorodniki ta prijate«!, med katerimi so bih Stevdni tudi z 
avstrijske Koroške. 

Jakob Oman, po domače Bran-
cov ata, se je rodil 3. aprila 
1903. Vse življenje je preživel v 
domači vasi in z veseljem 
opravljal vsa kmečka dela do
nedavna, ko mu je opešal vid. 
Se vedno je dobrega zdravja in 
spomina. Jakob ima kar 14 
Pravnukov, najbolje se razume 
s pravnukinjo Nado. Doma zanj 
lepo skrbijo in tudi sicer je s 
sedanjim življenjem nadvse za
dovoljen. Vselej ni bilo tako. 
Mladost je bila žalostna. 

"Komaj dve leti mi je bilo, ko 
mi je umri oče, ko je odšel iskat 
delo v Ameriko. Nikoli ga 
nisem poznal," se težkih tren
utkov svoje mladosti spominja 
jubilant. "Istega leta je velik 
požar uničil polovico Rateč. 
Tudi naša bila je pogorela. 
Bila je jesen, vsi pridelki so 
bili spravljeni v kaščah ta na 
hlevih. Bila je velika katastrofa. 
Ovce so kasneje vzeli vaščani, 
da so jih krmili ta vzrejali. Pri 
obnovi je veliko pomagala 
država, sam cesar Franc Jožef, 
zlasti z lesom. Pomoč je nudil 
tudi župnik Josip Lavtizar, ki je 
poznal veliko ljudi in ti so 
Ratečanom priskočili na po

moč. Čeprav sem bil majhen, 
se teh dogodkov živo spomin
jam, predvsem tega, kako so 
obnavljali našo hišo." 

Še veliko dogodkov se spomin
ja Jakob Oman, kako so den
imo v Ratečah s prostovoljnim 
delom gradili zadrugo in pla
ninski dom v Tamarju. Poleg 
dela na kmetiji je bilo treba z 
volovsko vprego zvoziti vso 
opeko iz Kranjske Gore, pesek 
iz Planice in opraviti še veliko 
delovnih ur. Lojze Kerštan 

K a j p o č e t i n a Š o b c u 

o b s l a b e m v r e m e n u ? 

Šobec,13.julija- Šobec je tudi letos s svojo čudovito naravo, z 
urejenim kampom in jezerom, ob katerem je v vročih poletnih 
dneh kar precej vrveža, privabil mnoge tuje ta domače goste. 
Gotovo pa se je že marsikdo vprašal, kaj početi na Šobcu ob 
slabem vremenu. 

Ljudje se na različne načine kratkočasijo: 

Bruno Ribarič iz Pirana, zavarovalni zastop
nik: " Sem prihajam že tri leta. Slabo vreme 
me ne moti, saj se človek tako še bolj spočije. 
Ponavadi sedemo za mizo in se kartamo." 

Tilen Ružič iz Ljubljane, dijak:" Če je vreme 
oblačno, s prijatelji igramo košarko in 
odbojko. Ko pa je dež rešujem križanke, 
včasih pa se tudi kartamo. Večkrat imamo 
skupna kosila." 

Jasna Drnovšek iz Trbovelj, profesorica 
slovenščine: " Velikokrat gremo na izlet v 
Bohinj in na Bled. Sprehodi po dežju so prav 
tako prijetni. Včasih pa je koristno poseči po 
kakšni knjigi. Ni preveč hudo, če je dež." 

Matilda Kirale iz Voličine pri Lenartu, 
učiteljica: " Ponavadi hodimo na izletniške 
točke. Bili smo na Bohinjskem jezeru, ko nas 
je zajel dež, ni pa nam pokvaril razpoložen 
ja." 

Marjeta Vizo višek, upravnica na Šobcu pa je 
dejala:" Letos imamo veliko več nočitev kot 
lansko leto, tudi dneven obisk je večji. 
Lansko leto smo imeli 43 000 nočitev, letos 
pa planiramo približno 50 000 nočitev. Za 
goste smo organizirali izlete, imamo pa tudi 
vodiče, ki vozijo ljudi v hribe. Na voljo 
imamo tudi posebno ponudbo Bleda, ki je 
privlačna tako za tuje kot za domače goste. " 
Alma Bakrač 

128 tujcem v Savi je prenehalo delovno dovoljenje 

I z p o d j e t j a j i h n e b o d o 

o d p u s t i l i p r a z n i h r o k 

Kranj, 13. julija -128 delavcem kranjske Save ta čas prenehajo 
veljati delovne vize. Resda so delavci, Id ob lani sprejetem 
zakonu o zaposlovanju tujcev niso imeli pogojev za pridobitev 
državljanstva (med njuni 10 let delovne dobe v Sloveniji), 
pričakovali, da jih bo tovarna po letu dni odpustila. Kljub temu 
je te dni med delavci z začasnim delovnim dovoljenjem v 
tovarni zavladalo razburjenje, ko so od vodstva prejeli sklepe o 
prenehanju delovnega razmerja. 

Zahtevam teh delavcev, da jih podjetje obdrži v delovnem 
razmerju, ni mogoče ugoditi, saj v Savi že nekaj časa 
ugotavljajo, da imajo preveč delavcev in bodo morali redčiti 
zaposlene. Seveda presežkov ne bodo iskali med slovenskimi 
državljani, ko ravno ta čas, takorekoč po "naravni poti", s 
prenehanjem začasnih delovnih dovoljenj, lahko preneha 
delovno razmerje tujcem. 128 delavcev, ki jim zdaj prenehajo 
veljati delovne vize, pa ima žal to smolo, da so domala vsi šele 
letos izpolnili 10 let dela v Sloveniji. Državljanstvo in stalno 
delo sta jim ušla takorekoč za las. Kot nam je povedal 
predsednik tovarniškega sindikata Janez Justin, so v teh letih 
vendarle prispevali k razvoju tovarne, zato so bili v sindikatih 
tudi pripravljeni prisluhniti pobudi, da jim ob prenehanju 
delovnega razmerja izplačajo nekakšno "odpravnino". Pri tem 
so se oprli na nedavno podpisani dogovor "strank kolektivne 
pogodbe za gospodarstvo", sindikatov in gospodarske zbornice, 
češ naj slovenska vlada zaposlenim tujcem, ki jim zaradi 
predpisov o zaposlovanju tujcev preneha delovno razmerje, 
zagotovi načeloma enake pravice, kot jih imajo presežni 
delavci. Tujci, ki bodo v teh mesecih izgubili delo, torej ne 
bodo šli prazni iz tovarne. Izplačali jim bodo tako imenovano 
denarno nadomestilo za minulo delo, ki bo za vsako leto dela v 
Savi znašalo polovico plače, podobno kot velja za tehnološke 
presežke. 

Ker nekateri od delavcev še čakajo na državljanstvo, bodo 
dotlej ostali na delu, delovno razmerje pa bo ohranila tudi 
peščica delavcev, ki jih je tovarna v preteklosti šolala na 
gumarski šoli. * 

S podobnim problemom kot Sava se bo v prihodnjih mesecih 
ubadalo še nekaj podjetij, ki začasno zaposlujejo tujce. Na 
Gorenjskem bo poteklo okoli 1400 delovnih dovoljenj, 400 že v 
mesecu avgustu, in če dolodajalci ne bodo zaprosili za njihovo 
podaljšanje, bodo tujci ob delo. Od materialnega položaja 
podjetij in tudi njihove dobre volje pa bo odvisno, ali jih bodo 
lahko rešili tako korektno, kot so jih v Savi. D.Z.Žlebir 

V Vzgojnovarstvenem zavodu v Kranju 

D e l o b o i z g u b i l o 19 z a p o s l e n i h 

Kranj, 9. julija - V kranjskih vrtcih, kjer je za jesen vpisanih 
veliko manj otrok kot prejšnja leta, je zdaj slednjič znano, 
koliko zaposlenih bo jeseni odveč. Vpisanih je 1454 otrok, s 
katerimi bodo napolnili 76 oddelkov, za to pa bodo potrebovali 
230 zaposlenih. 

Trajnih tehnoloških presežkov je 19, za ostale odvečne delavke 
pa so se zatekli z "mehkejši inačici". Desetim so našli delo pri 
drugih delodajalcih, dvaindvajsetim je prenehalo delovno 
razmerje za določen čas, precej so jih prerazporedili na stopnjo 
nižja delovna mesta (20 vzgojiteljic na delovno mesto varuhinj, 
7 varuhinj na mesto gospodinje in 6 pol kvalificirani h delavk na 
mesto čistilke), štirim so dokupili zavarovalno dobo za 
upokojitev, petim pa omogočili, da na zavodu za zaposlovanje 
počakajo na prvi pogoj za upokojitev. 

Vzgojnovarstveni zavod v Kranju je prvega na Gorenjskem (v 
Sloveniji pa drugega) doletelo ugotavljanje presežka zaposle
nih, kar se je doslej dogajalo večidel v gospodarstvu. Obsežnejši 
zapis o tem pripravljamo za naslednjo številko Gorenjskega 

D.Ž. 

Občina Škofja Loka 
Sekretariat za družbeni razvoj 
vabi k sodelovanju strokovnjake za delo na področju turizma in 
prenove naselij v Sekretariatu za družbeni razvoj, in sicer: 

1. SVETOVALCA FUNKCIONARJA 
ZA PRENOVO 

Za to delovno mesto je potrebno izpolnjevati poleg splošnih 
še naslednje pogoje: 
- strokovna izobrazba VII. stopnje, smer arhitektura 
- znanje angleškega jezika in poznavanje osnov računalništva 
- ustrezne delovne izkušnje 
2. SVETOVALCA FUNKCIONARJA 

ZA RAZVOJ TURIZMA 
Za zasedbo tega delovnega mesta so postavljeni še naslednji 
pogoji: 
- strokovna izobrazba VII. stopnje, smer ekonomija (turistična 

smer), geografija, arhitektura (krajinarstvo), filozofska 
fakulteta (jezikoslovje) 

- znanje dveh svetovnih jezikov (angleščina, nemščina) 
- ustrezne delovne izkušnje 
Na obeh delovnih mestih bomo delovno razmerje sklenili z 
izbranima kandidatoma za nedoločen čas s polnim delovnim 
časom in s 6-mesečnim poskusnim delom. 
Željo, da bi delali na enem izmed razpisanih delovnih mest, 
nam sporočite s prijavo, ki jo naslovite na: OBČINA ŠKOFJA 
LOKA, Sekretariat za občo upravo in proračun, Poljanska c. 2 
64220 Škofja Loka in ji priložite tudi dokazila o izpolnjevanju 
postavljenih pogojev. Prijave pričakujemo v 10-ih dneh po 
objavi razpisa. Podrobne informacije so na voljo na tel. št. 
621-689 - g. Jenko Tone. 



K U L T U R A 
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K U L T U R N I K O L E D A R 

KRANJ - V galeriji Prešernove hiše razstavlja slike in likovne 
objekte slikar Karel Kuhar. V galeriji Mestne hiše je na ogled 3. 
Medregionalna likovna razstava. 
JESENICE - V razstavnem salonu Dolik je na ogled skupinska 
razstava fotografij članov Foto kino kluba Nova Gorica. V gale
riji Šivčeve hiše je na ogled pa3CTaBa 4>OTorpa(t>nj članov Foto 
kluba iz Radovljice. V bistroju Želva razstavlja kolekcijo barv
nih fotografij Beneške maske Klemen Čebulj. V pizzeriji 
Bistr'ca so razstavljeni vzorci iz zbirke slovenskih vzorcev, ki so 
jih zbrali leta 1922 in so se pojavljali na pisanicah in kožuhih. 
V pizzeriji Ajdna v Žirovnici se predstavlja z grafikami in akri-
li Milena Rupar iz Ljubljane. 
VRBA - Prešernova hiša je odprta vsak dan od 9. do 16. ure, 
ob sobotah in nedeljah od 10. do 16. ure, ponedeljek zaprto. 
DOSLOVCE - Finžgarjeva hiša je odprta vsak dan od 10.30 
do 13. ure, ob nedeljah od 11. 30 do 17.30, ponedeljek zaprto. 
BLED - V hotelu Toplice so na ogled slike akad. slikarja An
dreja Jemca. V hotelu Astoria razstavlja akad. slikar Marko Tu-
šek. 
RADOVLJICA - V Šivčevi hiši je na ogled razstava slik Dušan 
ke Kajfet 
BOH. BISTRICA - Usnjarski muzej z novo železarsko zbirko 
je odprt vsak dan, razen ponedeljka, od lO.do 12. ure in od 16. 
do 18. ure. KROPA - V Kovaškem muzeju je na ogled nova 
razstavna zbirka Žebljarstvo v Upniški dolini 
ŠKOFJA LOKA - Zbirke Loškega muzeja so odprte vsak dan 
od 9. do 17. ure, razen ob ponedeljkih. V okroglem stolpu je na 
ogled razstava Uran v mineralih in rudah v Zirovskem vrhu. 
TRŽIČ - V Kurnikovi hiši je na ogled drugi del študijske razsta
ve čevljarskega orodja. Razstava bo odprta vsak dan, razen po
nedeljka, od 17. do 19. ure, ob nedeljah pa od 9. do 12. ure -
vse do šuštarske nedelje. 
KAMNIK - V Sadnikarjevi hiši je na ogled razstava slik slikar
ke Mkice Sadnikar - Pleterski 

P R I R E D I T V E T E G A T E D N A 

KRANJ: ŠANSONI SVETLANE 
MAKAROVIČ - V okviru poletnih 
prireditev Kieselstein živi kulturi bo 
danes, v petek, ob 20.30 na vrtu gradu 
Kieselstein v Večeru šansonov nasto
pila Svetlana Makarovič. Jutri, v sobo 

J u \ \ ^ to> °b 20.30 pa bo glasbeni večer za-
polnil nastop Green town jazz banda. 

Sponzorja prireditev sta Gorenjski tisk Kranj in Iskra Tel. 
VELESOVO: GLASBENI VEČER - Na Trati (na prostem) bo 
danes, v petek, ob 20.30 Večer pod lipo domačo. Na prireditvi, 
ki jo prireja KUD Velesovo, bodo peli in igrali: Vida Učakar, 
citre, M PZ Mušica viva Primskovo, Moški kvartet ter domači 
mladinski pevski zbor in orkester ter domači igralci. Če bo vre
me slabo, bo prireditev v cerkvi sv. Marjete na Trati. Prireditev 
je posvečena rojakom iz Argentine in 55-letnici domačega dru
štva. 
BLED: KONCERT - V ponedeljek, 19. julija, ob 20. uri bo v 
cerkvici na blejskem otoku v večeru komorne glasbe nastopil 
organist Hubert Bergant. Vstopnine ni. 
TRŽIČ: KONCERT - V tržiški farni cerkvi bo jutri, v soboto, 
ob 18.30 v okviru prireditve 1. Orgelski večeri nastopil Matjaž 
Meglic iz Loma. 
KRANJSKA GORA: RAZSTAVA - V hotelu Lek bodo danes, 
v petek, ob 20.30 odprli slikarsko razstavo Marka Kodra iz 
Podkorena. Razstavo je pripravilo kranjskogorsko kulturno 
društvo Alternativa. 

N A T E Č A J Z A F O T O G R A F I J O " 

Jesenice - Poletni meseci so ravno pravšnji za fotografiranje, 
zato Fotografska zveza Slovenije in Foto klub "Andrej Pre-
šern" Jesenice razpisujeta natečaj za razstavo fotografij "Člo
vek in kovina". Razstava bo razdeljena na tri teme in sicer "A" 
- "Človek in kovina", "B" - prosta tema in "C" - barvni dia 5 x 
5 - ravno tako prosta tema. Na razstavi lahko sodelujejo vsi dr
žavljani Slovenije in slovenski zamejci sosednjih držav. Vsak 
avtor lahko predloži za temo "A" do 6 črno-belih ali barvnih 
fotografij, za temo "B" do 6 črno-belih in barvnih fotografij in 
za temo "C" do 6 barvnih diapozitivov v okvirčkih 5 x 5 cm. 
Avtor lahko predlaga 4 fotografije za vsako temo za kolekcijo, 
ki morajo biti oznečene s "K" , tako da bo žirija vedela, da so 
dela predlagana za kolekcijo. Velikost fotografij mora biti 30 x 
40 cm, najmanjša stranica fotografije je 20 cm, nalepljena na 
tanko podlago 30 x 40 cm. Na hrbtni strani naj bodo naslednji 
podatki: ime in priimek avtorja, naslov fotografije in fotograf
ski naziv. K fotografijam in diapozitivom mora biti predložena 
izpolnjena prijavnica. Fotografije in diapozitive bo za razstavo 
odbrala in nagradila tri članska žirija. Prireditlej si pridržuje 
pravico objave slik in diapozitivov v reklamne namene, če av
tor tega izrecno ne prepove. S slikami in diapozitivi bo organi
zator ravnal pazljivo, ne odgovarja pa za poškodbe med tran
sportom. Fotografije in diapozitive pošljite do 1. oktobra 1993 
na naslov. Foto klub "Andrej Prešern" Jesenice, p.p. 68, 64270 
Jesenice. Otvoritev razstave in projekcija diapozitivov bo 5. 
novembra 1993 ob 18. uri v razstavnem salonu DOLIK na Je
senicah. # Lojze Kerštan 

M E D N A R O D N A L I K O V N A 

D E L A V N I C A 
Begunje - Pod naslovom Slovenija odprta za umetnost sta se od 

konca junija do srede julija zvrstili dve mednarodni likovni 
delavnici, in sicer na Sinjem vrhu in na Snežniku, udeležilo pa se 

jih je 28 domačih in tujih likovnikov. 

Jutri pa'se v Begunjah začenja tretja likovna delavnica v okvi
ru prireditve Slovenija odprta za umetnost. Teden dni bodo v 
Begunjah in okolici ustvarjali: Loretta Polgrossi Guerra iz 
Španije, Hugo Wulz iz Avstrije, Giani Borta iz Italije, Manuel 
Eitner, Peter Frisch in Gilda Aita - vsi iz Nemčije, Lovro Artu-
kovič iz Hrvaške, Rudi Benetik iz Avstrije, Rita Canarezza iz 
San Marina, Mario Palli iz Italije, iz Slovenije pa Marko Tu-
šek, Aleksij Kobal, Klavdij Tutta, Srečo Dragan, Tihomir Pin-
ter in Dejan Dubokovič. 

P o z a k l j u č k u p l e s n e g a s e m i n a r j a 

N O V O P L E S N O Z N A N J E Z A M L A D E 
Kranj - Sinoči se je v spodnji telovadnici kranjske Gimnazije zaključil plesni seminar, na katerega je Center za estetsko vzgojo 
pri Zvezi kulturnih organizacij Kranj povabil znano ameriško plesno pedagoginjo Ann Papoulis. Ne da bi bilo za seminar kaj 

dosti reklame, pa se je zanj prijavilo toliko kandidatov iz vse Slovenije, da vseh niti niso mogli sprejeti. 

Od začeka julija pa do vče
raj sta za petindvajset udele
žencev plesnega seminarja po
tekali dve obliki plesnega izo
braževanja - učenje plesne teh
nike in plesna delavnica. Oboje 
Ann Papoulis, specialistka za 
cunningham tehniko, sijajno 
obvlada, zato pravzaprav njeno 
življenje poteka od enega ples
nega seminarja do drugega in 
to v vseh evropskih državah in 
drugje po svetu. Vmes pa na
stajajo tudi njeni lastni plesni 
projekti. Z enim se je pred dve
ma letoma tudi predstavila v 
ljubljanskem Cankarjevem do
mu. Po tej predstavi in njeno 
posebnostjo, takoimenovanim 
fizičnim teatrom, je pravzaprav 
postala kar reden gost na ples
nih seminarjih pri nas. 

"Po seminarju v ljubljanski 
Poletni plesni šoli sem se 
ukvarjala z večjo skupino ples
nih tečajnikov v Kranju, zdaj 
odhajam na Portugalsko, po
tem pa v Francijo in naprej. To 
delam že kakih deset let, potem 
ko sem nehala aktivno plesati v 
plesni skupini Merca Cunning-
hama. Znano je, da je tehnika, 
ki se imenuje po njem, postala 
ena najpomembnejših moder
nih plesnih tehnik, brez katere 
sodobni ples ne bi mogel po
stati to, kar je. Bilo je prijetno 
delati pri vas v Kranju, imela 
sem pozorne in delavne tečaj
nice in tečajnike. Sicer pa 
Kranj že kar poznam, saj sem 
bila tukaj že spomladi - zaradi 
plesnega seminarja seveda." 

Tokratni plesni seminar, ki 
je odmeval med plesnega zna
nja željnimi mladimi po vsej 
Sloveniji, saj so v Kranj prihi
teli iz Velenja, Slovenj Gradca, 
Ljubljane in drugod, je postal 
pravzaprav republiški in ne 

Dva tedna plesnega seminarja je v Kranj privabilo mlade plesalce 
iz vse Slovenije. 

znanje. d"Letošnja plesna se
zona je bila prav glede plesne
ga izobraževanja izredno do
bra," je povedala Nataša Bre-
gant - Možina, ki pri ZKO 
Kranj vodi plesno izobraževa
nje. "Že novembra je Daniel 
McGrante, ameriški plesni pe
dagog, ki živi v Italiji, predsta
vil mladim plesalcem limon 
tehniko, spomladi je bila pri 
nas Papoulisova, tokrat že dru
gič. Povabili smo tudi našo pe
dagoginjo Ečo Dvornik, ki si
cer živi v Parizu, no, nekateri 
so bili tudi v ljubljanski Poletni 
plesni šoli. Kdor si želi znanja 
in tega pač ni nikoli preveč, je 
letos res lahko našel obilo no
vega. Zdi se, da so zdaj za letos 
kar zaključili, saj za te vrste Ann Papoulis: "Imela sem do

bre učenke." 

kranjski plesni seminar. Zad
nje čase namreč tudi Kranj po
časi postaja mesto, kjer je mo
goče dobiti kvalitetno plesno 

izobraževanje na žalost nima' 
mo denarja na pretek." 

Že to, kar so lahko letos mlf 
di, za ples ogreti plesalci '* 
kranjskega Centra za estetsk" 
vzgojo, dobili novega znanja-
pove, kako pomembno postajf 
plesno področje. Plesne tehni' 
ke so vsekakor zelo pomembn* 
za razvoj plesnega izraza vs3' 
kega plesalca, v plesnih dela)1' 
nicah, ki so dodatek učenj11 

plesnih tehnik, pa je poleg vse-
ga drugega tudi veliko možno
sti za siceršnji osebnostni raZ' 
voj. Srečanje s plesno pedag0* 
ginjo Ann Papoulis je bilo vse
kakor pomembno, ker prinaŠ* 
svežino v plesno dogajanje. N1 

namreč v plesu pomembna sa
mo tehnika, v nekaterih pred
stavah zadnjega časa prevladu
je pač le izvrstna tehnična pW 
celovitega plesnega izraza pa s 

bistvu ni. Kdor pa je videl pred 
časom v Ljubljani ameriško 
skupino Rireva Wooburyja. 
potem se lahko prepriča, kako 
je v sodobnem plesu mogoč* 
združiti sijajno plesno tehniko 
in s fantastičnim plesnim izra
zom, ki priteguje publiko, p'c' 
sati sodobno plesno predstav^ 
Kaj je dober sodobni ples, bo
mo lahko videli tudi na letoš
njem mednarodnem poletnei" 
festivalu v Križankah, ko se bo 
predstavila newyorška skupin' 
Billa Younga. Gostovanje bo 
zanimivo tudi po drugi strani, 
saj bo znani plesalec in peda
gog dan prej imel plesno delav
nico. # Lea Mencinger, foto: 
Janez Pel ko 

M E D N A R O D N I 

P O L E T N I F E S T I V A L 

Ljubljana - Jutri, v soboto, ob 21. uri se v ljubljanskih Križankah 
začenja letošnji 41. mednarodni poletni festival, ki bo trajal do 31. 

avgusta. 

Fanfare na Trgu francoske revolucije bodo jutri naznanile zače
tek tradicionalnega poletnega fesivala. Na slavnostni otvoritvi, ki 
se začenja ob 21. uri, bo nastopil Simfonični orkester RTV Luk
semburg pod vodstvom dirigenta Hager Leopolda. Do konca ju
lija se bo v Križankah, v ljubljanski stolni cerkvi in v Narodni ga
leriji zvrstila vrsta prireditev, med katerimi velja posebej omeniti 
praizvedbo musicala Sneguljčica Bojana Adamiča, ki jo bo Orke
ster slovenske policije pod vodstvom Milivoja Šurbeka izvedel v 
ponedeljek, 19. julija. Med glasbenimi skupinami v Križankah so 
še Salierijev komorni orkester, Ansambel Musica antiqua laba-
censis, Litvanski komorni orkester in državni zbor iz Kaunasa 
(dirigent bo sir Jehudi Menuhin), Prvi nemški ansambel harf in 
Sofijski festivalski orkester ter drugi. 
Avgustovske prireditve se bodo razen v Križankah, na Ljubljan
skem gradu, Narodni galeriji, Frančiškanski cerkvi in v Smeltu 
odvijale tudi v Bohinju. V cerkvi sv. Martina bo 1. avgusta kon
cert dveh avstrijskih glasbenikov Ernsta Kovacica, violina in Šte
fana Vladarja, klavir. Drugi bohinjski koncert bo 10. avgusta, ko 
bo v cerkvi sv. Duh nastopil švedski baritonist Thomas Lander, 
na klavirju pa ga bo spremljala ameriška pianistka Margaret Sin-
ger. 

Center srednjega usmerjenega 
izobraževanja Jesenice 
C. bratov Rupar 2, 64270 Jesenice 

razpisuje prosto delovno mesto 

1. UČITELJA ANGLEŠKEGA IN 
NEMŠKEGA JEZIKA 

za določen delovni čas, s polnim delovnim časom. 
Delovno razmerje bo sklenjeno za čas od 1. 9. 1993 
do 31. 8. 1994. 
Pogoj: visoka izobrazba ustezne smeri in drugi pogoji, 
ki jih predpisuje zakon 

Kandidati naj vloge z dokazili o izobrazbi pošljejo v roku 10 dni 
od dneva objave na gornji naslov. 
O izbiri bodo obveščeni v 8 dneh od dneva izbire. 

Tretja medregionalna likovna razstava 

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

Kranj - V galerijskih prostorih Mestne hiše so do konca avgusta 
ogled dela sedmih slovenskih likovnih ustvarjalcev, udeležencev H' 

medregionalne likovne razstave. • 

Pobudo za pripravo in organizacijo skupinske likovne razstav* 
slovenskih pokrajin je dala Galerija KC Miško Kranjec iz Muf' 
ske Sobote. Pred štirimi leti so se na I. medregionalni likovni raZ' 
stavi predstavili ustvarjalci treh slovenskih pokrajin; Pomurja. 
Goriške in Gorenjske. Na II. medregionalni likovni razstavi )e 

sodelovalo že pet regij. Letošnje III. medregionalne likovne ra2' 
stave pa se udeležuje že sedem galerij oziroma sedem slovenskip 
pokrajin. Po zaslugi dolgoletnega sodelovanja, ki ga ima Gorenj' 
ski muzej z murskosoboško galerijo, prispevek gorenjskih likov
nih ustvarjalcev že od prve razstave dalje pripravlja galerija I 
Kranju. 

Na prvi razstavi, ki je bila podnaslovljena "Likovna ustvarjal; 
nost - Pogledi na aktualnosti", so selektorji med domačim1 

ustvarjalci izbrali po pet umetnikov, na drugi tri predstavnik* 
mlajše generacije, vedno pa tiste, za katere so menili, da likovnp 
ustvarjalnost domače pokrajine lahko zastopajo na najprimernej
ši način. Na tokratni, III. medregionalni likovni razstavi vsako 
izmed sodelujočih pokrajin predstalvja po en avtor: Celjsko ob* 
močje Jožef Muhovič, Dolenjsko Branko Suhy, Koroško Jože Ti*' 
nikar, Prekmurje Ignac Meden, Slvovensko obalo Andraž Šal*' 
mun, Zasavje Janez Knez in Gorenjsko Franc Vozel. 

Kot je za likovno življenje v Sloveniji značilna raznolikost, ta
ko je pestra tudi skupna razstava teh sedmih umetnikov. Od raZ-
mišljujočega, a v svojem izrazu neposrednega Jožefa Muhoviča. 
do mračnega, vsebinsko poglobljenega in vedno znova pretreslji
vega Jožeta Tisnikarja, aktualnih grafičnih snovanj Branka Suhi' 
nja, ki vključujejo vrsto primarnih črno-belih grafičnih postop
kov, do monumentalnega ciklusa Sonc Andraža Šalamuna, za 
katere je v letošnjem letu prejel nagrado Prešernovega sklada za 
slikarstvo, vedno zanimivega, a vsakič drugačnega in tokrat bar
vno sproščenega Janeza Kneza, eksperimentalnega Ignaca Me
dena, ki se predstalvja s prostorsko instalacijo - le-ta je nadvse 
prirnerno postavitev našla v Stebriščni dvorani - pa do eksisten
čno obarvanih figuralnih slik domačina Franca Vozla se giblje 
podoba III. medregionalne likovne razstave. 

Razstavo spremlja tudi katalog, v katerem so selektorji in dru
gi tekstopisci (Alenka Domjan, Liljana Stepančič, Milena Zlatar, 
dr. Ivan Sedej, Franc Obal, Igor Zidić in Damir Globočnik) ute
meljili svoj izbor in hkrati tako poskušali uvrstiti predstavljene 
ustvarjalce tudi v okvire slovenske likovne umetnosti. Razstava 
ne glede na to, da povezuje skorajda vsa slovenska pokrajinska 
razstavišča (razen centra Ljubljane in Maribora) in prek njih tud' 
slovenske "obrobne" pokrajine, namreč nima namena poudarjat' 
nikakršne regionalne ali lokalno opredlejene ustvarjalnosti. Le-te 
ob majhnosti Slovenije in hitrem pretoku informacij pravzaprav 
ni več, saj je že na prvi pogled razvidno, da so vključeni ustvar
jalci ne glede na to, da so se lahko bolj ali manj izrazito navezo; 
vali na likovno podobo domače pokrajine, v enaki meri priznan' 
tudi v slovenskem likovnem prostoru. Razstava vsako leto obišče 
tudi vsa sodelujoča pokrajinska razstavišča. Po otvoritvi v Mur
ski Soboti je bila že na ogled v Trbovljah in Slovenj Gradcu. W 
Kranja pa bo potovala še v Celje, Novo mesto in Piran. • I)aniif 

Globočnik 



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

V K o r ž e t o v i h p o d j e t j i h j e v p r a š l j i v i h še 1 1 . 5 0 0 d e l o v n i h m e s t 

Izgube b o d o letos manjše z a 9 0 odstotkov 
Sklad za razvoj je doslej prodal 12 m a n j š i h in srednjih podjetij, za prodajo nadaljnih 13 pa 

bodo pogajanja kmalu k o n č a n a . 

Kranj, 12. julija - Približno polovica podjetij, ki jih J« prevzel dr
žavni sklad za razvoj, tekoče že posluje brez izgub in »rektor 
sklada Uroš Korže pravi, da bodo izgube skladovih podjetij ob 
koncu letošnjega leta kar za 90 odstotkov manjše, kot so bile od 
koncu lanskega. Sklad bo odprl regionalne centre, ze jeseni v 
Mariboru, kjer je problemov največ, in vanjo vložil 5 m pno 
mark. S kupninami je sklad doslej dobil približne,23 milijonov 
mark, največjo pri prodaji LTH-jeve livarne v Skofji Loki. 

Uroš Korže potemtakem na
poveduje, da bodo izgube skla
dovih podjetij ob koncu letoš
njega leta znašale približno 67 
milijonov mark. Ko je namreč 
sklad za razvoj oktobra lani 
prevzel 98 slabih podjetij, so 
njihove izgube predstavljale 40 
odstotkov izgub slovenskega 
gospodarstva, imela pa so 10 
odstotkov zaposlenih v sloven
skem gospodarstvu. Ob koncu 
lanskega leta so imela 35 mili
jard tolarjev, oziroma 670 mi-
Ijonov mark izgube. 

Stečaji bi zadušili zdrava 
jedra 

Vlada bo poslej imela večji 
vpliv na delo sklada, saj bo 
določila člane njegovega 
upravnega odbora, ki bo po
slej odločal o prodajah in 
odkupih podjetij ter dajal 
soglasja k finančnim nalož
bam, ki bodo večje od 30 
milijonov tolarjev, in potrje
val sanacije in preoblikova
nja podjetij, v katerih je več 
kot 500 zaposlenih. 

Podjetja, ki so zavetje poi
skala v skladu, so bila večino
ma zrela za stečaj, marsikje je 
proizvodnja že stala, delavci so 
bili na čakanju, najboljši kadri 
so odšli. Stečaji bi tako verjet
no zadušili njihova zdrava je
dra, ki jih skušajo rešiti v okvi
ru sklada, saj se stečajni po
stopki pri nas vlečejo zelo dol
go, sodišča pa zanje še niso 
usposobljena. 

Dolgovi teh podjetij so zna
šali 117 milijard tolarjev oziro
ma skoraj 2 milijardi mark, 
banke pa s temi podjetji niso 
več želele sodelovati. Pod okri
ljem sklada je večina teh podje
tij uspela z upniki doseči spo

razume o odloženem odplače
vanju posojil, po nižjih obrest
nim merah. 

Izgube v teh podjetjih še 
vedno nastajajo, vendar pa je 
sredi letošnjega leta uspela pri
bližno polovica skladov podje
tij doseči pozitivno tekoče po
slovanje. Večina pa naj ob kon
cu letošnjega leta ne bi imela 
več izgub v tekočem poslova
nju. 

Jeseni naslednji krog 
zmanjševanja zaposlenih 

Pri skladu ocenjujejo, da je 
od 56 tisoč delovnih mest v 
prevzetih podjetjih gospodar
sko upravičeno ohraniti 42 ti
soč delovnih mest, razlika je 
potemtakem 14 tisoč. 

L 

Sklad za razvoj je oktobra lani prevzel 98 slabih podjetij, ob 
letošnjem polletju je bilo v projekt vključenih še 75 podjetij, 
saj je bilo doslej 12 prodanih, za 11 podjetij pa je bil uveden 
tečaj. Tik pred prodajo je 13 podjetij, ob koncu letošnjega le
ta pa naj bi bilo pod skrbništvom sklada le še 50 podjetij. Za 
vključevanje novih pravno osnovo ponuja le zakon o lastninje
nju podjetij, saj bodo nemara nekatera slaba podjetja premo
ženje prenesla na sklad, ki bo tako postal kontrolni lastnik m 
mu ne bo več potrebno spoštovati zakona o lastninjenju podje
tij, temveč jih bo lahko tudi v celoti prodal 

V 75 podjetjih, ki so trenut
no pod skrbništvom sklada, je 
kot trajni presežek ocenjenih 
11.500 zaposlenih, naslednji 
krog zmanjševanja zaposlenih 
pa je moč pričakovati jeseni. 
Do konca leta bo končan pro
gram določanja presežnih de
lavcev, ki ga financira ministr
stvo za delo, doslej je prispelo 
za približno 2 milijona mark 
sredstev. 

Sklad bo kreditiral odkupe 

V najtežjih primerih bodo 
skušali dolgove podjetij spre
minjati v lastninske deleže ali 
doseči delni odpis, sklad pa bo 
podjetjem pomagal tudi pri od
kupu njihovih dolgov, zlasti v 
zvezi s privatizacijo oziroma 
načrtovano odprodajo. Kjer 
poravnave z upniki ne bodo 
uspele, bodo šli v sodne po
stopke, zlasti v prisilne porav
nave. 

S poroštvi in garancijami bo 
sklad podjetjem pomagal pri 
najemanju cenejših posojil za 
tekoče poslovanje. Nadaljevali 
bodo z izpolnjevanjem vod
stvenih ekip. Sklad pa bo pod
piral managerske oziroma de-
lavsko-managerske odkupe, ki 
jih bo kreditiral 50-odstotno, 
za dobo šestih let, s 7- do 9-od-
stotnimi letnimi obrestmi. 

Sklad že zdaj sodeluje z ne
katerimi tujimi svetovalci, ki 
pomagajo zlasti pri prodaji 
podjetij tujcem, sodelovali pa 
bodo pri nastajanju pooblašče
nih investicijskih družb. 

Skupaj z mednarodnimi fi
nančnimi institucijami kot so 
EBRD, IFC ter zainteresirane 
komercialne finančne instituci
je pa bodo skušali ustanoviti 
enega ali več skladov za pre
strukturiranje, v katerega bi 
sklad za razvoj vložil deleže 
podjetij, tujci pa denar in ma-
nagersko znanje. Tako bi po
spešili privatizacijo podjetij in 
njihovo tržno prilagoditev, 
hkrati pa bi bil to močan ma
gnet za nove tuje naložbe v 
Sloveniji. 

Sklad je do konca letošnje
ga junija v obratni kapital 
podjetij že investiral 132 
milijonov mark, od tega 93 
milijonov mark kratkoro
čno in 40 milijonov mark 
dolgoročno, poleg tega pa 
je dobaviteljem in bankam 
že izdal za 25 milijonov 
mark garancij. Do konca 
leta naj bi vložil še 88 mili
jonov mark, pri čemer naj 
bi za približno 20 milijonov 
mark izdal obveznic, ki 
predvidoma ne bodo imele 
državne garancije, zadolžil 
pa naj bi se še za 25 milijo
nov mark. 

Privatizacijski naval šele 
prihodnje leto 

Sklad za razvoj bo imel po
membno vlogo pri privatizaciji 
podjetij, ki se naposled le pri
čenja, vendar pa pričakujejo, 
da bodo podjetja oklevala in 
največji naval pričakujejo šele 
prihodnje leto. Najprej bo veli
ko dela imela agencija za pri
vatizacijo, šele v drugem valu 
sklad za razvoj, ki bo prodajal 
delnice za lastninske certifikate 
posameznikov in investicijskih 
družb, ki jih bodo te zbrale od 
ljudi. 

Ker zakon o lastninjenju po
zna sedem načinov preobliko
vanja, med njimi je tudi prenos 
delnic na sklad za razvoj, kar 
bodo izbrala podjetja pred ste
čajem in kronično nesolventna 
podjetja. Pri skladu ocenjujejo, 
da bodo v večini podjetij raz
polagali z 20 do 60 odstotki 
delnic. 

Še letos naj bi sklad za na
ložbe v razvojne programe 
uspešnih podjetij namenil 600 
milijonov tolarjev, po okvirno 
8-odstotni obrestni meri in z 
šestletnim dospetjem. Sklad pa 
bo ustanavljal lokalne investi
cijske družbe, ki bodo financi
rale dolgoročne projekte v za
sebnem in v novo privatizira-
nem sektorju. # M . Volčjak 

U r e d b a 

o l a s t n i n s k i h c e r t i f i k a t i h 
Kranj, 14. julija - Vlada je sprejela uredbo o izdaji, razdelitvi 
in uporabi lastninskih certifikatov, ki bodo, tako je bilo napo
vedano, izdani v nematerializirani obliki. Praktično to pomeni, 
da bomo do njih prišli v obliki posebnih lastninskih nakaznic, 
ki jih bomo izpolnjevali sami, natisnjene pa bodo v drugi polovi
ci avgusta. 

Vlada je torej sprejela še eno zadnjih uredb, ki omogoča iz
vajanje zakona o privatizaciji podjetij, natančneje, izvedbo 
brezplačnega dela privatizacije v podjetjih. Lastninski certifi
kati pripadajo vsem, ki so bili 5. decembra lani državljani Slo
venije, njihova višina pa je odvisna od starosti. 

Državljani do dopolnjenega 18. leta bodo dobili certifikat v 
vrednosti 100 tisoč tolarjev, od 18. do dopolnjenega 23. leta 
starosti 200 tisoč tolarjev, od 23. do dopolnjenega 28. leta sta
rosti 250 tisoč tolarjev, od 28. do dopolnjenega 38. leta starosti 
300 tisoč tolarjev, od 38. do dopolnjenega 48. leta starosti 350 
tisoč tolarjev in od dopolnjenega 48. leta starosti 400 tisoč to
larjev. 

Lastninski certifikati so imenski in pri SDK bodo za vsake
ga imetnika na njegovo ime odprli poseben evidenčni račun, 
ljudje pa bodo lahko certifikate zamenjevali za delnice podje
tij, investicijskih družb in državnih podjetij. To bodo napravili 
tako, da bodo izpolnili posebne lastninske nakaznice, ki jih bo 
celjski Cetis natisnil v drugi polovici avgusta in jih bo moč ku
piti v trafikah. Sami jim bomo torej izpolnili, iz podjetij, inve
sticijskih družb ali državnih podjetij pa bodo na SDK sporoči
li , kdo je pri njih certifikat zamenjal za delnice. 

Uporaba lastninskih certifikatov torej ne bo zapletena, stro
kovnjaki pa pravijo, da bodo morebitne napake, bolje rečeno, 
goljufije, hitro razkrite in seveda kaznovane. • M.V. 

N i ž j a b r e z p o s e l n o s t n a G o r e n j s k e m 

Kranj, 12. ju lija - Brezposelnost se je na Gorenjskem aprila 
resda znižala za 311 oseb (2,6 odstotka), toda to še ne pomeni, 
da se število brezposelnih oseb dejansko manjša ali da takšna 
gibanja lahko pričakujemo tudi v prihodnje. 
Aprila je bila brezposelnost nižja zaradi večjega zaposlovanja 
brezposelnih oseb ter manjšega števila novoprijavljenih na za
vodu. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje v Kranju (in Repu
bliškega zavoda za zaposlovanje) se je kljub znižanju brezpo
selnih povečalo število iskalcev, ki so bili opredeljeni kot trajni 
presežni delavci, težje zaposljivih oseb, ter iskalcev zaposlitve 
s III., VI. in VII. stopnjo strokovne izobrazbe. Tudi v Sloveniji 
je bila brezposelnost konec maja nekoliko nižja kot v aprilu, 
zaposlitev je iskalo (registrirani) 124.827 ljudi. 

V gospodarstvu je bilo aprila zaposlenih 51.427 delavcev. 
Mesec prej je bilo v gospodarstvu zaposlenih 236 oseb več. Za
poslenost v gospodarstvu se je znižala v vseh občinah, največ v 
občini Kranj (85 delavcev). Pri zasebnikih je bilo ob koncu 
aprila zaposlenih 2.167, devet manj, kot mesec poprej. 

V negospodarstvu se v primerjavi z marcem letošnjega leta 
število zaposlenih v regiji skoraj ni spremenilo, saj je večje le 
za enega delavca. Število zaposlenih v negospodarstvu na Go
renjskem je 10.470, po občinah pa pa se je število zaposlenih 
zmanjšalo le v občini Jesenice (za 14 oseb), po vseh ostalih ob
činah pa so po statističnih podatkih beležili manjše poraste. 

Konec aprila je bilo na Gorenjskem samozaposlenih 5.539 
oseb, 28 oseb manj kot mesec prej. Še vedno se znižuje število 
zasebnikov (tokrat za 38 oseb), število oseb, ki opravljajo svo
bodne poklice ter kmetov, pa je nekoliko poraslo. • M.P.P. 

Z a V e z e n i n e s k l a d že i šče k u p c e 

V e z e n i n a m gre bolje 
T tekočem poslovanju ni več izgub, velik problem pa 
so seveda stara posojila. 

obT*'-9' julija - Sklad za razvoj je kot lastnik blejskih Vezenin že 
javil razpis za zbiranje ponudb za nakup tovarne, kar pomeni, 

a jo namerava rešiti pred propadom. Novemu vodstvu je namreč 
spelo doseči pozitivno tekoče poslovanje, od letošnjega marca 
aprej p a plačujejo obresti od starih posojil. 

. Pozitivno tekoče poslovanje 
J e bil naš prvi prvi cilj, ki ga po 
Pozitivnem lanskem letu dose
gamo tudi v letošnjem prvem 
Polletju, pravi direktor blejskih 
Vezenin Milan Hodobivnik, ki 
Je vodenje tovarne prevzel fe
bruarja lani. Drugi pa je seve
da razrešitev problematike sta
rih posojil, največji upnik je 
Gorenjska banka, ki je Vezeni
nam pomagala z zamrznitvijo 
odplačevanja glavnice in obre
sti, slednje so marca letos zara
di izboljšanja tekočega poslo
vanja začeli odplačevati. 

Pela imajo dovolj 

Proizvodnja je trenutno do
bro zasedena, zlasti z naročili 
za izvoz. V vezilnici so nekaj 
strojev sicer izločili. Te dni pri
dejo v tovarno strokovnjaki, ki 
bodo ocenili, če se jih sploh 
splača popraviti in ponovno 
zagnati. Drugi stroji pa so v ce
loti zasedeni. Polno so zasede
ni tudi v konfekciji, kjer so 
»meli letos sicer nekaj težav za

radi zamenjave kupcev. Le pri
bližno desetino konfekcije pro
dajo na domačem trgu, v glav
nem gre torej v izvoz. Prodaja
jo v Lichtenstein, Nemčijo, Av
strijo, Italijo, prve stike so na
vezali s Francijo. Prav tam je 
konkurenca največja, saj je ve
zenina doma v Vorarlbergu in 
soseščini, kjer se stikajo Avstri
ja, Nemčija, Švica in Lichten
stein. Močna konkurenca pa so 
tudi vezeninarji iz Grčije in Ja
ponske. 

Novost na področju vezenin 
je elastična čipka, ki jo bodo v 

L i c i t a c i j a z a marsa la t 

V podjetjih, kijih je prevzel 
sklad za razvoj, in jih kot 
lastnik torej lahko proda, ni 
povsem jasna usoda zadolž-
nic, ki so jih v Vezeninah se
veda izdali veliko. Negoto
vost poraja tudi 29. člen 
spremenjenega zakona o 
lastninjenju podjetij, saj je 
po njem lahko vprašljiv tudi 
prenos na sklad. 

Vezeninah začeli izdelovati za 
italijanskega kupca, prihodnje 
leto pa tudi za domači trg. 

Zaposlenost padla za tretjino 

V Vezeninah je bilo pred le
tom in pol zaposlenih 650 lju
di, za 51 se je zaposlenost 
zmanjšala na začetku leta 1992, 
ko so prodali obrat v Kočevju. 
Ob mojem prihodu februarja 
lani je bilo v tovarni približno 
600 zaposlenih, zdaj so 403, je 
povedal Milan Hudobivnik. 
Presežke so razreševali s po
močjo ministrstva za delo, 41 
so jih razglasili za trajni tehno
loški presežek in jim izplačali 
odpravnine, mnogi so odšli v 
pokoj, pri čemer so nekaterim 
dokupili delovna leta. 

Plače so v dobrem letu po
pravili in neto povprečje znaša 
26 tisoč tolarjev, s čimer se se
veda še ne moremo pohvaliti, 
toda razlika je vendarle velika. 

V Vezeninah iščejo nekaj 
novih vezilj, vendar zanima
nja za to delo ni Plače so 
nizke, zato je razumljivo, da 
je privlačnejša socialna 
podpora. 

pravi Milan Hudobivnik. Ko je 
pred dobrim letom prišel v Ve
zenine, so imeli vsi zajamčene 
plače in masa bruto plač je 
znašala 7 milijonov tolarjev, 
zdaj pa znaša 20 milijonov to
larjev. Slabe plače ima tudi 
vodstvo. Če bi bilo plačano ta
ko kot drugod, bi se povprečna 
plača povečala za 2 do 3 tistoč 
tolarjev in ujela povprečje tek
stilne industrije. 

Težko breme so stari dolgovi 

Vezenine so preobremenjene 
s starimi dolgovi, podjetje ne 
zmore plačevati 36-odstotnih 
zamudnih obresti, lani so bile 
celo 48-odstotne. Sklad kot 
lastnik tovarne zato rešitev vidi 
v prodaji, ki bi tovarni prinesla 
sveži kapital ali pretvorbo po
sojil v lastnino. Zato je že obja
vil razpis za zbiranje ponudb, 
zanimajo se domači in tuji kup
ci. Sklad odločitve še ni sprejel. 

Obrati se bodo pri lastnin
skem preoblikovanju verjetno 
osamosvojili in ostali koope
ranti. Z njimi imajo namreč 
zdaj veliko težav, saj jih je tež
ko upravljati z Bleda, izostanki 
z dela so bili lani v obeh obra
tih kar 30-odstotni. Obrat v Vi
pavi zaposluje 44 ljudi, v Ilirski 
Bistrici pa 71 ljudi. • M . Volč
jak 

Tržič, 16. julija - Danes ob 10. uri bodo v oddelku za prostor in 
okolje tržiške občinske skupščine izvedli drugo javno dražbo 
za nekdanje protokolarne objekte ob stari ljubeljski cesti v Tr
žiču, bolj znane pod skupnim imenom maršalat. Po javnem 
razpisu in prvi dražbi ob koncu leta 1991 je ostalo premoženje 
še vedno v občinski lasti. Za objekte in zemljišče se je še pred 
nedavnim zanimal Tržičan Bojan Križaj, ki je nameraval tam 
urediti smučarski muzej. Če se bo pojavil na dražbi in se bo 
strinjal z izklicno ceno dobrih 464 tisoč DEM v tolarski proti
vrednosti, se bodo v občini rešili dolgoletnih skrbi zaradi pro
padajočih objektov.© S. Saje 

A V T O M A R K O V I Č d . o . o . 

trgovina Spodnji trg 40, Škofja Loka 
telefon: 064/620-647, fax:622-031 

• 
V a m poleg karoserijskih de lov z a o s e b n a vozila Golf 1.2, 
R-4, Zas tava 101 st. tip, novi tip, Renault 5 st. tip, in 
dodatno opremo z a vozi la , nudi š e olja Cast ro l , P e n a s o l , 
Ina Delta 5, B P olja. 
ZA VEČJE KOLIČINE PRIZNAMO POPUST 
IN DOSTAVU AMO NA NASLOV. 
• s o n č n e strehe 17.040.00 SIT (v ceni je v š t e t a m o n t a ž a ) 
• maska Golf JX 4 ž a r o m e t i 14.041.00 SIT 
t / avtoprevleke za srednja vozila po 3.600.00 SIT 

za vozila z deljivim naslonom po 3.800.00 SIT 
za vozila Š k o d a Favorit delj. nasl. po 3.800.00 
za vozila R-19 po 3.900.00 SIT 
za vozila R-Clio po 3.900.00 SIT 

• ROG-kolesa 18 prestav prodaja s 5% popustom na 4 č e k e ali 
1 brez popusta na pet č e k o v . 
> Tujcem v r a č a m o p r o m e t n i davek "TAX FREE" 
j Vsem b o d o č i m k u p c e m se ž e vnapre j z a h v a l j u j e m o 
• z a ob isk in n a k u p . 



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

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

R e n a u l t t v v i n g o 

Hišna ponudba avtomobilske tovarne Renault je obsežna, saj je 
v njej vse od majhnih mestnih avtomobilov do luksuznih limu
zin, dostavnih vozil in celo tovornjakov. Z letošnjim letom pri
haja na evropske trge, in od včeraj tudi v Slovenijo, nov majhen, 
okrogel in prijazen avto z imenom tvvingo. 

Koncept novega vozilca, ki ga je Renault z pravšnjo mero drz
nosti predstavil na oktobrskem avtomobilskem salonu v Parizu, 
je nenavaden, vendar jasen: nastal je majhen enoprostorski avto 
po vzoru večjega espacea, malce nagajive oblike, z veliko notra
njega prostora, sodobnim motorjem in z opremo, kakršna sodi 
zraven. Tvvingo ni nikakršen nadomestek za upokojeno katrco ali 
R5, ampak se s svojo široko namembnostjo uvršča kot njuno do
polnilo ali alternativa modelu clio. 

Po zunanjih merah je tvvingo skoraj povsem običajen: s 3,43 
metra zunanje dolžine in zajetnih 1,63 metra skupne širine po
polnoma ustreza svojemu konceptu. Potniški prostor je zato raz
košen in udoben, ter zaradi prilagajanja tako sprednjih kot zad
njih sedežev vsestransko uporaben. 

Tvvingu so v nos namestili motor s 1239 kubičnimi centimetri, 
s 55 konjskimi močmi in 90 Nm navora pri nizkih, 2.800 motor
nih vrtljajih, kar seveda govori o dobri prožnosti. Tako tvvingo 
doseže najvišjo hitrost 150 kilometrov na uro, ob resnično dobro 
zasnovanem podvozju pa je, kljub svoji majhnosti, odličen tudi 
pri legi na cesti. 

Tvvingova oprema je, milo rečeno, neobičajna. Armaturna 
plošča v klasičnem smislu je pri tem avtu samo še zgodovina. 
Pred voznikom je samo ozek zaslon s kontrolnimi lučmi, na sre
dinskem delu pod velikim in zaobljenim vetrobranskim steklom 
z enojnim pantografskim brisalnikom pa je osrednji zaslon s po
datki o hitrosti, količini goriva in drugimi nujnimi podatki. Tvvin
go je na voljo le z enim paketom opreme, vendar naj bi bili v 
kratkem na voljo tudi izvedbi s klimatsko napravo ali pa platne
no streho. 

Posebna pozornost je namenjena varnosti: ob ergonomično 
zasnovanem voznikovem delovnem mestu, udobju v potniški ka
bini in izvrstnih voznih lastnostih ima tvvingo vgrajene tudi ele
mente, ki zagotavljajo visoko stopnjo aktivne in pasivne varnosti. 
To pomeni vrsto karoserijskih ojačitev na pragovih in bočnih 
vratih, volanski drog, ki se pri trčenju skrči, dodatno pa k pasivni 
varnosti prispeva položaj posode za gorivo. 

Večino uporabljenih materialov je mogoče reciklirati, hkrati 
pa je tvvingo zasnovan tako, da ga bo mogoče brez težav razstavi
ti. Izpušni sistem ima tristezni katalizator, motor pa ustreza stro
gim okoljevarstvenim zahtevam po predpisih Euro 93. 

Manjša količina tvvingov že vozi po evropskih cestah, glavna 
prodaja pa bo v večini evropskih držav stekla jeseni. Od včeraj 
pa je tvvingo na voljo tudi slovenskim kupcem. Pri novomeškem 
Revozu računajo, da bodo na leto prodali od 300 do 400 primer
kov tega zanimivega avtomobila, ki bo v Sloveniji stal okoli 
18.500 mark. • M . Gregorič 

N a g r a d a z a m a z d o M X - 6 

Nove odkupne cene živine 
Odkupne cene živine, kakršne so v gorenjskih klavnicah veljal* 

od 12. oktobra lani, so se pred tremi tedni (21. junija) vendarle spre* 
menile. Če smo nekoliko natančnejši, potem je treba reči, da so se 
spremenile le cene mladega pitanega goveda (MPG), medtem ko so 
odkupne cene krav (starejšega goveda) ostale enake, kot so bile do
slej. V gorenjskih klavnicah so bike (prvih treh kakovostnih razre
dov) podražili za 7,5 odstotka. Meso mladih govejih pitancev plačuje
jo po 285 tolarjev za kilogram, medtem ko ga v nekaterih slovenskih 
klavnicah tudi malo dražje - v Celjskih mesninah po 290 tolarjev, v 

Pomurki in Mesni industriji Gornja Radgona pa celo po 300 tolarjev. 
Veselje kmetov, da se je živina končno le (malenkostno) podražila, J' 
bilo kratkotrajno, oz. je trajalo le toliko časa, dokler niso zvedeli, d* 
je Inspekt (organizacija, ki v klavnicah nadzira kakovost mesa) I 
pobudo Poslovnega združenja prehrane Slovenije začel v klavnica!* 
uvajati nov, evropski način ocenjevanja kakovosti mesa. Po tem oce
njevanju bo manj živine razvrščene v extra kakovostni razred, strož
ja merila pa bodo veljala tudi za ostale razrede. Od klavnih polovic, 
ki jih bodo uvrstili v najvišji kakovostni razred, bodo po novem preo 
tehtanjem odstranili tudi ledvični loj, ledvice in lojnate obrezi«' 
okrog trebušne prepone. 
Poglejmo, kakšne odkupne cene veljajo od 21. junija v gorenjski'' 
klavnicah! 

vrsta živine -
kakovostni razred 

živa teža 
(v SIT/kg) 

me»« 
(v SIT/kfl) 

Renault tvvingo: slovenska predstavitev v Moravskih Toplicah. 
to: M . G. 

Fo-

Angleški avtomobilistični novi
narji iz strokovnega časopisa 
What car? magazine so pred 
kratkim izbirali najboljši testi
rani kupe v letu 1992. V hudi 
konkurenci kjer so se pojavili 
opel calibra turbo, BMW 318 
iS, audi coupe 2.8E, rover 220 
Turbo Coupe in VW corrado, 
VR6 je zmagala mazda MX-6 z 
2,5 litrskim V6 motorjem. Maz
da je bila najboljša tako pri 
praktičnosti, vrednosti glede na 
ceno, kvaliteti izdelave, vodlji
vosti, užitku pri vožnji in obli
kovanju. Predvsem pa so maz
do MX-6 novinarji izbrali zara
di fantastičnega V6 motorja in 
odličnih voznih lastnosti. Sicer 
pa so pri mazdi pred kratkim 
naznanili, da je iz tovarne v 
Hofuju pripeljal avto s serijsko 

Š p e l e ž e »» 

s l a d k e i n s l a n e o k u s e 

N o v a s l a š č i č a r n a In p i z z e r i a M . G . Š P E L A v a t r i j u t r ž i š k e 
o b č i n s k e s t a v b e 

Pred tednom dni je podjetje MG. GREGOR 
INŽENIRING iz češnjevka pri Cerkljah odprlo 
na Trgu svobode v Tržiču nov gostinski lokal, 
slaščičarno in pizzerio M. G. ŠPELA. Že žen
sko ime izdaja urejenost in privlačnost! Kdo bi 
ne hotel posedeti na mikavnih medeninastih 
stolih in se po naročilu jedi ali pijače zazreti v 
slike na steni? Prva dva meseca razstavlja v 
notranjosti, kjer je na voljo 35 sedežev, slikar 
Damjan štirn. Ali pa bi se raje usedli, če vam 
je vroče, na enega od 20 oblazinjenih stolov 
na pokriti terasi zunaj? Seveda vas bodo tudi 
tam radi postregli od ponedeljka do sobote 
med 6.30 in 23. uro ter v nedeljo od 9. ure da
lje. 
če so ženske radodarne, tudi SPELA ni dru
gačna! Tam lahko izberete: 
- 16 vrst pizze; posebnost sta rakova in skut-

na pizza, 

- lasagne, testenine z raznimi dodatki, 
- ocvrte kalamare ali ocrvti sir. 

Samo v SPELI si lahko pri mizi SAMI PRI
PRAVITE sirov aH mesni fonduel 
- ZA SLADKE OKUSE: razne torte, domače 

pecivo in slaščice po naročilu, 
- sadne kupe z VROČIMI in HLADNIMI prelivi, 
-holandski sladoled v KORNETIH in KEPI

CAH. 
- ZA ŽEJNE: mlečni in alkoholni frape ji, 
- različni koktajli in vse vrste osvežilnih pijač. 

Pa še to! Zaključene družbe lahko sporoči
jo svoje želje in sedeže rezervirajo po telefo
nu 064/50-267. Pizze in torte prodaja SPELA 
po konkurenčnih cenah tudi za dom, otrokom 
pa ponuja bonbone H AR I BO1 

številko 3.000.000. Tudi ta mej
nik je postavil model MX-6 z 
2,5 litrskim V6 motorjem. Ker 
pa tudi japonski proizvajalci 
niso imuni na hudo avtomobil
sko recesijo na svetovnih trgih, 
sta nagrada in jubilejna Števil
ka vsaj delna tolažba za zmanj
šano prodajo. Na sliki: mazda 
MX-6 2,5 V6. • M . G. 

MPG - mlado pitano govedo: 
* extra 

* zunaj razreda 
Ostalo govedo (krave): 
* I. 
* II. 
* III. 
* zunaj razreda 
Teleta: 
Prašiči: 

159,60 
143,36 
131,60 
99,68 

92,56 
83,20 
76,96 
61,36 

280,00 
145,00 

285,00 
256,00 
235,00 
178,00 

178,00 
160,00 
148,00 
118,00 

Kot so povedali v škofjeloških Mesoizdelkih, se meso in me
sni izdelki kljub podražitvi najkakovostnejše živine niso podraži; 
li. Živino plačujejo v 20 do 25 dneh, ponudba živine pa je zaradi 
suše (kljub poletnemu času) zadostna. 

I s k r a T e r m i n a l i že od junija 1992 posluje v skladu z zahtevami 
standarda ISO 9001 

Ob prever|an|u 
skladnosti poslovanja 

podjetja Iskra Terminali T&G d.d. 
s sistemom kakovosti po standardu 

ISO 9001 |e neodvisna ustanova SQ£ 
Iz Švice ponovno dala pozitivno mnenje . 

Reg No 10449 
TERUINALS 

European Quality and Design trom Iskra 
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o 
m o b i t e l 

N I Ž J E C E N E 

M O B I T E L A 

Cene posameznih vrst mobitela so odslej nOje celo do 
70,000.00 SIT. 

Mobitel ni več luksuz, saj je postal nepogrešljiv pri 
vsakdanjih opravilih, hkrati pa je zdaj dostopen kar 
najširšemu krogu uporabnikov. 
Z najnovejšim znižanjem cen smo se približali evropskim 
cenam in še več, Mobitel lahko dobite tudi na obročno 
odplačevanje. 

Obiščite nas, predstavili vam bomo posamezne vrste 
mobitela in vam svetovali pri nakupu. 
Prodaja m informaiijr Mohurl J J Dunaiska 22. I jubl/ana. tel. I2i 010. fav III 110 in pri poortla.lt'rnih zastopnikih 



LEA MENCINGER 

J f o l g a r i j a , d e ž e l a z a s t a r e l i h ž e l e z n i c i n r a z v i t e g a t u r i z m a 

Diši p o r o ž n e m o l j u i n p o s t s o c i a l i z m u 

(nadaljevanje Iz 52. številke) 
V d e ž e l o , z n a n o p o r o ž n e m o l j u , v i n u i n s a d j u , s o p r i š l i n o v i č a s i p o s t k o m u n i z m a , v k a t e r e m p a 
se n e c e d i t a n e m e d n e m l e k o . K l j u b t e m u p a j e b o l g a r s k o g o s p o d a r s t v o v b o l j š e m p o l o ž a j u o d 
s o s e d n j e g a r o m u n s k e g a , n e g l e d e n a t o , d a s o i z g u b i l i r u s k i t r g , z a r a d i e m b a r g a p a t u d i s r b s k e -
9Q. M o r d a j e t u d i v t e m v z r o k , d a se dar\a$r)\a b o l g a r s k a p o l i t i k a p r i j a z n e j e k o t k d a j k o l i p r e j o z i 
r a p o svo j i d r u g i s o s e d i M a k e d o n i j i i n j i c e l o o d o b r a v a p o s o j i l o - z a r\akup s v o j i h i z d e l k o v s e v e d a . 

Zeleno m o d r o 
v a l o v a n j e č r n e g a 
m o r j a 
Prav turizem je tisto, v čemer 
Bolgarija daleč prednjači v 
družini vzhodnih držav. Ko so 
se pred več kot tremi desetletji, 
v letu 1956 odločili izkoristiti 
Prelepe kilometrske peščene 
plaže ob Črnem morju, so se 
podviga lotili velikopotezno. V 
dveh, treh letih so bili na pri
mer Zlatni pjasaci, eno najbolj 
znanih letovišč na bolgarski 
obali, pozidani. Vendar je tri-
deseterica arhitektov zeleni ob
morski pas posula s hoteli pre
mišljeno, ne da bi uničila prave 
zelene oaze rahlo nagnjenega 
pobočja, ki se spušča vse do 
obale. Med skoraj neprehodno 
in gosto poraščen listnat gozd 
le z nekaj iglavci in obmorske
ga rastlinja so posadili okoli 
sedemdeset hotelov, ki lahko 
sprejmejo okoli 30.000 gostov. 
Vroče sonce greje zlati, sipki 
Pesek, svež veter nenehno piha, 
zeleni valovi morja butajo na 
obalo in puščajo na njej školj
ke. Takšna je turistična raz
glednica večine kilometrskih 

?eščin ob crnomorski obali, 
eprav letošnja turistična sezo

na ni taka, kot si bolgarski turi
stični delavci želijo, pa je ven
darle videti na vsakem koraku, 
oa so turizem tu zajeli z veliko 
žlico. Hladna pomlad in stra
hovi, ki krožijo po evropskih 
državah pred potovanji v takoi-
menovane vzhodne dežele, je 
sicer napolnila le dobro tretji
no hotelskih zmogljivosti na 
tem delu crnomorske riviere. 
Toda sezona se je šele začela in 
tudi morje, v katerega se je lah
ko namočil le kopalec posebno 
vroče krvi, drugi so raje plavali 
v zunanjih bazenih z ogreto vo
do pri hotelih, bo pridobilo ne
kaj stopinj toplote. Letos prvič 
organizirano preko murskoso-
boške agencije Intelekta priha
jajo letovat k Črnemu morju 
tudi Slovenci. Našli so odlično 
urejene plaže z sončniki in sto
li, ki jih seveda primerno zara
čunajo, kopališke mojstre, ki 
resnično opravljajo svoje delo, 
saj bodo potegnili iz morja 
otroka, ki ga povsem od blizu 
opazuje njegova mati. Valova
nje morja je včasih dokaj za
hrbtno, zato nevarnost za ko
palce označujejo z zastavicami 
- črna pomeni prepoved kopa
nja, rdeča pa povečano valova
nje in prepoved za neplavalce. 
Ponudba na plaži, ki jo vsak 
večer že ob šesti uri zvečer lepo 
Pospravijo, pograbijo in pri
pravijo za naslednji dan, je iz
jemna. 

P r e ž i v e t i r e v š č i n o 
Kako vzhodnjaki preživijo z 

okoli 200 nemškimi markami 
plače, je uganka, s katero si be
lijo glavo zahodni turisti, ki se 
poleti podajajo v nekdanje 
vzhodne dežele. Da imajo ne
kateri nekaj več ali tudi manj, 
je razumljivo. Če se mlajši še 
nekako znajdejo, na vsakem 
koraku je videti, da je lov na 
zaslužek odprt, pa čeprav je to 
le enodnevna prodaja tujih, 
morda tudi pretihotapljenih ci
garet na vogalu najbolj oblju
dene ulice, pa se starejši, še po
sebej upokojenci, začudeno 
ozirajo po novem svetu, v kate
rem imajo manj, kot so imeli. 
Na prostoru nekdanje Jugosla
vije so sicer tudi razmere, ko je 
treba preživeti mesec z dvakrat, 
štirikrat manjšo plačo. In zares 
se preživi. Kot da bi vlade ve
dele, kje je dejanski prag preži
vetja. 

No, takšno razmišljanje je 
bolj podobno tistemu, daje ko
nec koncev mogoče živeti tudi 
od kruha in vode. Temu pa se v 
Bolgariji še niso približali. Lju
dje vedno varčujejo najprej pri 
manj pomembnih stvareh - na 
primer pri avtomobilih. Toliko 
vozil, ki jih skupaj drži le še 
rja, pa še vedno ropotajo po ce-

Ulica v Varni: mladi brezbrižno hite mimo harmonikarja na plo
čniku, ki igra za miloščino. 

ni, ko tujec radovedno vprašu
je, zakaj tako velike razlike v 
standardu ljudi? Piš, ki je spre
menil politični sistem na vzho
du, še vedno deluje kot blago
dejni fen, od katerega nekateri 
zbolijo, druge po preprosto po
življa. "Nouveau riche" si ne 
belijo glave zaradi nenadnih in 
gromozanskih razlik v standar
du ljudi, mirno vozijo najno
vejše modele mimo rjavečega 
avtobusnega parka mestnega 

Če zapiha mrzel veter, morje sončnikov na crnomorskih peščinah 
samuje. 

sti, je res še malokje mogoče vi
deti. Tudi trabanti so vmes in 
sedanje pa nekdanje znamke 
vzhodne avtomobilske indu
strije. Po drugi strani pa ob 
vsaki uri švigajo po cestah naj
novejše močne zverine iz deže
le vzhajajočega sonca in zna
nih zahodnoevropskih avtomo
bilskih tovarn - kot bi gledali 
kakšen avtosalon z letnico 1993 
ali večerno dirkanje pravkar 
odpakiranih dvatisočkubičnih 
v lesketajočo pločevino obleče
nih vozil na ljubljanski Celov
ški! Bolgari skomigajo z rame-

°sliček vprežen v voz - pogosta slika bolgarskega podeželja. 

prometa in na ulicah stoječih 
avtomobilov, ki še komaj zaslu
žijo to ime. Resnici na ljubo pa 
je med turističnimi avtobusi 
opaziti tudi celo vrsto najmo
dernejših modelov, ki, oprem
ljeni s klimatskimi napravami, 
čakajo pred uglednejšimi hote
li na turiste. 

Turisti pa vsekakor prihaja
jo. Marsikdo bi pomislil, da 
imajo najraje tiste nemško go
voreče, saj so pomembnejša 
obvestila, še posebej v turisti
čnih krajih, pogosto napisana 
še v nemškem jeziku. Vse za tu
rizem pač. Toda na vsakem ko
raku je tudi vrsta znamenj, ka
ko si dežela prizadeva znova 
vstopiti v v evropsko družino. 
Biti evropski - je vsekakor ra
zumljiva želja te dežele, ki jo 
skoraj petdesetletna dediščina 
navezanosti na vzhod še mo
čno obremenjuje. Kdo ve, ali 
tudi zato Bolgari ne pozabijo 
povedati, da njihova nekdanja 
kraljeva družina živi na zaho
du. Tja se ozirajo tudi bolgar
ski ljudje, da bi manj videli ne
varnosti hude revščine, ki jo ta
ko kot drugje na vzhodu zače
njajo okušati z bolj rahlim upa
njem, da bo kaj hitro minila. 

V s i r a z u m e j o 
t u r i s t i č n i j e z i k 
Morda zato angleški turist iz 
zakajenega Manchestra že de
seto leto zapored prihaja na 

vroče vzhodno sonce, a se ga 
previdno varuje pod sončni-
kom. Kopalcu se ni niti treba 
prestopiti do bližnje točilnice s 
hladnim pivom ali sladoledom, 
vse mu prinesejo pod nos, od 
palačink, do rezine lubenice v 
čisti plastični vrečki, hot doga 
in podobnih grižljajev. Če kak 
dan voda ni za kopanje, turist 
popusti pred vztrajnimi vabili 
Čolnarjev za vožnjo ob obali, če 
mu ni ravno do poskakovanja 
po morskih valovih na plasti
čni banani, lahko poleti s pada
lom, brenči s kavvasakijem čez 
valove itd, itd. Ni brez nevar
nosti, toda občutek, da gledajo 
na kopalce kopališki fantje na 
razglednih stolpih, da nespora
zume in razne želje gasi in ure
ja vodja posameznega dela pla
že, vedno prisoten in nevsiljiv, 
je vendarle dober. Zato verjet
no med turisti ne manjka Fran
cozov, Angležev, Nemcev, Fin
cev, tudi temnopoltih iz arab
skega sveta. Vsa ta druščina se 
zjutraj na počiščenih cestah 
peš, z vlakci, oldtajmerji, spre
menjenimi v taksije, napoti po 
obalnih cestah zaprtih za mo
torni promet, razen za kočije s 
konji in turistične vlakce proti 
morju ali pa v kilometrski kra
marski sejem spremenjen del 
obalne ceste, kjer ponujajo vse 
od ptičjega mleka do značilnih 
ruskih babušk. Če si je trenut
na bolgarska politika povsem 
nepremišljeno zapravila ne
skončno tržišče nekdanje sov
jetske države, pa ni ovir, da ne 
bi za popestritev v turistični se
zoni uvozili za nočne lokale 
vedno dobrodošlih ruskih ple
salk. Toda turist, ki je prišel za
to, da bi poskusil bolgarski lo
nec in pri tem gledal bolgarski 
folklorni program, ima kar ve
liko izbiro. Tudi slovenski tu
rist, ki ga v tej mednarodni tu
ristični druščini nihče ne pre
pozna kot državljana nove dr
žave Slovenije. Pa nič hudega, 
menda tudi vsi Avstrijci ne ve
do, katera nekdanja republika 
je bila na njihovi južni meji. V 
tolažbo popotniku na vzhod pa 
je vsekakor vsaj delno razume
vanje bolgarščine - sedanje tuje 
jezike smo se menda vsi učili 
že v osnovni šoli. Zaradi tega 
znanja se Dimitrij, ki na preču
doviti plaži pobere naših tisoč 
tolarjev za sončnik in dva ležal
nika, kar razneži in takoj pove, 
da je doma blizu meje s Srbijo 
in da lahko spremlja žgečkljivi 
jugonočni televizijski program, 
tak, ki ni za otroke, se ve. Je pri 
vas mir, še vpraša, in odhiti. 
Sezona je kratka, le nekaj me
secev, zima in čakanje na bolj
še čase pa se začne že z jesenjo. 

Slike: Lea Mencinger 

Mrliči in mrtve ideje 
Ljudje si telimo preglednih, čistih situacij. Nagnjeni smo torej k 
poenostavljanju, k črno-belemu sprejemanju sicer zapletene 
realnosti Tisti pa, ki ne sprejemajo tovrstnih poenostavitev, pa 
so za večino komplikatorji filozofi, ljudje, ki vedno težačijo, 
notorični dvomljivci torej. Dejansko pa je v življenju slehernika 
vse polno situacij, ko se je treba odločiti z "da" ali "ne", a tudi 
takih, ko to ni mogoče, je celo škodljivo. Na splošno velja, da 
vse, kar je mogoče meriti in šteti, kar sodi pod okrilje L i 
eksaktnih znanosti, terja enoznačne odločitve, a povsod, kjer je v 
ospredju človek posameznik ali njegove različne združbe, je 
treba biti pri odločanju previden. V takih primerih imamo 
opraviti le z večino in manjšino, zato vedno vsaj z dvema 
resnicama. Zato je ključni problem vseh sodobnih arutb, kako 
identificirati večino ter kako organizirati sobivanje resnic. Temu 
se reče demokracija, Iz povedanega torej izhaja; da je demokrat 
tisti, ki sprejema resnico drugega kot legitimno, jo torej več kot 
samo tolerira. In ker je demokracija oblika politike, je treba 
sprejeti dejstvo, da v politiki nikoli ni ene same resnice; kdor 
temu oporeka, je glasnik totalitarizma. To seveda nikakor ne 
pomeni da človek ne bi smel imeti svoje resnice, se zanjo ne bi 
smel boriti pomeni pa, če smo demokrati, da ti isto dopustimo 
sodržavljanom, ki sprejemajo drugačno resnico. 

Ta čas je pri nas veliko govora o tem, da smo mlada 
demokracija, da živimo v prehodnem obdobju, da se staro 
trdoživo upira novemu, če pustimo vnemar ekonomsko 
dimenzijo prehodnosti potem je temeljna značilnost sedanje 
"naše demokracije prehodnega obdobja" njena nizka stopnja 
politične tolerance. Vse preveč je namreč med nami takih, ki si 
Želijo vladavino ene same (svoje) resnice, vse, tej nasprotne 
resnice, pa se takoj označijo s slabšalnimi vzdevki. Tako se npr. 
normalna zahteva po reafirmaciji krščanskega etosa takoj označi 
za (novi) klerikalizem, samo besedna podpora stavkajočim 
industrijskim delavcem (roko na srce: ti nosijo daleč največje 
breme sedanjega prehoda v nov družbenoekonomski sistem) za 
poskus realsocialističnega prevrata, vsakršno iskanje tudi 
enokomskih stikov z republikami (državami) bivše Jugoslavije 
za novo jugoslovenarstvo, itd. V ozadju teh in drugih ravnanj pa 
so le naravni državljanski interesi, ki so legalni in legitimni in ki 
skupaj z drugimi tvorijo ekonomsko, politično in duhovno 
pluralnost slovenske družbe, torej natančno tisto, kar smo si 
vedno tako želeli 

Ne vem, zakaj je pri Slovencih toliko sle po eni zveličani resnici, 
po jasnem razvidnem razločevanju tudi pri stvareh, ko to ni 
mogoče, po koreniti diskontinuiteti z vsako preteklostjo. Morda 
tudi zato, ker v tem stoletju še tretjič začenjamo povsem znova. 
Tako smo npr. po prvi vojni morali takoj "pozabiti" na Avstro-
Ogrsko, četrt stoletja kasneje na KaratorSevičevo Jugoslavijo in 
sedaj na Titovo. In vsaka aktualna oblast se je vzpostavila in 
kasneje še dolgo utrjevala predvsem na "proti", imela je torej 
"genetsko" napako; nikdar do sedaj pa nismo imeli priložnosti, 
da bi se začetna nasprotja obrusila in se tako ustvarili pogoji za 
ustvarjalno sobivanje različnosti Kar zastrašujoče je, da del tudi 
sedanjih politikov (večina od njih je po vojni rojenih in 
vzgojenih) teli biti zvesta tej škodljivi slovenski tradiciji in še 
vedno črpa svojo politično moč iz obnavljanja starih in 
ustvarjanja novih sovratnosti Tozadevno se torej niti malo ne 
ločijo od svojih političnih predhodnikov, ki jih sicer na vsakem 
koraku kritizirajo, še več: v koristoljubnosti in demagoškosti so 
jih mnogi te celo presegli. Samo en primer za narod neplodnega 
oživljanja te presetenega; ki smo mu ta čas priče. 

Vsaj stoletje in pol stara ielja po lastni drtavi ter antikomunizem 
in antijugoslovanstvo - poenostavljam - so ob koncu osemdesetih 
let generirali gibanje, iz katerega je (v posebnih, od nas 
neodvisnih mednarodnih okoliščinah) končno izšla tudi samos
tojna (tal ne Zedinjena)Slovenija. Sedaj, ko vendarle imamo 
lastno državo, bi bilo logično pričakovati, da vse sile, ki jih 
imamo, usmerimo v njeno ekonomsko, organizacijsko in 
politično ureditev. A temu, tal, ni tako. Vse preveč je 
medsebojnih podtikanj, lati, samohvale. Včasih se mi zdi, da 
smo podobni otroku, ki je nepričakovano dobil igračko, pa ne 
ve, kaj bi z njo. Je to dokaz impotence trenutno odločujočih ali 
pa izraz spoznanja le-teh, da je pri nas mogoče še nekaj časa 
dobivati parlamentarno večino z groinjo z dvema mrličema: 
komunizmom in jugoslovanstvom. 

Ob tem se zastavlja cela vrsta vprašanj, ki terjajo jasne odgovore 
in zadevajo narod, politične stranke in nekatere vidne politike. A 
nekaj je gotovo: mrliči (dejanski in politični) in mrtve ideje niso 
nikoli znanilci dobrega. * . . 

Viktor Žakelj 



JOŽE KOŠNJEK 

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

P e t d e s e t l e t i j v s l u ž b i b o ž j i 

Leta 1943, sredi vojne, je bilo v novomašnike posve
čenih 20 (nekateri omenjajo število 21) fantov. To je 
bila "izredna letina" v primerjavi s kasnejšimi in tudi 
sedanjimi časi, ko naj bi posvećenje letno prejelo 
vsaj 10 Študentov bogoslovja. Skoraj polovico leta 
1943 posvečenih je vzela smrt na naraven ali nasilen 
način, 12 pa jih je š e živih. Deset jih živi v Sloveniji, 
dva pa sta zunaj: eden v italijanski Gorici, eden pa v 
Ameriki. Kar š e s t jih živi in dela na gorenjskih farah, 
od njih kar trije v loški dekaniji. S štirimi zlatomašniki, 
Valentinom Bergantom iz Lučin v Poljanski dolini, 
Vojnimirom Seljakom iz Javorij, prav tako v Poljanski 
dolini, Alojzem Avguštinom iz Radovljice in Janezom 
Ostroničem iz Trboj smo se pogovarjali za to številko 
Gorenjskega glasa; zlatomašnika Slapšaka iz Lesko^ 
vice v Poljanski dolini in dr. Perciča iz Ribnega pa 
bomo predstavili v enem od prihodnjih Gorenjskih 

J A N E Z O S T R O N I C 

S r c e j e b e l o k r a n j s k o 

Kako se kot Belokranjec počuti
te na Gorenjskem, v Trbojah? 
"Dolenjska mi je bližja, pose
bej Bela Krajina, saj sem Belo
kranjec. Bela Krajina je zelo le
pa. Komaj čakam, da pridem 
prek Gorjancev. Tako lepo se 
mi vidi ta pokrajina. Navadil 
sem se tudi Gorenjcev. Zame 
so povsod dobri ljudje. Nikjer 
ne iščem ostrine in zato tudi ni
sem imel večjih težav. Imel sem 
srečo. Nisem bil zaprt. Vse je 
odvisno, med kakšnimi ljudmi 
živiš. Stari trg pri Ložu je bil 
hud, vendar je šlo. Ko sem pri
šel v Kostanjevico na Krki, 
sem imel občutek, da prihajam 
v pomlad. Še lepše je bilo v Za-
gradcu v grosupeljski občini. 
Takrat sem bil v postelji zaradi 
operacije. Razumeli so moje te
žave in takrat sem resnično ob
čutil to ljudsko dobroto. To mi 
je ostalo v spominu in še danes 
mi je žal za Zagradcem. Sicer 
se pa nimam nad kom hudova-
ti, ker sem sam prosil za pre
mestitev, misleč, da mi bo v 
drugi fari še boljše. Naš poklic 
je naporen, napet, občutljiv. 
Vedno sem imel dovolj občut
ka, kaj delam in kaj govorim, 
in vedno sem bil prepričan, da 
sem opazovan." 

Leta 1943 ste imeli srečo, da ste 
novo mašo peli v domači fari. 
Kolegom, ki so bili doma v kra
jih pod nemško okupacijo, to ni 
bilo dovoljeno. 
"Rodil sem se leta 1917 v Vini
ci. V Čast si štejem, da sem so
sed rojstne hiše Otona Zupan
čiča. Oče je bil mizar in smo 
imeli novomašno kosilo kar v 
njegovi delavnici. Najprej sem 
bil župnik v fari Sinji vrh, 8 ki
lometrov stran od Vinice. Dve 
leti sem hodil peš gor in dol. 
To je bilo naporno in mislim, 
da imam danes zaradi tega ne
kaj težav z nogami. Potem sem 
bil določen za kaplana v Sta
rem trgu pri Ložu. Tri mesece 
sem bil kaplan. Leta 1946 so 
župnika zaprli in prevzeti sem 
moral upravljanje župnije. Sta
remu trgu je sledila Kostanjevi
ca, nato Zagradec pri Žužem
berku, kjer sem bil 16 let, sedaj 
sem pa že 13 let v Trbojah." 

Zlato mašo ste že imeli? 
"V nedeljo je bila v Trbojah. 
Vse so okrasili in meni ni bilo 
treba storiti nič drugega, kot 
maševati. V nedeljo pa bom 
imel zlato mašo še v rodni Vini
ci." 

Teologija je zahteven študij. 
Imate na šolanje kakšne poseb
ne spomine? 
"Po šestih letih ljudske šole, v 
katero se je takrat šlo s 6. le
tom, sem osem let obiskoval 
ljubljansko klasično gimnazijo, 
ki je veljala za elitno gimnazi
jo, nato pa je sledilo še šest let 
teološkega študija. Ponosen 
sem, da sem klasično gimnazi
jo naredil z odliko. Leta 1937 
smo maturirali in še živeči ma
turantje se redno dobivamo. 
Tedensko smo imeli kar 7 ur 
latinščine. V programu je bila 
tudi grščina in zato mi je šlo 
kasneje na teologiji lažje. Od 
predavateljev na teologiji se 
dobro spominjam dr. Andreja 
Snoja, ki je predaval sveto pi
smo, dr. Odarja, ki nas je pou
čeval o pravu, dr. Ušeničnika 
in dr. Janeza Janžekoviča. Za
nimiva je bila retorika oziroma 
govorništvo. Vsak dan je imel 
eden od nas med kosilom na
stop. Temo je izbral vsak sam, 
predložiti pa je moral tudi pi
smeni izdelek. Oboje je bilo 
potem ocenjeno. Nikdar nisem 
bil nesrečen zaradi poklica. Tu
di mladim duhovnikom svetu
jem, naj se drže svojega pokli
ca. Druge poti ni." 

Kljub častitljivi starosti še vedno 
berete brez očal. 
"Marsikaj sem prestal. Vendar 
sem imel srečo, da sem imel ob 
sebi sestro, ki je umrla pred 
poldrugim letom. Ona mi je ve
liko pomagala in mi veliko po
menila. Bila je razumna žen
ska. V petdesetih letih nisem 
bil nikdar na dopustu. Zaradi 
bolezni ni odpadla niti ena ma
ša, razen takrat, ko sem bil v 
bolnici. Tako zdrav sem, če
prav so mi vsi rekli, da bom 
kmalu umrl, ali naj grem v 
dom in čakam na smrt. Rajši 
sem med ljudmi!" 

V A L E N T I N B E R G A N T : 

A r e s t z a r a d i p r e b r a n e 

o k r o ž n i c e 

Zlata maša je za vami Dvakrat 
ste jo imeli; v začetku julija v 
Škofji Loki in teden kasneje v 
Lučinah. Je prijetno dočakati 
tako častitljiv jubilej? 
"Posebej v Lučinah je bilo veli
ko ljudi. Naredili so velik praz
nik s sprevodom in pozdra
vom, ki mi ga je izrekel vaš ko
lega Janez Govekar. Slavno
stno pridigo je imel Florijan 
Božnar, prišlo pa je še več du
hovnikov. Gospodinje so se iz
redno potrudile in ob cerkvi 
pripravile pogostitev za vse lju
di. Prijetno je bilo." 
Rodili ste se leta 1916 v veliki 
družini v Zmincu, v Šefrt, leta 
1943 vas je takratni škof dr. 
Gregorij Rozman posvetil, po
tem pa ste skrbeli za kar nekaj 
far. Za katere? 
"Ker je bila rojstna fara pod 
nemško zasedbo, sem pel novo 
mašo v Ljubljani, v cerkvi Sve
te Trojice ali Uršulinski cerkvi. 
Potem sem bil poslan v Dolenj
ske Toplice, kjer sem bil naj
prej kaplan, nato pa župnik, 
skupaj 16 let in pol, sledil je 
Polšnik nad Litijo, Polšniku 
Stara Oselica, od koder sem so-
upravljal tudi Novo Oselico 
(sedaj je to obratno), na koncu 
pa sem pristal v Lučinah." 

Kakšno je bilo oziroma je vaše 
življenjsko oziroma dušnopastir-
sko vodilo? Kakšen mora hiti 
duhovnik? 
"Z ljudmi moraš biti, razumeti 
se moraš z njimi in se varovati 
raznih zamer. Če se enkrat za
meriš, potem težko odmeriš. 
Dobro je, če gre duhovnik na 
svatovščino ali krstno slavje. 
Če si ljudem pri srcu, te tudi 
povabijo. Zelo pomembna je 
nepristranskost. Po farah pa je 
dosti prepirov in včasih sem 
prepirljivcem rekel: kadar se 
prepirate, nisem z nikomur, ka

dar se pa imate radi, sem z vse
mi. V duhovniškem poklicu in 
v življenju nasploh sem spošto
val ta načela. Skušal sem biti 
dober. Če sem bil predober, ni
sem nikdar obžaloval, če sem 
pa bil preoster, sem se vedno 
kesal. Z dobroto se da veliko, 
veliko narediti." 
Precej vaših kolegov je bilo za
prtih, preganjanih. So vam pri
zanesli? 
"Niso. En mesec sem bil zaprt 
v Novem mestu. Dolenjske To
plice so bile takrat, ko sem pri
šel tja, že osvobojene. Z odloč
bo so prepovedali zvonenje. 
Jaz sem pa to odločbo na priž-
nici prebral. Vendar to še ne bi 
bilo usodno, če je ne bi, po 
oceni oblasti, prebral v napa
čnem tonu. Tudi to bi še spre
gledali, če ne bi ljudje po maši 
z najrazličnejšimi vzdevki oz
merjali tajnice v pisarni krajev
nega odbora." 
Ljudje se vas spomnijo zaradi 
mopeda. Z njim ste opravili vsa 
pota. Ga še uporabljate? 
"Moped je še tisti z Oselice, sa
mo manj ga uporabljam. Ni
mam primerne čelade. Brez šči
tnika za obraz je, zato je nevar
no za prehlad. Avtomobila pa 
nimam in tudi vozniškega izpi
ta ne." 

V O J N I M I R S E L J A K : 

D u h o v n i k š e s t e s o r t e 

Rojeni ste bili leta 1915 v Žireh, 
v Stari vasi, v družini z 12 otro
ki Šest fantov in šest deklet je 
bilo. Oče je bil kmet in čevljar
ski mojster kot večina Žirovcev. 
Zaradi revščine in požara, ki je 
leta 1926 uničil domačijo, je bi
la vaša velika želja po šolanju v 
nevarnosti. Vendar ste dosegli 
svoj cilj: šolo in duhovniški po
klic. 
"Hrepenel sem po šoli. Dve leti 
pred menoj sta šla na klasično 
gimnazijo dr. Vladimir in dr. 
Ciril Žakelj. Hotel sem za nji
ma. Takrat je prišel v Žiri na 
dopust dr. Jakob Mlinar, Baj-
tarčkov iz Stare vasi, sodnik v 
Celju. Z očetom sta bila prija
telja in mu je svetoval, naj vse
eno poskusiva v Škofovih zavo
dih. S štipendijo ni bilo nič, v 
šolo pa sem bil sprejet za polo

vično ceno bivanja, šolanja in 
prehrane. Ko sva z očetom pri
šla v Št. Vid, me je ravnatelj 
Martin Štular vprašal, če znam 
kaj slovnice. Analizirati sem 
moral stavek: Mlinar melje 
moko v mlinu. Analiza je bila 
brez napak. Druga naloga je 
bila sklanjanje zaimka jaz. Tu
di tu ni bilo napak. Sprejeli so 
me. Uresničil se je rek: Šiba 
novo mašo poje. Bil sem naj
starejši in sem bil najpogosteje 
tepen za vse mlajše sestre in 
brate." 
Imate zanimivo ime: Vojnimir. 
Kličejo vas sicer Vojko, vendar, 
odkod Vojnimir? 
"To je zelo staro slovansko ime 
češkopoljskega izvora, prvič 
omenjeno okrog leta 775. Po
ljaki imajo na primer Vojteha. 
Ko sem se rodil, je bil oče vo

jak na Dunaju. Mama ga je 
vprašala, kako naj bo sinu ime, 
pa je oče brzojavil: Naj bo Voj
nimir, da bo prinesel mir. Pa ga 
nisem, saj je bila še tri leta voj
na. S tem imenom je bilo tudi 
nekaj težav, saj je bil za Nemce 
Vojnimir Adelbert. Na koncu 
je le ostal Vojnimir." 
Na katerih farah ste bili pred 
Javorjami, kjer ste sedaj? 
"Novo mašo sem imel zaradi 
nemške zasedbe Žirov v Zapla-
ni nad Vrhniko. Potem sem bil 
7 mesecev kaplan v Planini pri 
Rakeku, nato pa sem za eno le
to prevzel župnijo Unec. Eno 
leto se je podaljšalo na 24 let. 
Ker je leta 1945 župnik iz Ra
keka odšel na Koroško, so mi 
dali še Rakek, za nekaj časa še 
Planino, potem je prišlo 16 let 
župnikovanja v Bohinjski Bi
strici in nazadnje, na mojo že
ljo, ena od manjših far. Pristal 
sem v Javorjah, v tej čudoviti 
vasi z največ sonca." 

Je prijetno biti župnik v Javor
jah? 
"Da. Tukaj so domači ljudje. 
Človek pozna to življenje, to 
garanje, to delo. Zato dobiš ze
lo hitro stik z ljudmi. Ne sme ti 
biti nerodno stopiti v hlev. Va
žno je, da ceniš delo teh ljudi." 
Za vaša leta ste izredno vitalni 
zdravi Po kakšnem receptu živi
te? 

S L I K E : GORAZD ŠINIK 

"Na srečo nisem bil nikoli bo
lan. Odločilen pa je način ži" 
vljenja. Tu pa ima glavno bese
do moja gospodinja, sestra 
Francka, ki me spremlja ž« 
skoraj 50 let. Red imava. Do
mačo hrano z veliko zelenjave 
in sadja. Pa še nekaj mi poma
ga. Dr. Anton Brecelj, oče dr-
Marjana in dr. Bogdana Brec-
Ija, nam je predaval pastoralno 
medicino. Fantje, je dejal, vsa
ko leto je treba pojesti vsaj 10 
kilogramov medu, pa ne boste 
imeli opravka z zdravniki. Še 
danes se držim tega nasveta-
Prav lahko delam in bom, do
kler bom zmogel. Potegnil boifl 
do 80. leta ali še čez. Še zmeraj 
sem toliko pri moči, da kakšne
ga razgrajača pri verouku po
stavim pred vrata." 

Če se ozrete na prehojenih f4\ 
destletij duhovniškega poklici 
kakšna so bila? 
"Vse sorte je bilo. Imel sem več 
sreče kot pamet. Sem recimo 
med tistimi duhovniki, ki niso 
bili niti dneva zaprti. Mogoče 
mi je zaradi tega prijatelj ne
koč dejal: ti si duhovnik šeste 
sorte. Zakaj, sem ga vprašal-
Poglej, je rekel: Prvi so bili po
biti. Drugi so sedeli od 15 do 
20 let. Tretji so pobegnili ven-
Četrti so bili zaprti od 5 do 10 
let, peti pa so sedeli nekaj me
secev. Kaj pa ti? Niti dneva!" 

A L O J Z A V G U Š T I N : 

G o r e n j e j e s r e d n j e s o r t e v e r n i k 

Ste upokojeni, pomagate v rado
vljiški fari, sedaj pa nadomešča
te župnika Cirila v šmartinski 
fari v Stražišču. Kako se človek 
odloča za duhovniški poklic? 
"Sam sem bil kar precej opre
deljen že kot študent. Osem let 
sem bil v Št. Vidu, v Škofovih 
zavodih. Sicer se pa ljudje na 
različne načine in zaradi razli
čnih razlogov odločajo za du
hovniške in tudi za druge po
klice. Mene je zanimala šola, 
študij, sveto pismo." 
Rodili ste se leta 1918 v Rado
vljici, kjer tudi živite v domači 
Avguštinovi hiši Kje ste bili pred 
tem, na katerih farah? 
"Leta 1943, ko sem bil posve
čen, so bili tukaj Nemci in zato 
sem moral z novo mašo dru
gam. Imel sem jo v Novem me
stu. Potem sem bil imenovan 
za rektorja eklezije, kar pomeni 
po naše voditelj cerkve. Bil 
sem v Radovljici, v Kranju, na 
Jesenicah, na Bledu in nazad
nje, leta 1945, v Kranjski gori. 
Na vrsto je prišlo šestletno ka-
planovanje v Tržiču, nato pa 
sem bil 30 let župnik v župniji 
Dovje, ki obsega tudi Mojstra
no. Po Dovjem sem bil 7 let na 
Brniku, sedaj sem pa doma v 
Radovljici in če je treba, poma
gam po drugih župnijah." 

Vsa leta ste bili med Gorenjci 
Kakšni verniki smo? 

"Gorenje je srednje sorte ver; 
nik. Nekateri so globoko verni 
in ti so jedro. Nekaj pa jih je 

vernih bolj na zunaj. Poskrbijo 
za sprejem nujnih zakramen
tov, so pa tudi taki, ki se za ve
ro sploh ne zanimajo." 

Kaj priporočate mladim duhov 
nikom, novomašnikom? 
"Berejo naj božjo besedo, sve
to pismo. Stalno naj se zanima^ 
jo za teološki študij. Ljudi naj 
skušajo razumeti, spoznati nji
hove probleme in se pogovarja
ti z njimi. Predvsem pa mora 
duhovnik pomagati in svetova
ti pri reševanju težav." 

Na katero faro vas vežejo naj' 
lepši spomini? 
"Na vse imam lepe spomine-
Povsod smo se dobro razumeli-
Na Dovjem smo takrat popra
vljali kapelico v Vratih. S kole
si smo se vozili do nje. V Trži
ču, takoj po vojni, se je bilo tre
ba boriti za obstanek. Z župni
kom Jožetom Gregorčičem sva 
se dobro razumela. Hodili smo 
v Lom v znano cerkev sv. Kata
rine. Vsako nedeljo. Do leta 
1952 je bil v šoli še verouk. Na 
Brniku smo urejevali župnišče 
in vgradili napravo za elektri
čno zvonenje. Župnik nima sa
mo dušnopastirskih nalog, am
pak mora biti tudi dober go
spodar." 

Zahvala 
Spoštovanim zlatomašnikom se zahvaljujemo za sodelova
nje pri nastajanju tega prispevka, obenem pa jim uredništvo 
Gorenjskega glasa čestita k zlatemu dušnopastirskemu jubi
leju. Dva zlatomašnika, ki tokrat nista vključena v reporta
žo, bomo predstavili v eni od prihodnjih številk Gorenjskega 
glasa. Za sodelovanje se zahvaljujemo tudi našemu nekda
njemu sodelavcu, novinarju Janezu Govekarju iz Stare Ose
lice. 
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Za danes i n jutri nam vremenoslovci 
napovedujejo lepo, a ne prevroče vreme, /j/Ji 
Pojutrišnjem pa naj bi se pos labša lo , f/ft/ri 
pričakujemo lahko tudi plohe in nevihte. 
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19. julija bo ob 13.24 nastopil mlaj. 
PO Herschlovem vremenskem ključu 

i noj bi bilo veliko dežja. 

Radio Kranj & Gorenjski glas pripravljata 

M i s s K r a n j s k e n o č i ' 9 3 
Zaključen je letošnji Miss Evrope, minulo soboto je bil 

gorenjski predizbor za Miss Slovenije - naslednja tovrstna 
super prireditev pa bo v okviru Kranjske noči, 30. julija. 

Brhke, simpatične in pogumne, ki bi želele tekmovati za 
Miss Kranjske noči '93, pridite na predfinalni izbor v pone
deljek, 19. julija, ob 19.30 v Klub Gauloises Blondes (v hote
lu Creina). 

Vse ostale informacije v oddajah Radia Kranj! 

Ponovno ste bili uspešni, saj so odgovori, ki smo jih prejeli v uredni
štvo Gorenjskega glasa, večinoma pravilni. Razglednica, ki je bila objalv-
jena v 49. številki, prikazuje hotel Zlatorog v Ukancu; g. Lojze Budkovič 
pa nas je prijazno opozoril, da naj bi razglednico "pomladili" za dobrih 
31 let. (Objavljena naj bi namreč bila že leta 1912.) 

Tokrat pa poskusite poimenovali zgradbi na razglednici, ali nam spo
ročite vsaj ime mesta, katerega del mestnega jedra sta. Odgovore napi
šite na dopisnice skupaj z vašim naslovom in nam jih pošljite do petka, 
23. julija, na naš naslov: Gorenjski glas, 64000 Kranj. Pet točnih odgo
vorov čaka pet nagrad v vrednosti po 1.000 tolarjev. 

Med prejetimi pravilnimi odgovori na vprašanje, zastavljeno v 49. 
številki, pa so bili izžrebani: 1. Tadej Kovačič, Stara Fužina 183, Bohinj
sko jezero; 2. Zlata Demšar, Frankovo naselje 68, Škofja Loka; 3. Jo
že Oblak, Srednja vas 57, Bohinj. Nagrajenci bodo prejeli nagrade v 
vrednosti po 2.000 SIT. Čestitamo. 

Vabljeni k sodelovanju. 

G o r e n j s k a m i s s z J e s e n i c 
Preteklo soboto je v Kranju na bazenu potekalo predtekmo-
vanje za polfinalni izbor miss Slovenije. Med 14 kandidatkami, 
ne samo iz Gorenjske je bila po mnenju žirije najlepša, 
najboljša, skratka NAJ, enaindvajsetletna Katarina Strgar z 
Javornika pri Jesenicah. 

Katarina, kdo te je prepričal 
oz. je vplival na to, da si se 
prijavila na izbor? 
"V igralnici kjer delam smo 
prebrali oglas, sodelavci so me 
spodbujali , jaz sem si rekla, 
naj bo za foro in se prijavila." 

Kaj je tebi osebno pomenilo 
to tekmovanje? 
"Predvsem zabavo. Nisem im
ela posebnega namena. Nika
kor ni šlo za poudarjanje ega. 
Če ne bi uspela, ne bi bila 
razočarana." 
Kako si se počutila na odru in 
na koncu, ko si zmagala? S 
kom si proslavila zmago? 
" Takoj ko sem zagledala 
množico sem se sama sebi 
posmehnila in se vprašala, kaj 
sploh tukaj počnem. Všeč mi 
je bilo, da je publika reagirala, 
naj si bo z žvižgi ali ploskan
jem. Na koncu sem bila samo 
vesela. Takoj po razglasitvi 
smo se s fantom in bratom 
odpeljali domov in tam do 
jutra proslavljali." 

Kakšno nagrado si dobila? 
" Teden dni počitnic v Rovin
ju." 

Si bila že na kakšnem podob
nem izboru in ali imaš že kaj 
izkušenj z manckenstvom in 
fotografi? 
"Z manekenstvom in fotogra
firanjem nimam nobenih izku
šenj. Držala sem se le pravil, 
ravna ramena in nogo pred 
nogo. Lansko leto sem bila že 
na tekmovanju za Obraz leta, 
vendar sem bila v finalu 
izločena, ker sem premajhna." 

Veš svoje mere bokov, pasu in 
prsi? Koliko si visoka in 
koliko kilogramov imaš? 
"Ne vem, izmerila sem se ob 
prijavi in že pozabila. Visoka 
pa sem 170 cm in imam 52 
kilogramov." 

Stalno paziš na kilograme in si 
kuhaš dietne jedi? Ješ čokola
do? 
"Sploh ne pazim. Prej mi je 
kuhala mama, zdaj pa kuhata 
brat in fant. Zelo rada jem vse, 
tudi čokolado." 

Imaš fanta? Koliko časa? 
"Imam, že tri leta in pol." 

Zelo zanimiv poklic opravljaš 
Je naporno? 
"Sem krupje v igralnici \ 
Kranjski Gori. Res je dokaj 
nenavaden poklic, vendar za
nimiv in, ker gre za nočno 
delo, tudi naporen. Zamenjaš 
pač dan in noč." 

Kaj ie po tvojem mnenju lepa 
ženska? 
"Nekaj povsem naravnega 
Pomembno je tudi, kaj ima 
ženska v sebi in zna izžarevati 
navzven. Ni samo fizična le 
pota." 

Kaj te zanima? 
"Privlači me filozofija, želela 
sem jo tudi študirati. Včasih se 
ukvarjam tudi z astrologijo. 
Predvsem pa rada berem. 
Sedaj nimam časa,drugače 
rada smučam, plavam in tudi 
s padalom sem že skakala." 
Metka Zabret, foto: G.Šinik 

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

Komur je postala vsakda
nja politika in njene muhe 
zanimiv hobi, ta je kljub » 
uživanciji « ob zdrahah, ki 
jih v politiki ni in ni konca, v 
resnici en velik revež! Blagor 
tistim, ki jim je politika špan
ska vas! 

Zaradi domoljubja pa še 
zaradi česa so Slovenci letos 
poleti večinoma ostali doma. 
Kaj pa boš! Sindikalne poči
tniške domove ob hrvaški 
obali so zasedli begunci, tisti 
domovi, ki jih pa niso, so za
klenjeni! Kaj veš, kdaj ti kdo 
sredi poletja potrka na vrata 
in reče: » Alo ven, tole smo 
mi znacionalizirali! « 

Zadeve sploh niso hecne, 
zadeve so hudimano resne! 
Zdi se, da slovenska diplo
macija v teh sosedskih odno
sih dela taktno in v belih ro
kavicah, nasprotna stran pa s 
pestjo v čelo! Kaj bo ta mala 
dežela nam solila pamet! 

In v takem ozračju in prav 
na dan grožnje novih hrva
ških povračilnih ukrepov te 
nujen opravek žene preko so
sedske meje! 

Kdor pravi, da je na slo
vensko - hrvaški meji in po
tem čez popolnoma ravnodu
šen, je bodisi z Marsa bodisi 
nikoli ne bere časopisov. Te 
stisne, oja! Še posebej, če so 
ti predhodno dali kakšen na
uk, začinjen z neprijetnim do
življajem na cesti. 

Propaganda in izkušnje 
nekaterih, ki so v sosednji dr

žavi padli v kakšno godljo ali 
pa so jim samo sistematično 
nagajali zato, ker so iz » de
žele «, so mi natrpale skrom
ni prtljažnik: sosedje so poso
dili vlečeno vrv, gasilci gasil
ni aparat, kajti menda so po
licijske patrulje neizrosno po
žrešne, če tega nimaš! Kaj bi 

moč, če sploh je? In vedno 
me popade rahel bes: kaj pa 
bodo meni žarnice, saj jih 
itak ne znam zamenjati! 

Te » prometne « brezbriž
nosti in svobode je bilo ob 
prestopu meje torej konec: v 
prtljažniku vsa mogoča opre
ma, v srcu pa skrb, kakšen 

T E M A T E D N A 

O P R O S T I T E , 

G O S P O D P O L I C I S T 
Ko vomo po Hrvatu*', irmmo v avtu pas/̂ e aparate, vlečne vrvi 

in prpeli smo kot kmen kost Dobra bi tik Mi kakšna to/fra * 
za podsMpoliastu fm &z, da titil vkon\Mrmp s 

slovenskim voznikom /a še višji in bolj kotnpetenten* 
meni v Sloveniji sploh kdaj 
padlo na pamet, da vozim s 
seboj vlečno vrv pa gasilni 
aparat ali pa da bi bilo to ce
lo del obvezne avtomobilske 
opreme! Še v primeru, da me 
naše patrulje zaprosijo, da 
pokažem žarnice, ne vem, kje 
so, če sploh so: pod sedežem, 
v prtljažniku ? Kje je prva po-

kraval bo, če v koga počim 
ali kdo drug vame! Hvala le
pa za take priprave! Če grem 
kdaj na zahod, se pravi v Ce
lovec gledat izložbe, se niti 
približno ne trapim s kakšni
mi vlečnimi vrvmi in gasilni
mi aparati! Kar v avtu je, pač 
je, česar pa ni, pa tudi zahte
vali ne bodo, kaj šele, da bi 

kaznovali! In kaj bi ti na ju
gu radi še imeli? Naj dam v 
prtljažnik mogoče še ata in 
mamo ? Naj me strela, če ima 
vsaj vsak deseti hrvaški voz
nik te zadeve redno pri sebi! 

Dobro - tudi pripeli se bo
mo! Priznam: z vsakim slo
venskim prometnim polici
stom me je volja filozofirati, 
zakaj se ne poslužujem var
nostnih pasov! Enkrat vžge 
priliznjena prošnja: » Ah, go
spod policist, oprostite, saj ne 
bom več. ...« Pa me spusti! 
Drugič razvijam teorijo, da ni 
nujno, da ob določenih nale
tih varnostni pasovi kaj kori
stijo. Pa me spusti. Ali pa tu
di ne. Tedaj pač plačam. 

Zdaj pa smo na Hrvaškem 
in privezani kot kamen kost! 
In oprezamo za patruljami. 
In skorajda do pike upošte
vamo vse omejitve hitrosti! In 
koliko jih je! Omejitev in pa
trulj, ki tako vehementno 
ustavljajo slovenske registra 
cije! 

Škoda, da v prtljažniku ni
mam še kakšne lojtre. Lojtr 
co bi človek podstavil gospo 
du policistu tam čez, da bi bil 
v kontaktiranju s slovenskim 
voznikom ja še višji in bolj 
kompetenten.. 

Tako ti je to! če te doma 
ne naučijo prometnih kozjih 
molitvic, te pa na tujem. Kdo 
bi si mislil, da ti bodo kar na
enkrat domače prometne pa
trulje tako mile in ljube ?• 
D.Sedej 

Na zadnjem zasedanju radovljiškega parlamenta so določili 
prejšnjo soboto, 10. julija, kot "dan D" za prenos sredstev (stano
vanj in denarja) na Stanovanjski sklad občine Radovljica. Nekaj 
bralcev, ki so to prebrali v našem poročilu s seje radovljiške? 
parlamenta, nas je po telefonu spraševalo, če se v datumu nism; 
morda zmotili, ker na občini uradni delovni čas zaključijo v peh > 
že ob 13. uri, v soboto pa razen župana in predsednika vlade ol 
čajno nihče ne dela. 

Ne, datum je bil pravi. Še bolj sumljiv bi bil sklep, da se pi 
mopredajo med Občino in Stanovanjskim skladom izvede npr. 
torek. Takrat je na koledarju pisalo 13. (trinajsti)... 

Včeraj zvečer (četr' k) je bila v Clubu Kanu v Zbiljah pono
vitev moškega striptiza. V času programa je bil vstop dovoljen 
izključno ženskam (in seveda nastopajočim lepotcem!). Mend.: 
so mladci iz italijansko ameriške skupine Man Streap tudi tokrat 
tako razvneli nekaj obiskovalk, da so po predstavi morale skočit 
v Zbiljsko jezero, da bi se ohladile... 

Ko smo v torek objavili v rubriki "Kriminal" fotograf i 
jo mini orožarne 37-letnega Andrija K. iz Radovljice (dva 
revolverja kalibra 357 "magnum" in še avtomatska pušku 
sredi Radovljice v stanovanju na Cankarjevi ulici!), je mar 
sikdo med bralci menil, da gre za novinarsko raco. 

Pa ni bila "raca"pred 10 dnevi sredi Radovljice, tem
več pravi "krimič" z glavnim junakom, srčnimi policisti v 
zaščitnih jopičih in srečnim koncem. Andrija K. je namreč 
ostal le pri grožnjah, da bo "vse pobil" - če bi grožnjo začel 
uresničevati, bi del Cankarjeve ulice v Radovljici namreč 
spremenil v pravo morišče... 

Ekonomski ukrep slovenske vlade o 200.- ameriških dolarjih kot zne
sku za brezcarinski uvoz blaga so resni ekonomisti (zalsti bivši predsednik 
vlade dr. Jože Mencinger) ostro kritizirali. Vlada je poslušala argumente in 
znižala znesek na 100.- USD. 

Brez skrbi: čez gorenjske mejne prehode bo tudi pri tem limitu veliko 
krošnjarskega uvoza blaga brez carine, ki se bo potem znašlo na raznih kra
marskih stojnicah. Za 100,- dolarjev (okoli 170 DEM) je namreč možno av
tomobilski prtljažnik kar dobro napolniti... 
IO. svetovno srečanje prijateljev Spačkov 

Gorenjski S p a č k i na Finsko 
Dolga pot je od nas do Finske in nazaj. Prenekateremu izmed 

vas se najbrž zdi čudno, celo noro, početje tistega človeka, ki se / 
avtom, kot je popularni Spaček, odpravi tja gor. Pa ni tako hudo. 
Na letošnje, že 10. po vrsti, svetovno srečanje ljubiteljev Spačkov, 
ki bo na prehodu iz julija v avgust v kraju Nurmes na Finskem se 
bo namreč odpravila tudi pisana spačkarska druščina z Gorenjske. 

Že dvajset let se vsako drugo leto, vsakič v drugi državi, zbere
jo ljubitelji Citroenovih vozil, da bi pokazali trud zadnjih dveh let, 
ki so ga vložili v svojega ljubljenčka Spačka, Diano, Amija... Za 
omenjena vozila namreč velja, da jih je mogoče predelati, spreme
niti, pobarvati na sto načinov, odvisno od domišljije in finančnih 
zmožnosti lastnika avtomobila. Na takem srečanju se izbere naj
lepšega Spačka na svetu za naslednji dve leti, v spretnostnih vož
njah se dokažejo najboljši vozniki, izmenjajo se nove izkušnje, ob
novijo se stara prijateljstva, predvsem pa se živi "po spačkarsko". 

Gorenjski "spačkarji", v enajstih vozilih jih bo potovalo tri
indvajset, se bodo na več kot 8000 km dolgo pot podali jutri, v so
boto, 17. julija ob 10. uri izpred Kluba Rosa na Kokrici, raznobar
vna karavana Spačkov in Dian pa bo v smeri proti Ljubelju nare
dila tudi "ovinek" skozi Kranj. • Igor Kavčič 

NAPISAL JIH JE Z A V A S 
Marjan Stare je eden najboj-
ših piscev besedil za narodno-
zabavno glasbo, hkrati pa je 
bil dolgoletni urednik na lju
bljanski televiziji za domačo 
glasbo. Marjan Stare je Gore
njec, doma z Jesenic, natan
čneje s Koroške Bele. Sosed 
mu je bil Franc Košir, ki je po
leg malih zasedb ustanovil tudi 
veliki plesni orkester. Marjan 
Stare je bil v kulturnem življe
nju svojega kraja vse: napove
doval je, bil humorist, zapel je 
kaj in zaigral na klavir. To glas
beno znanje mu je pozneje, ko 
se je lotil besedil, prišlo prav. 
Začel je s popevkami. Pot ga 

je vodila iz gimnazije na slavistiko, vendar je vneto delal v 
gledališču. V Čufarejvem gledališču na Jesenicah je bil eden 
igralskih stebrov, lotvel pa se je tudi režije. V profesionalnost 

Je stopil v Prešernovem gledališču v Kranju. Nadaljeval je v 
[opru, do Ptuja pa ni prišel, ker so tam gledališče že prej uki

nili -kot prej kranjskega in koprskega. Pot ga je pripeljala na 
takratno Radio-Televiziio Ljubljana, najprej na radio, po voja
ščini pa na televizijo. V šestdesetih letih je bil po malem vse, 
od organizatorja, povezovalca, voditelja oddaj, režiserja pri
ljubljenega "Mladmsekga TV kluba", do serije oddaj o starih 
lipah m krmčah, začetkov Pevskega tabora v Sentivdu pri Sti
čni, Srečanja oktetov v Šentjerneju, Števerjanskega in Ptuj
skega festivala domače zabavne glasbe in tako je dokončno 

Eristal kot urednik narodnozabavne glasbe na takratni lju-
ljanski televiziji (danes se imenuje Televizija Slovenija). 

Marjan Stare je tudi eden naših najplodovitejših piscev bese
dil za narodnozabavne viže. 

"Po stroki sem slavist, vendar me je presenetilo gledališče, 
kamor sem presedlal kot absolvent. Vsa ta leta pa sem vzpo
redno študiral glasbo. Ker vsega pač nisem zmogel, sem se 
glasbeni specializaciji odrekel, ne pa tudi poeziji. Ta me je 
kot zapoznelega romantika zapeljevala že v srednji šoli in z le
ti prišla na plan. Začel sem pisati besedila za popevke, šlo je 
večinoma za prevode ter priredbe in tako se je začelo. Pisal 
sem za, denimo, Majdo Sepe, Lada Leskovarja, Ivanko Krašo-
vec... Moje prvo bolj znano besedilo je bila slovenska pesem 
iz filma Prodajalka vijolic, ki so jo posneli za radio, vendar 
sem za podeželske ansamble pisal že pred tem. Spontan je bil 
prehod od popvek do narodnozabavne glasbe," je dejal Mar
jan Stare. 



SOBOTA, 17. julija 1993 

10.30 Radovedni Taček: Koš 
10.46 Oscar junior, tuja nanizanka 
10.50 Snorčki, ameriška risana se

rija 
11.15 Otroci širnega sveta, amen 

ška dokumentarna serija 
11.40 Zmigaj se, športna oddaja za 

mlade 
12.10 Zgodbe iz školjke 
13.00 Poročila 
13.05 Tednik, ponovitev 
13.45 Moški, ženske 
18.00 TV Dnevnik 
18.10 Otroški program 
18.46 Divji svet živali, angleška po

ljudnoznanstvena serija 
19.00 Risanka 
19.12 Žrebanje 3x3 
19.30 TV Dnevnik. Vreme 
19.66 Šport 
20.06 Utrip 
20.30 Bee Gees na turneji 1989 
21.00 Ljubezen da, ljubezen ne, 

ameriška nanizanka 
21.36 Koper: Melodije morja in 

sonca, prenos 
22.40 TV dnevnik 3, Vreme 
23.20 Koper: Melodije morja in 

sonca, nadaljevanje prenosa 
23.30 Sova; Mata Hari, ameriški 

film 

14.46 Trio Orlando, 3. del 15.40 So
va, ponovitev 16.26 Ženska zadeva, 
francoski film 17.30 Športni film 
18.25 Odprto plavalno prvenstvo, 
reportaža iz Radovljice 19.30 TV 
dnevnik 19.56 Šport 20.10 Studio 
Citv 21.00 Slavnostna otvoritev 41. 
mednarnodnega poletnega festiva
la, prenos 

SLOVENIJA 1 
M A T A HARI 
ameriški barvni film; Svlvia 
Kristell, Christopher Cazenove; 
Mata Gari, plesalka z Jave, se 
leta 1914 znajde v Parizu, sredi 
diplomatske smetane in spletk 
Pot jo potem zanese v Berlin, 
pa spet nazaj v Pariz. Sredi vse 
hujših bojev na zahodni front 
zbira podatke celo kot bolniška 
sestra. Pri njenem vohunstvu 
ne gre za domoljubje, saj mir
ne vesti dela za nasprotne 
strani, ampak za predanost lju
bezni in telesnosti. Seveda ne 
gori za enega samega izbran
ca... 

9.00 Čas v sliki 9.06 Zahodno od 
Santa Feja 9.30 Kdor se smeje, 
zmaga 10.16 Evroturizem 10.30 Tri
je mušketirji, ameriški film 12.30 
Hallo Austria, Hallo Vienna 13.00 
č a s v sliki 13.10 Dobrodošli v Av
striji 13.35 Dokler naju denar ne lo
či, nemški film 116.10 Pogledi od 
•trani 15.20 Vila Brockestein 15.30 
Jaz in ti Blunderjevi 15.34 Duck Ta 
les 16.00 Otroški vvurlitzer 17.00 Mi
ni č a s v sliki 17.10 X large Traveller 
18.00 Čs v sliki 18.06 Alpe - Donava 
- Jadran 19.30 č a s v sliki/Vreme 
20.00 Šport 20.15 Oh, ti moja Av
strija 22.00 Zlata dekleta 22.30 Pol 
tergeist, ameriška grozljivka 0.20 
Čas v sliki 0.25 Nihče ni popoln, 
ameriška komedija 2.00 Tisto, po
novitev Poročila/Ex libris/ 1000 
mojstrovin 

8.00 Koledar 8.06 Slika na sliko 
10.00 Poročila 10.06 Addamsovi 
10.60 Bussove zgodbe 11.10 Cro 
pop ročk 12.00 Poročila 12.06 Odlo
čitve, ponovitev ameriškega filma 
13.35 Poročila 13.40 Želite, milord?, 
angleška humoristična nadaljevan
ka 15.30 Prizma 15.15 Koncert v 
studiu 15.46 Poročila 16.50 Hrvaška 
knjiga 16.36 Malavizija 18.00 Poro
čila 18.06 TV razstava 18.20 Santa 
Barbara, ameriška nadaljevanka 
19.06 Na začetku je bila beseda 
19.16 Risanka 19.30 TV dnevnik 
20.00 TV tednik 20.30 Dokumentar
na oddaja 21.15 Modri biser Rovi
nja 22.36 TV dnevnik 23.00 Slika na 
sliko 23.46 Poročila v angleščini 
23.50 Poročila 0.00 Serijski mara
ton: Saga o Divjem zahodu, ameri
ška nadaljevanka 3.05 Sanje brez 
meja 

8.00 Vremenska panorama 14.00 
1000 mojstrovin 14.10 Zgodovina 
klavirja s kladivci 15.10 Baletka, na
daljevanka 16.10 Kjer je veselo 
16.40 Ozri se po deželi 17.10 Vede 
ževalka, 3/7 del avstrijske nanizan
ke 18.00 š p o r t 19.00 Avstrija danes 
19.30 Čas v sliki/Vreme 20.00 Kultu
ra 20.15 Veliki podvig, ameriški film 
21.56 Čas v sliki/Šport 22.40 Smog, 
nemški TV film 0.06 Manekenka in 
vohljač, serija 0.56 Poročila/Ex li
bris 11.06 1000 mojstrovin 

GAUL.OISES BLONDES 

17.40 Divjak, ponovitev francoske
ga filma 19.30 Dnevnik 20.10 črno 
belo v barvah. Gialbert Becaud; V 
Avtobusu, angleška nadaljevanka, 
Zakaj te očka pušča samo, ameri
ški barvni film 0.00 Hit depo 2.30 
Horoskop 

9.46 A shop 10.00 Live & Kickin, po
novitev 11.00 Akcija, ponovitev 
ameriškega filma 12.30 Teden na 
borzi 12.40 A shop 18.00 Matlock 
19.00 5 x 5 19.25 Elizije - Hare Kri-
šna 20.00 Denar ne smrdi - kvalite
ta ima svojo ceno, oddaja o modi 
20.30 Matlock, ameriška nanizanka 
21.30 Kadar bo, pa bo, hrvaški bar
vni film 23.00 Videogrom 0.16 Poro
čila v angleščini 0.40 Erotična 
uspavanka 1.06 Erotični film 

Oddajamo od 16. do 19. ura na 
UKV starao 88,9 in 96 MHz ter SV 
1684 KHz. Polag obvestil in neka 
tari h zanimivosti, bosta v soboto 
izvedeli vse, kar sta i a nekdaj ho
teli vadati o kavi. pa si niste upali 
vprašati , v sodelovanju s pražar 
no Kranj, bogate nagrada. 

R 
12.00 - Napoved programa -12.16 -
EPP - 12.30 - Morda ste preslišali -
13.00 - Danes do 13.00 -13.40 - Naš 
zgodovinski spomin - 14.00 - Na
sveti za hojo po hribih -14.40 - Naš 
borzni svetovalec -15.00 - Dogodki 
danes - jutri - 15.30 - Prenos dne 
vno informativne oddaje Radia 
Slovenija -16.00 - Napoved progra
ma - EPP - 16.10 - Razvedrilno po
poldne - 17.00 - športni utrinki -
novice - obvestila - 19.00 - Odpo
ved programa -

KINO 17. julija 
CENTER amer. mlad kom. NINJA ŽELVE III. ob 17. in 19. uri, amer. 
arot. thrill. SRAMOTA ob 21. uri STORŽIČ ital. trda erot. NEZVESTA 
ŽENA ob 18 in 20. uri ŽELEZAR prem. amer. akcij. kom. DRIBLERJA 
POD KOŠEM ob 18 30 in 20.30 uri DUPLICA amer melodr. PRVA LJU
BEZEN ob 18. in 20 uri RADOVLJICA amer. rom. melodr VONJ PO 
ŽENSKI ob 18. in 20 uri ŠKOFJA LOKA amer. ljub. melodr VEČNO 
MLAD ob 18. in 20. uri 

T u r i s t i č n o d r u š t v o J e s e n i c e 
organizira enodnevni izlet na PTUJSKO NOČ v soboto, 7. avgusta. 
Odhod z Jesenic ob 13.00 uri in iz Kranja ob 13. 45. Cena izleta 
samo 19.- DEM (v tolarski protivrednosti), s kuponom iz Gorenjskega 
glasa boste na PTUJSKO NOČ potovali za 10 odstotkov ceneje! 

Prijavnica za Ptujsko noč s Turističnim društvom Jesenice: 
PRIJAVLJAM SE ZA IZLET NA PTUJSKO NOČ (7. avgusta): 

(ime in priimek) (telefon) 

(vstopna avtobusna postaja) 
Ob prijavi v turistični pisarni TD Jesenice ali v poslovalnicah Turistične 
agencije Meggi Tours Vam bodo s predložitvijo tega kupona odobrili 10 
odstotkov nižjo ceno izleta. 

8.35 Živ, žav, ponovitev 
9.25 Huckleberrv Finn in prijatelji, 

ponovitev nadaljevanke 
9.50 Poj in piskaj na to staro žve 

glico" 
10.30 Televizijska konferenca 
11.30 Obzorja duha 
12.00 Slovenci v zamejstvu 
12.30 Drugi poletni videomeh 
13.00 Poročila 
13.06 Volčjak Kavik, ameriški film 
15.20 Tisočletje, ponovitev 
16.20 Beli lev, ameriški film 
18.00 TV Dnevnik 
18.10 Splošna praksa, avstralska 

nanizanka 
19.06 Risanka 
19.17 Slovenski loto 
19.30 TV Dnevnik, Vreme 
19.56 šport 
20.05 Zrcalo tedna 
20.30 Nedeljskih 60 
21.30 Na poti z dr. Stinglom, nem

ška dokumentarna serija 
22.05 TV dnevnik, Vreme, Šport 
22.36 Sova; 

Ljubezen do Lidije, angleška 
nadaljevanka, 3/13; 
Tajna organizacija, ameriška 
nanizanka 

T V S L O V E N I J A 2 
16.36 Velika pričakovanja, angleška 
nadaljevanka 17.30 Bee Gees na 
turneji 1989 18.00 Kasaške dirke, 
reportaža; Ring side, športni film 
19.30 TV dnevnik 19.56 Šport 20.00 
Alpe - Donava - Jadran 20.30 Ne
navadna ljubezen Harte Ivers, ame
riški film 22.30 športni pregled 

K A N A L A 
N A B E G U 
ameriški barvni film; Ken 
Wahl, Jodge Reinhold, Annie 
McEnroe. Bradford Dillman; 
Trije najstniki prestrašeni beži
jo pred nasi lnežem, ki želi ne
kaj izvedeti od njih. Zaidejo v 
močvirje, ki ga slabo poznajo, 
in kruti zasledovalec ima lahko 
delo. Ko jih ujame, jih začne 
spraševati o stvareh, ki jih 
sploh ne razumejo... 

9.10 Poročila 9.15 Slika na sliko 
10.00 Poročila 10.06 Modri biser 
Rovinja, posnetek otroškega festi 
vala 11.20 TV razstava 11.30 Narod
na glasba 12.00 Poročila 12.06 Plo
dovi zemlje 13.00 Mir in dobrota 
13.30 Duševni klic 13.36 Hišni lju
bljenčki 14.00 Lovevoj, ponovitev 
15.00 Na avtobusu, ponovitev 15.25 
Pustolovščine gozdne družbe, risa
na serija 15.50 Dolgo potovanje, 
nadaljevanka 16.40 Poročila 16.46 
Operabox 17.15 Kavboj, ameriški 
barvni film 18.50 Leteči medvedki, 
risana serija 19.15 TV fortuna 19.30 
TV dnevnik 20.10 Veliki zasuk, fran
coska nadaljevanka 21.46 Potepam 
se in snemam 22.36 Dnevnik II 
23.00 Slika na sliko 0.46 Poročila v 
nemščini 23.50 Poročila 0.00 Sanje 
brez meja 

9.00 Jutranji program 9.06 Pozor, 
kultura 9.30 Pogrešamo ga 10.15 
Univerzum 11.00 Bavarska in Av
strija 12.00 Tednik 12.30 Orientacija 
13.00 č a s v sliki 13.10 Zlata dekleta, 
ponovitev 13.36 Na p o m o č , bomba 
je izginila, britanski glasbeni film 
15.00 Franz Schubert 15.06 Gospod 
Rossi i šče srečo , risanka 15.36 Mo
litve iz božjega vrta 16.30 Pika No
gavička 16.00 Zgodbe iz t isoč in 
ene noči 16.16 Ena, dva ali tri 17.00 
Mini č a s v sliki 17.10 Cirkus Hum 
berto 18.00 č a s v sliki 18.06 X lara 
ge reportaža 18.30 Umor je napisa
la 19.30 č a s v sliki 20.16 Levja ja
ma, 12. del 21.15 Uspešn ice , 2. del 
21.46 Vizije 22.06 Kako ste? 22.20 
Carmen, opera 0.46 Poročila/1000 
mojstrovin 

8.00 Vremenska panorama 9.00 
č a s v sliki 9.05 čebe l i ca Maja 9.30 
Simpsonovi 10.00 Pan optikum 
10.15 Cvrano in d'Atragnan, franco
sko italijanski film 12.10 Videoklip 
12.30 Pogledi od strani 13.00 Dober 
dan. Koroška 13.30 Slike iz Avstrije 
14.30 Koszeg 16.00 Športno po
poldne: Tenis (ž), Citroen Cup 
116.30 V močvirjih aligatorjev 17.15 
Klub za seniorje 18.00 Gozdna 
kmetija 18.30 Slike iz Avstrije 18.55 
Kristjan v času 19.00 Avstrija danes 
19.30 č a s v sliki 19.48 Sporni pri
meri 20.15 Smrtonosni safari, ame
riška kriminalka 21.50 Čas v sliki/ 
Šport 22 00 Očka je kos nam vsem 
22.30 Boris in Nataša, ameriški film 
23.56 č a s v sliki 0.00 Lov na življe
nje, ameriški film 1.40 Poltergeist, 
pon. filma/Poročila/1000 mojstro
vin 

11.60 TV koledar 11.66 športna ne-
delja/SP v motociklizmu 16.46 ATP 
magazin 19.30 TV dnevnik 20.10 Le
gija prekletih, dokumentarni film 
21.10 Ljubezen boli, angleška nada
ljevanka 22.06 Trgovec z orožjem, 
kanadski barni film 23.30 Šport 
23.46 Horoskop 

Oddajamo od 10.30 do 16.30 ure 
na UKV starao 88,9 in 96 MHz tar 
srednjem vtau 1684 KHz. Dopold
ne lahko otroci prisluhnejo pra
vljici, nato malo starejši potujejo 
z Alpetourjem, ob 12. uri pa lahko 
prisluhnete duhovni misli. Tudi to 
nadaljo vam sodelavec Drago Pa 
pler pripravlja prijatno popoldne 
na valovih Radia Tržič z glasbe 
nim gostom Miranom, s katerim 
bosta predstavila njegovo novo 
kaseto "Nazdravimo za rojstni 
dan". 

ŽELITE KUPITI 
ALI RESTAVRIRATI STARO 

KMEČKO SKRINJO ALI POHIŠTVO 
Turistično društvo Škofja Loka vas vabi 

v obnovljeno trgovino na Mestnem trgu 10, 
kjer vam poleg starega kmečkega pohištva ponuja 
izvirne izdelke domače obrti, unikatne predmete 

iz stekla, lesa in tekstila. 

4 

8.00 Nedeljski nagovor: Pater Be
nedikt Lavrih 8.15 RIS 8.40 Male ži
vali 9.00 Manook s severa, čb film 
10.00 Snežni mož, otroški film 
10.30 Kar bo, pa bo, ponovitev hr
vaškega barvnega filma 12.00 Ne 
deljski nagovor: Pater Benedikt La
vrih 12.15 Kulinarični kotiček 12.30 
Helena, gledalci čestitajo in po
zdravljajo 18.06 Prekmurje, dežela 
zdravja, dokumentarni film 118.15Č 
Denar ne smrdi - kvaliteta ima svo
jo ceno, ponovitev 18.46 Video 
grom 20.06 Live & Kickin 20.30 
Tropska vročica, ameriška nanizan 
ka 22.00 Marlboro music show 
22.30 Na begu, ameriški barvni film 

9.00 - Napoved programa - radijski 
koledar - EPP - 10.00 - Kmetijska 
oddaja - 11.00 - Novice in dogodki 
- osmrtnice - obvestila - mali ogla
si - 11.40 - Sprehod po kinodvora-
nah - 12.00 - Nedeljska duhovna 
misel - 12.16 - EPP - 12.30 - Čestit 
ke in pozdravi naših poslušalcev -
13.30 - Nedeljsko popoldne Radia 
Žiri - vmes vreme - prometna var
nost - kulturni kažipot - Loka v ča
sopisju - glasbena lestvica 3 x 3 
športni utrinki - 16.30 - Odpoved 
programa -

KINO 18. julija 
CENTER amer mlad. kom NINJA ŽELVE III ob 17. in 19. uri, prem. 
amer. melodr. PRVA L.JUBFZEN ob 21. uri STORŽIČ amer erot thrill. 
SRAMOTA ob 18 in 20. uri ŽELEZAR amer akcij. kom. DRIBLERJA 
POD KOŠEM ob 18 30 in 20 30 uri RADOVLJICA amer rom. melodr. 
VONJ PO ŽENSKI ob 20. uri ŠKOFJA LOKA amer. ljub. melodr. VE 
ČNO MLAD ob 18 in 20. uri ŽELEZNIKI amer drama VONJ PO ŽEN 
SKI ob 19. uri 

11.35 Legende sveta: Jasnovidec 
(Tunizija) 

12.00 Divji svet živali, angleška po
ljudnoznanstvena serija 

12.25 Znanje za znanje - učite se z 
nami 

13.00 Poročila 
13.06 Alpe - Donava - Jadran 
13.35 Kasaške dirke, reportaža 
14.05 Športni pregled 
61.40 Homo turisticus 
17.15 Radovedni Taček: Klop 
17.25 Otroci širnega sveta, ameri

ška dokumentarna serija 
18.00 TV dnevnik 
18.10 Dober dan, Koroška 
18.40 Podjetniška mreža 
19.15 Risanka 
19.30 TV Dnevnik, Vreme 
19.55 Šport 
20.10 Mednarodna obzorja: 1000 

obratov 
20.55 Omizje 
22.16 TV Dnevnik, Vreme 
22.38 špor t 
22.46 Sova: So leta minila, angle

ška nadaljevanka 
Tajna organizacija, ameriška 
nanizanka 

T V S L O V E N I J A 2 
14.06 Televizijska konferenca 15.06 
Forum 15.20 Utrip 16.36 Zrcalo ted
na 15.50 Nedeljskih 60 16.50 Obzor 
ja duha 17.20 Ljubezen da, ljubezen 
ne, ameriška nanizanka 17.46 Sova, 
ponovitev 19.30 TV dnevnik, Vreme 
19.56 šport 20.05 Sedma steza 
20.30 Kladivo, brazilska drama 
21.20 R + R 21.60 "Sophisticaled 
Ladv" - glasba Duka Ellingtona 

SLOVENIJA 2 

KLADIVO 
brazilska drama; V Santa Ju 
liani, majhni vasi v južni Brazili
ji, živijo miroljudbi ljudje, delo
vni pripadniki italijanske kolo
nije, ki pridelujejo najboljše vi
no v državi. Nekega vlažanega 
jutra najdejo truplo starega 
Mansueta iz kolibe na robu va
si. Pasubio začne preiskavo. 
Ugotovi, da je morilec osem
krat udaril starca po glavo, po 
vsej verjetnosti s kladivom... 

9.46 A shop 10.00 MacNeil in Le-
hrer komentirata 11.00 Na begu, 
ponovitev ameriškega filma 12.25 
A Shop 17.46 Drugačen svet 18.30 
A shop 18.46 Upravljanje, ponovi
tev 19.15 A shop 19.30 CTM 20.16 
Poročila 20.30 Moja draga Klemen
tina, ameriški barvni film 22.00 
Upravljanje 22.30 5 minut za kultu
ro 22.36 Poročila 22.55 Drugačen 
svet 23.40 A Shop 

9.00 Dopoldanski program 9.06 Za
hodno od Santa Feja 9.30 Nočni 
studio 10.30 Veliki podvig, ponovi
tev filma 12.15 ši l ing 13.00 č a s v 
sliki 13.10 Doogie Hovvser 13.36 
VValtonovi 14.20 Zabava, ameriška 
komedija 15.56 Stan in Olio 16.00 
Jaz in ti 16.25 Summertime 16.36 
š e s t Baronovih 17.00 Mini č a s v sli
ki 17.10 VVurlitzer 18.00 č a s v sliki 
18.06 Mi 18.30 Umor je napisala 
19.30 č a s v sliki/Vreme 20.00 Šport 

SREDNJAA GOSTINSKO TURISTIČNA 
IN EKONOMSKA ŠOLA BLED 
Bled, Prešernova 32 

razpisuje delovna mesta 

- UČITELJA SLOVENSKEGA JEZIKA 
S KNJIŽEVNOSTJO 

Delo se združuje za določen čas (31. 8. 94) s polnim delovnim 
časom. 
- 3 UČITELJE ANGLEŠKEGA 

IN NEMŠKEGA JEZIKA (smer AN/NE) 
Delovno razmerje se sklene za določen čas s polnim delovnim 
časom, in sicer: 
- z dvema do 31. 8. 1994 
- z enim do vrnitve delavke s porodniškega dopusta 
- UČITELJA RAČUNALNIŠTVA 
Delovno razmerje se sklene za določen čas (do 31.8.94) z manj 
kot polnim delovnim časom 
Pogoji za vsa zgoraj razpisana delovna mesta: 
- visoka izobrazba ustrezne smeri 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba poslati v 
osmih dneh po objavi razpisa na naslov SREDNJA 
GOSTINSKO TURISTIČNA IN EKONOMSKA ŠOLA BLED, 
Prešernova 32. 

7.66 Pregled sporeda 8.00 TV Kole
dar 8.15 Slika na sliko 9.00 Jaz, lut
kar 9.15 Srečni ljudje, 5. del 9.30 
1001 Amerika 10.00 Poročila 10.05 
TV š o l a 11.00 Doseči nebo, 11. del 
11.56 Risanka 12.00 Poročila 12.06 
Luč svetlobe, 10. del ameriške na
nizanke 12.50 Risanka 13.00 Mono-
fon 14.00 Poročila 14.06 Poletni 
program, Cosbvjevi 14.36 Dragi 
John; Ljubezen boli, angleška na
daljevanka 16.00 Poročila 16.10 Eb 
ba in Didrik, norveška nanizanka 
16.35 Afternoon report 16.46 Pod 
senčnikom 18.00 Poročila 18.05 Do
kumentarna oddaja 18.36 Santa 
Barbara, ameriška nadaljevanka 
19.18 Risanka 19.30 Dnevnik 20.06 
Hrvaška in svet 20.66 Mačka, fran
coski barvni film 22.35 TV dnevnik 
23.00 Slika na sliko 23.46 Poročila v 
angleščini 23.60 Poročila 0.00 Sa
nje brez meja 

T V H R V A Š K A 2 
17.06 Zgodbe iz Monticella 17.30 
Luč svetlobe, ameriška nanizanka 
18.16 Dotakni se neba 19.30 Dnev
nik 20.05 Alo. alo, angleška nani
zanka 20.46 Rose zmaguje, avstral 
ska nadaljevanka 21.40 Stop 
Watch 22.15 Vrtinec, južnoafriška 
nadaljevanka 23.30 Električni kav
boj 

20.15 športna arena 21.08 Kuharski 
mojstri 21.16 Pogledi od strani 
2125 Materini grehi, ameriški TV 
film 23.06 Gorila in berlinski kon
gres, nemški TV film 0.30 č a s v sli
ki 0.35 Smrtonosni safari, ponovi
tev ameriškega filma 2.10 Poročila 

8.30 Vremenska panorama 14.50 
1000 mojstrovin 16.46 Podmornice 
17.30 Lipova ulica 18.00 Gozdna 
kmetija 18.30 Ljubimkanje 19.00 
Regionalna poročila 19.30 Čas v sli
ki/Vreme 20.00 Kultura 20.15 Goz
darska hiša Falkenau 21.00 Novo v 
kinu 21.08 Kuharski mojstri 21.16 
Teleskop 22.00 č a s v sliki 22.30 
Mojstrovine; Monty Pvton 23.00 
Noam Chomskv in mediji 0.25 Di
ham s srcem, kanadski film 

R 
12.00 - Napoved programa - «2.15 -
EPP - 12.30 - Morda ste preslišali -
13.00 - Danes do 13 00 -13.40 - Naš 
zgodovinski spomin - 14.00 - Loka v 
časopisku - 14.30 - Devizni tečaj -
14.40 - Meda polna skleda - 15.00 -
Dogodki danes - jutri - 15.30 - Pre
nos dnevno-informativne oddaje 
Radia Slovenija - 16.00 - Napoved 
programa - 16.15 - Otroški pro 
gram - 17.00 - Športne novice - ob
vestila - 18.00 - Mladinski program 

KINO 19. julija 
CENTER amer. mlad. kom. NINJA ŽELVE III. ob 18. uri, amer. melodr. 
PRVA LJUBEZEN ob 20 uri LETNI KINO STARI MAYR amer akcij, 
kom. DRIBLJERJA POD KOŠEM ob 22. uri TRŽIČ amer erot. thrill. 
SRAMOTA ob 20. uri 
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EVGEN JURIĆ 0 GLASBI IN HUMORJU 
Geslo n a š e oddaje je "Smeh dela dobro kri", zato smo tokrat 

Pred mikrofon povabili humorista Evgena J u r i č a . 
«_maja letos je izšla knjiga z naslovom 1001 šala za mlade od 7 

?o 77 let. Kot ž e naslov pove, gre za zbirko Šal , ki jih je zbral, uredil 
•n na novo zapisal Evgen Jur ič . 

v uvodu je zapisal veliko spoznani in resnic v zvezi s smehom in 
zdravjem: 
* Smeh je edino zdravilo, ki si ga lahko vsak p r e d p i š e sam in se pri 
tem ne more zmotiti, da bi si ga predpisal p r e v e č . Je edino zdravi

ti ."'ma stranskih u č i n k o v ; č e pa jih ž e ima, so prijetni. 
• Raziskave so pokazale, da č l o v e š k e m u srcu najbolj koristi, č e se 
vsaj stokrat na dan od srca nasmejete. S smehom se torej lahko 
"premo infarktu. 

Gospod Evgen J u r i č bo zastavil nagradno v p r a š a n j e ; s pravilnim 
odgovorom si boste lahko prisluži l i to res zanimivo, zdravju kori-
wno knjigo 1001 ša la . 

Za p o k u š i n o pa tale: 
Andreja ne morejo v e č krotiti, vsa s o s e š č i n a se pr i tožu je . Zato 

mama predlaga: 
"Kupimo mu kolo." 
Kaj? Lump naj bo še nagrajen?" se jezi o č e . 
Ne gre za nagrado, le njegove vragolije se bodo na v e č j e m po 

otočju bolj porazgubile." 
a rH •' V ' u t r i * n i ' o d d a J ' vas opozarjamo na nagradno igro, kjer na
gradni sklad SOLA - majice in uro - prispeva Pivovarna UnioruJutri. 
v soboto, na sliianje na Radiu Triglav Jeaenice 96 MHz t o č n o ob 
'2. uri. 

Simona H20 

Tuji del: 
1. Treat - Take my hand 
2. UB 40 - Can't help falling in love 
3. Snow - Informer 
4. Faith no more -1 am easv 
5. 2 Umlimited - The magic friends 

Domači del: 
1. Brane Drvarič - Oprosti mi grehe vse 
2. Mika - Ukradene noči 
3#Miran - Prosim, vrni se 
4. Avtomobili - Prisluhnimo tišini 
5. Monroe - Jaz potrebujem več 

Predlogi: 
Bon Jovi - In these arms 
Čuki - Črne oči 

Pozdravček! Ste že slišali za Pišteka? Jaz tudi ne, do srede, ko 
se je oglasil v našem studiu in predstavil svojo prvo samostoj
no kaseto, ki je izšla v samozaložbi. Izžrebali pa smo tudi neko
ga izmed vas, ki prejme lepo nagrado; prejme pa jo Marija 
Ferkulj, Britof 304, Kranj. Čestitamo. Se naprej pridno pošilja'* 
svoje kupončke na nas veleznani naslov: Radio Žiri, Trg os 
boditve 1, 64226 Ziri; do prihodnje srede pa vam pošiljam en-
ga ljubčka in vas prepuščam samim sebi. Ostajam še vedno 
vaSa Saša Pivk. 

1U.40 Srečni princ, lutkovna igrica 
11.06 Pamet je boljša kot žamet 
11.10 Podjetniška mreža 
11.40 R + R 
12.10 Kladivo, brazilska drama 
13.00 Poročila 
16.36 Melodije morja in sonca 
16.50 Sedma steza 
17.16 Huckleberry Fmn in njegovi 

prijatelji, nadaljevanka 
17.40 Lisica zvitorepka, portugal

ska risanka 
18.00 TV dnevnik 
18.10 Porabski utrinki, oddaja 

madžarske TV 
18.36 Iz življenja za življenje: Da ne 

bi bolelo 
19.15 Risanka 
19.30 TV dnevnik 2, Vreme 
19.56 šport 
20.10 Žarišče 
20.40 Gor in ljudje 
21.40 Kronika, kanadska dokumen

tarna serija 
22.15 TV dnevnik 3, Vreme 
22.39 šport 
22.46 Sova: Alo, alo, angleška na

nizanka; 
Tajna organizacija, ameriška 
nanizanka 

K A N A L A 

S O N Č N I M R K 
slovenski film; igrajo: Bojan 
Mrak, Angelca Hlebce, Marja
na Brecelj in drugi; reržija: 
Boštjan Hladnik; Roparji skrije 
jo denar v hladilnik šole za 
aranžiranje. Šola objavi oglas 
za fotografa in javi se mlad 
fant. Na šoli je veliko deklet, ki 
skudajo fanta zapeljati, ta pa 
medtem razkrije roparja... 

T V A V S T R I J A 2 
8.30 Vremenska panorama 14.50 
1000 mojstrovin 16.00 Lipova ulica 
16.30 Pogledi od strani 16.40 Kara 
jan 16.46 človek - čudoviti stroj 
17.30 Orientacija 18.00 Gozdna 
kmetija 18.30 Povej resnico 19.00 
Regionalni program 19.30 čas v sli
ki/Vreme 20.00 Kultura 20.16 Jolly 
Jocker 21.00 Naredi si sam 21.06 
Reportaže iz tujine 22.00 čas v sliki 
22.30 Klub 2: Manekenka in voh 
ljač/Poročila/1000 mojstrovin 
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s reda : 21 julija od 17. do 18. ure 
oddajo pripravlja in vodi 
N a t a š a B e š t e r 
L E S T V I C A : 
1. Big ben in M i š a Molk - Poljub 
2.1 x band - Tih d e ž e v e n dan 
3. George Michael - Papa was a Rollm stone 
4. Patrick Fiori - Mama Corsica 
5. Mirabela - V tvoji duši 

•>**•«» A d a m « - AH I want is you 
7. Janet Jackaon - That's the way love goes 
8. Malibu - Slovenia grand mix 
9. Chataau - Lola 
10. Captain Hollywood projact - Only vvith you 
N o v a p r e d l o g a : 

N a g r a j e n c i : 
- BON za 3.000 tolarjev dobi Angelca Kokalj iz 
Selc 

Domači predlog 
Tuji predlog — 
Ob klepetu s _ 
Naslov 

K U P O N 

K U P O N Č K E P O Š U ^ ^ ^ ^ 

Selc 
• 2 PIZZI v Olivi v Sv. Duhu dobi Franci Poranta 
iz Zabnice 
- VVEEKEND vstopnico za Primadono dobita 
Petra š m i d iz Lesc in Marija G r e g o r i č iz Kranja. 
Čest i tam. Sodelujte z namil 

GLASUJEM ZA: 

MOJ NASLOV: 

KUPONE POŠLJITE NA RADIO KRANJ, 64000 KRANJ. 

OBČINA ŠKOFJA LOKA 
IZVRŠNI SVET 
Izvršni svet skupščine občine Škofja Loka objavlja na podlagi 3J 
člena Pravilnika o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih 
učencev glasbe iz socialno šibkejših družin in sklepa 
sprejetega dne 13. 7. 1993 

RAZPIS 
ZA ZBIRANJE VLOG ZA DODELJEVANJE 
SREDSTEV IZ JOBSTOVEGA SKLADA 

I. Upravičenci do sofinanciranja izobraževanja so nadarjeni 
učenci glasbe iz socialno i ibkej i ih družin, ki prebivajo 
v občini škofja Loka 

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci 

za sofinanciranje: 
- da ima prosilec odličen oziroma pravdober uspeh 

v predhodnem šolskem letu, razen za učence glasbe v prvem 
letu šolanja 

• da mesečni dohodki družine prosilca v kateri živi, v zadnjih treh 
mesecih na družinskega člana ne presegajo zajamčenega 
OD ob koncu razpisa 

III. Dokumentacija, s katero se dokazuje pravica 
do sofinanciranja: 

- spričevalo za šolsko leto 1992/93, razen za učence prvega 
letnika - potrdilo o javnih nastopih v preteklem šolskem letu 

- potrdilo o bruto in neto osebnem dohodku družine za obdobje 

april, maj in junij 
- potrdilo o skupnem gospodinjstvu 

16.50 Gospodarska aoddaja 17.30 
Slaovenci v zamejstvu 18.00 Sova, 
ponovitev 19.30 TV dnevnik, Vre
me, šport 20.00 Poslovna borza 
20.10 Michelangelova pomlad, ko 
produkcijska nadaljevanka 21.00 
Osmi dan 21.60 Videošpon 22.30 
Svet poroča 23.06 Letni koncert 
AVE 

V 

Oddajamo od 16. do 19. ura na 
UKV iterao 885 in 96 MHz ter SV 
1684 KHz. Tudi danasboe* « v e -
deli vse o športnih dosežkih In 
dogajanjih v Tržiču in okoli njega, 
noleg vseh obvestil in novic pa se 
.prostrte ob lestvici Slovenca 2 
Duškom in Saško. 

R 

GORENJSKI GLAS 
i i_* %• . t aflin — 

NAGRAJUJEMO 
DOLGOLETNO ZVESTOBO 
Za naročnike GORENJSKEGA GLASA in vse, ki jih naročniki 
seveda povabite zraven, občasno pripravimo priljubljene 
"GLASOVE IZLETE", ki so vselej prijetno doživetje z bogatim 
programom in imenitnim vzdušjem. V lanskem letu je bil 
posebej priljubljen izlet na avstrijsko Koroško (s turističnim 
ogledom Celovca, sprejemom pri mestnem svetniku za 
turizem, plovbo po Vrbskem jezeru...), ki smo ga na željo 
udeležencev ponovili dvakrat. Na zadnjem takem izletu smo 
obljubili, da ga bomo še pripravili - na prvo avgustovsko 
soboto (7. avgusta), ko bodo trgovine v Celovcu odprte ves 
dan, se bomo podali na pot. Več o izletu v torkovem 
Gorenjskem glasu, na ta izlet pa bomo povabili en avtobus 
naših dolgoletnih naročnikov, ki jih izbiramo s pomočjo žreba. 
Tokrat je Klavdija sedež v avtobusu namenila naslednjim: 

6. Anton Eržen, Dol 9, Medvode; 
7. Ivanka Gorjup, Zlato polje 1/b, Kranj; 
B- Franc Katrašnik, Jamnik 2, Zg. Besnica; 
9 - Marija Metelko, C. železarjev 27, Jesenice; 
10. Darinka Žemlja, Žirovnica 17, Žirovnica 

IV. Rok za vlaganje prošenj: 
Prosilci morajo vložiti prošnjo in vso zahtevano dokumentacijo 
za sofinanciranje do 15. avgusta 1993. Prošnje in 
dokumentacijo sprejema Občina škofja Loka, Sekretariat za 
družbeni razvoj, Poljanska c. 2, Škofja Loka. 

Prosilci bodo o vlogah obveščeni do konca avgusta 1993. 

Predsednik izvršnega sveta 
Vincencij Demšar, I. r. 

V V T O T R A D I 
KRANJ, ljubljanska 22, tel.: 223-710 
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" # i. i 
Samara Eurokit 

Predstavitev novih modelov vozil LADA -
preizkusne v o ž n j e . 

Kranj, Slovenski trg M r i * soboto, 
17 7_1993,med9.inl3.uro. 

7.46 Pregled sporeda 7.50 TV kole
dar 8.00 Dobro jutro, Hrvaška/Po 
ročila/Zgodbe iz Monticella 8.15 
Slika na sliko 9JO 1001. Amerika 
10.00 Poročila 10.05 TV šola 11.00 
Doseči nebo, 12. del nadaljevanke 
12.00 Poročila 12.05 Luč svetlobe, 
11. del ameriške nanizanke 12.60 
Risanka 13.36 Zgodba iz Monticella 
14.00 Poročila 41.06 Cosbvjevi 
14.36 Dragi John, ameriška humo
ristična nanizanka; Rose zmaguje, 
nadaljevanka 16.00 Poročila 16.10 
Lov na Doombolt, nadaljevanka 
16.36 Afternoon Report 16.46 Pod 
senčnikom 18.00 Poročila 18.06 Ti
stega leta 18.36 Santa Barbara, 
ameriška nadaljevanka 19.18 Ri
sanka 19.30 Dnevnik 20.10 Portreti, 
švicarska dokumentarna tarifa 
21.00 TV parlament 22.36 Dnevnik 
23.00 Slika na sliko 23.46 Poročila v 
nemščini 23.60 Poročila 0.00 Sanje 
brez maja 

T V H R V A Š K A 2 
17.06 Zgodba iz Monticella 17.30 
Luč svetlobe, ameriška nanizanka 
18.15 Dotakni se neba 19.30 Dnev
nik 20.10 Tudi to je ljubezen, humo
ristična nanizanka 20.36 Pata hi
trost M .20 Rose zmaguje, avstral
ska nadaljevanka 22.15 Nikdar ni 
tak blo, da ni nekak bilo, ob 100 le 
tnici rojstva Miroslava Krleže 0.10 
Jazz 0.40 Horoskop 

9.00 A shop 9.15 MCM 10.00 Ma-
cneil in Lehrer komentirata, oddaja 
v angleščini 11.Q0 Moja draga Kle
mentina, ponovitev filma 12.30 A 
shop 12.46 MCM 17.46 Drugačen 
svet 18.46 Jazzbina 19.30 MCM 
20.16 Dnevno informativni program 
20.30 Sončni krik, slovenski film 
22.00 Jazzbina 22.30 5 minut za kul
turo 22.36 Poročila 22.66 Drugačen 
svet 23.40 A shop 23.66 MCM 

T V A V S T R I J A 1 
9.00 Jutranji program: Cas v sliki 
9.06 Zahodno od Santa Feja 9.30 
Klub za seniorje 10.16 Pan - opti-
kum 10JO Nihče ni popoln, ponovi
tev filma 12.10 športna arena 13.00 
Čas v sliki 13.10 Doogie Hovvser 
13.36 VValtonovi 14.20 Baskervillski 
pas, britanski film 15.46 Telezoo 
16.00 Jaz in ti 16.25 Summertime 
16.36 Šest Bartonovih 17.00 Mini 
čas v sliki 17.10 VVurlitzer 18.00 Čas 
v sliki 18.06 Mi 18.30 Umor je napi
sala 19.22 Znanost 19.30 Čas v sliki 
19.63 Vreme 20.00 Šport 20.16 Uni
verzum 21.00 Naredi si sam 21.07 
Pogledi od stranui 2120 Nesmiseln 
umor, avstrijska TV kriminalka 
22.50 Viharji srca, ameriška mini 
serija 0.25 Gorila in berlinski kon
gres, ponovitev filma 2.00 Poročila/ 
1000 mojstrovin 

12.00 - Napoved programa -12.15 -
EPP - 12.30 - Morda ste preslišali -
13.00 - Danes do 13.00 -13.40 - Naš 
zgodovinski spomin -14.00 - Loka v 
časopisku - 14.30 - Devizni tečaj -
14.40 - Zavarovalnica Triglav -16.00 
- Dogodki danes - jutri - 15.30 -
Prenos dnevno-informativne odda
je R Slovneija - 16.00 - Napoved 
programa - 16.30 - EPP - 17.00 -
Novice - športni utrinki - obvestila 
-17.30 - Za ljubitelje narodno zaba 
vne glasbe -18.00 - Aktualna tema 
(duševno prizadeti) -19.00 - Odpo
ved programa • 

Nagradna igra 

BLEJSKI 
VINTGAR VAS 
PRIČAKUJE 

Turistično društvo Gorje 
pripravlja ob lepem 
jubileju Blejskega 
Vintgarja konec julija 
imenitno turistično 
prireditev. Vanjo se 
vključuje tudi Gorenjski 
glas z nagradnim 
vprašanjem: KATERO 
OBLETNICO 
TURISTIČNIH OGLEDOV 
BLEJSKEGA VINTGARJA 
BODO OBELEŽILI 31. 
JULIJA LETOS? 
Med tiste, ki boste 
pravilno odgovorili, bomo 
z žrebom razdelili 50 
brezplačnih vstopnic za 
turistični ogled Vintgarja in 
tri monografije "Radovna -
dolina reke in ljudje." 
Mimogrede: doslej smo 
prejeli vsega pet točnih 
odgovorov, zato vabljeni -
napišite odgovor na 
dopisnico, ne pozabite 
pripisati Vašega naslova 
in nam ga najkasneje do 
26. julija pošljite na: 
GORENJSKI GLAS 
(Vintgar), Zoisova 1, 
64000 Kranj. 
Nagrade je prispevalo 
TURISTIČNO DRUŠTVO 
GORJE, ki skrbi za 
vzdrževanje turistične poti 
skozi slikovito sotesko 
Rado vne. 

K I N O 2 0 . j u l i j a 

20. uri , • 
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N A P I K N I K Z t m M E R C A T O R - M E S O - I Z D E L K I m 

Z a vroče počitniške dni smo vam cenjeni kupci pripravili naš "gril" program izdelkov: sirove, 
pikantne in ham hrenovke, coctail klobase in hrenovke, ćevapčiće (oblikovane ali v masi), 
pleskavice (oblikovane ali v masi), začinjeni svinjski zrezki, žar rolade, zvite hrenovke in 
oblečene pleskavice, vse to po ugodni ceni in primerno pakirano. 

Omenjene dobrote lahko kupite v vseh naših in drugih prodajalnah vsak petek in soboto. Po 
naročilu, dan ali dva vnaprej, pa vsak dan v tednu. Naročila sprejemajo poslovodje osebno 
ali na tel.: 064/221 -882, 221 -861 in 222-011. 

Seveda vam poleg tega nudimo tudi naš standardni program trajnih, poltrajnih * 
suhomesnatih izdelkov ter obarjene in kuhane proizvode. 
Še posebej vam nudimo gorenjsko zaseko, ki je na državnem tekmovanju v mesecu junf 
za kakovost prejela zlato odličje, stiski zašink srebrno odličje in delikates kranjska šunk* 
bronasto odličje. 

Nudimo vam tudi nove proizvode - sorska klobasa z grahom in gotajska klobasa 1 

gorčičnim semenom, za katere smo na istem tekmovanju prejeli posebno priznanje. 

SESTAVIL F. KALAN 

TROPSKI VETROVI, KI PIHAJO PROTI EKVATORJU 
BREZBARVEN PUN 

ODTIS V VOSEK GR. BOG. MO0ROSTI MESTO V TURČUI KRILO RIM. KONJENICE BEBCI NORCI 

17 

PRIST V J. KOREJI ELEMENT SMEHA 
TIP AM VESOLJSKE LADJE 

METALNO Športno ORODJE 
ENOVAL ALKILNI RADIKAL 

NAŠA PONUDBA 

LESENA KOLIBA 

ŠP PIS MATEO (1547-1614) 

JUŽNO SAOJE (MNOŽ) 
AM POP PEVKA |M0YET) 

FR FILM REŽISER ICLAIR) 
NEKD TIP CITROEN AVT0M0B 

JUTRANJA OSVEŽILNA PUAČA 
SVIC PISATELJ CLAUDE 

NAŠA PONUDBA 
OSJE GNEZDO 13 ST MESTO OBTIGRISU 
IVO ANDRIĆ VRVNA PALICI 

NAŠA PONUDBA ARABSKI ŽREBEC 

TOVARNA V SAPAJEVU 
HRV NAFTNA INDUSTR. 

LIT OSEBA IZ MAHAB-HARATA 
RJAV0-LASEC 

ALKOHOLNA PUAČA 
ST. IZRAELSKI ROD 

ANGL GROF PAVLE RAVNOHRIB 
K0ĆUAZ ZLOŽLJIVO STREHO 

ŽIV DEL TELESA 
GREDA ZA NALOŽEN VOZ SENA 

VRSTA PREPROGE 
AVTOM OBDELAVA PODATKOV 

RTV NOVINARKA KOROŠEC 

ANG PEVEC KERSHAW 

GRŠKA ČRKA 

20 
PEVKA TURNER 

TONE PAVČEK 
NASLOV GRE GORČIČEVE PESMI 

PTIĆI NE-LETALCI Z NOVE ZELANDIJE 
IGR. GABOR 

ARABCI V ŠPANUI 
10 

K0L0ĐARNIKI NAŠA PONUDBA 

DUŠA POČKAJ 
VULKAN NA FILIPINIH 

RIMSKI PESNIK 

4F& 
DELI VODOVODNE NAPELJAVE 

ANGL FILM IGRALEC GUINNESS 
NAČIN PRIPRAVE KROMPIRJA 

ČASOVNO OBDOBJE 

SLOV PREB MRTVIH 
MOTIKE ROVAĆE 

NOGOMETNI KLUB 

16 

14 

ANG VOTLA MERA (MNOŽ) 

i 

VELIKA PLANOTA V ZDA 
PERZEJEVA MATI V GR. MIT 

VODNA ŽIVAL HERCE-GOVEC AFRIŠKI VELETOK KRAJ PRI KOPRU IGRALKA RINA GRŠKA ČRKA GIBANJE ZRAKA 
ŽENSKO MUSLIM OBLAČILO 

PROPELER 

PAKIST POLITIK MOHAMMAD Z1AUL 

19 OSEBNI PRAZNIK SIROVA ALI MESNA PITA 
FR SLIKAR AUGUSTE STIHI 15 

TONE FORNEZZI 
ST ŽID KRALJ 12 

REKA V NEMČUI 
TEMELJ PODLAGA 

11 
GRŠKI FILOZOF PEVKA PRODNIK DRUGO IME LUKE TURKU 

POLJSKI KONJENIK S SULICO 
18 

OŽE 

DESNI PR SAVE JETIKA 
MARTIN HEIDEGGER 

RIM BOG JUTRANJE ZARJE 
ELLIOT NESS 

2' 3 4 S ' j 6 ? 6 ! d i 10 

1 12 13 14 15 16 17 16 - 26 

REKA NA ŠKOTSKEM 
SREBRNA TRAJNA ZELIKA 

KRATICA IT RTV 4 

T O R E J S P O Š T O V A N I K U P C I , N A P I K N I K Z M E R C A T O R - M E S O - I Z D E L K I ! 



CVETO ZAPLOTNIK 

Č r n e gradnje 

V s e g a l e n i s o k r i v i č r n o g r a d i t e l j . 

Pravično bi bilo, če bi del krivde za sedanje stanje prevzela tudi država, 
K | je v preteklosti s svojimi predpisi in ravnanjem tudi sama "stregla" 
nedovoljenim prostorskim posegom. 
črn 
^LTje gradnje niso pojav in problem sodobnega časa. Že listina z dne 30. november leta 
gospodovega 1423 omenja, da je kranjski župan Koloman de Mansvverd brez dovoljenja 
-STjdji na mestnem zemljišču novo župnišče, ki je bilo tedaj sicer ena izmed najboljših 
BTJj^gktur v svojem okolju, vendar pa postavljena proti volji mestne uprave. Prve novo-
~-2PJlg_crne gradnje, s katerimi se zadnje čase spet pospešeno ubada država, so se - kot 
I j^gja pred kratkim odstavljeni glavni republiški urbanistični inšpektor dr. Milan Naprud-
J l i ^Po jav i l e v šestdesetih, močno pa razširile v sedemdeset ih letih, ko so o urejanju pro~-

lora in o posegih vanj odločali monopoli interesnih skupnosti in občine in ko je dvig ži-
• jen jskega standarda omogočil , da so brez dovoljenj "zrasle" stanovanjske palače, počT 
•Jjsganasel ja, večji gospodarski objekti... Država je že tedaj spoznala, da problem dobiva 
- l ! ! * 6 razsežnosti, zato je občinam naroČila, da naj popišejo vse črne gradnje in jih razvr-š t i i p j r ^ d j i s t e ^ ^ 

d i n y i h j e v ^ 
v e d ^ i H a j p ^ 
» j i i o p T e ^ r o l ^ 

moupravno integralno planiranje", se sievnu g a — — 

Črne in sive (jradnje 
Spisek črnih gradenj oz. urad- £ t v u K s p i s k u črnih gradenj je 
no nedovoljenih posegov v t r e b a dodati se objekte, ki jih je 
prostor je zdaj že izjemno dolg n a5,tno postavila država (npr. 
in raznolik. Obsega nad 30.000 
trnih gradenj, od tega 5.000 
stanovanjskih stavb, 1.500 po
čitniških objektov in 3.500 več
jih gospodarskih poslopij, več 
kot 7.000 gozdnih cest in trak
torskih vlak, nad 600 nesanira- za ra"dT''pritiskov vplivnih mož 
nih površinskih kopov (peško- a l i s o b n e strokovne službe 
kopov, gramoznic, kamnolo- p r i s i i j e n e poklekniti in spreme-

jedrska elektarna Krško), a jih 
je kasneje sama pred sabo tudi 
legalizirala, pa seveda tudi vse 
t.i. "sive posege" v prostor, kot 
bi lahko opredelili posege z do
voljenji, ki pa so bili izsiljeni 

gramoznic, kamnolo 
mov), več kot 10.000 divjih 
odlagališč (od tega 250 v kra
ških jamah, 190 v opuščenih 
površinskih kopih, več kot 
1.000 na kmetijskih zemljiščih 
prve kategorije, prav toliko tu-

i <fi na kakovostnih gozdnih 
Zemljiščih), številne na črno 
zgrajene ceste in mejne preho-

niti prvotno odločitev 
menski izrabi zemljišč. 

Čas je delal za 
črnograditelje 
Zakonodaja in "družbene raz
mere" so bile črnograditeljem 

vseskozi zelo naklonjene. Ob 
tem, da so se izognili plačilu 
prispevka za komunalno ureja
nje zemljišč in za spremembo 
namembnosti kmetijskega zem
ljišča v stavbno, so jim predpisi 
omogočali pridobiti vse koristi 
in ugodnosti, ki so v civilizirani 
družbi dostopne samo tistim, 
ki posegajo v prostor na zako
nit način. Lahko so se priklju
čili na električno in vodovodno 
omrežje ter na druge komunal
ne objekte, dobili hišno števil
ko, vpisali črno zgrajeni objekt 
v zemljiško knjigo kot svojo 
lastnino, opravljali v takem ob
jektu gospodarske dejavnosti, 
sklepali kreditna, zavarovalna, 
najemna, zakupna in druga 
pravna razmerja... Inšpekcijski 
nadzor je bil zaradi pomanj

kljivih predpisov premalo učin
kovit, kazni pa ne tolikšne, da 
bi graditelje odvračale od neza
konitih prostorskih posegov. 

Iz Teorije in prakse 

K j e r s e k o n č a j o č r n e g r a d n j e , 

s e p r i č n e c i v i l i z i r a n a E v r o p a 
VSIovenij i potekajo zadnje mesece živahne razprave o tem, kaj storiti s črnimi grad
njami, ki so dediščina Časa, prostora in družbe, in ali je pot za katero se ie odločila 
slovenska država, pravilna. V to razpravo se je med drugim vključila tudi družboslo
vna revija Teorija in praksa (izdaja jo Fakulteta za družbene vede v Ljubljani), ki pro
blem črnih gradenj osvetljuje s sociološkega, urbanističnega, geografskega, arhitek
tonskega in upravnopravnega zornega kota in iz katere tudi povzemamo nekaj 
mnenj. 

Dr* Milan Kap rudnik, pred kratkim odstavlje
ni glavni republiški urbanistični inšpektor, pra
vi, da bi bilo pravično, če bi del krivde za seda
nje stanje prevzela tudi država, kije v preteklo
sti stregla takšni politiki urejanja prostora. 
Omogočiti bi morala, da bi vse nelegalne pro
storske posege ovrednotili v skladu z novo pro
storsko zakonodajo. Ker se ti posegi med seboj 
močno razlikujejo po lokaciji, komunalni 
opremljenosti in možnostih njihovega sanira
nja, predlaga, da bi jih razvrstili v tri skupine. 
V prvo uvršča stanovanjske objekte v bližini ali 
celo v okviru obstoječih območij urbanizirane 
gradnje. Če je takšne objekte oz. naselja mo
žno komunalno opremiti, njihova legalizacija 
ne bi smela biti sporna. V drugo skupino vklju
čuje posamezne stavbe, razpršene po gozdnih 
in kmetijskih zemljiščih, če bi se izkazalo, da 
so prostorsko nesprejemljivi ali vsaj vprašljivi, 
pride v poštev le njihova odstranitev. V tretjo 
skupino sodijo gozdne prometnice, meliorirana 
območja in vse vrste površinskih kopov, za ka
tere pa bo po mnenju dr. Naprudnika treba 
sprejeti sanacijske programe na državni oz. re
gionalni ravni. 

m 
Mag. Jelko Valenčak, sekretar za varstvo oko
lja in urejanje prostora občine Nova Gorica, 
meni, da hitra priprava strokovnih podlag za 
prostorsko ureditvene pogoje brez predhodne 
celovite evidence prostorskih sprememb ne bo 
dala vsebinskih strokovnih rešitev, ampak bodo 
učinki, tako kot že tolikokrat doslej, le formal
nopravni, za nekakovostne elaborate pa bomo 
zapravili tudi precej denarja. Učinkovitost ures
ničevanja intervencijskega zckona je po njego
vem mnenju povezana tudi s socialno proble
matiko črnograditeljev, saj marsikateri ob pri
javi nedovoljene gradnje ne bo mogel plačati 

depozita, ki za povprečno stanovanjsko hišo 
znaša približno dveletno povprečno plačo v Slo
veniji. Depozit je izračunan na podlagi stroškov 
komunalne opreme stanovanja, ki veljajo na 
območjih z višjim komunalnim standardom, ne 
pa za podeželje. Če upoštevamo, da je večina 
črnograditeljev iz vrste revnejšega prebivalstva, 
pomeni v razmerah velike brezposelnosti do
sledno uresničevanje zakona z rušitvijo nesmi
selno dejanje. V takšnih primerih bi bilo bolje, 
če bi poiskali druga sredstva za prisilno postop
no odplačilo predpisanih pristojbin; npr. s hipo
teko na nepremičnine. 
Dr. Andrej Pogačnik, redni profesor na Fakul
teti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 
pravi, da se civilizirana Evropa prične tam, kjer 
se nehajo črne gradnje. Če Slovenija želi posta
ti del te Evrope, mora storiti prve boleče kora
ke, takoj vzpostaviti red in v nekaj letih tudi za 
nazaj urediti zatečeno stanje. Za takojšnje 
ukrepanje daje šest predlogov. Prvič - inšpek
torji morajo vsaj enkrat ne mesec pregledati te
ren, snemanja iz letal pa naj bi bila vsaj enkrat 
na pol leta. v urbanih in turističnih območjih pa 
vsako četrtletje. Drugič - v vseh slovenskih obči
nah je treba začeti z rušenjem vsaj enega ob
jekta na teden. Če bi porušili najbolj kričeče in 
škodljive primere, bi dosegli tudi močan psiho
loški učinek. Tretjič - manj očitne črne gradnje 
ne bi smeli "po sili" legalizirati, ampak bi mo
rali na črnograditelje še naprej izvajati pritisk, 
četrtič - črne gradnje, HI so dokaj sprejemljive 
za okolje in ne povzročajo škode, naj bi legali
zirali. Petič - z zadostnim številom in izbiro lo
kacij je treba ljudem omogočiti gradnjo eno
družinskih hiš in tudi počitniških hišic. In šestič 
- na vsak način moramo pospešiti in poenosta
vit postopke za izdajo soglasij, lokacijskih, 
gradbenih in uporabnih dovoljenj. 

je izmikanja konec? 
Primer Mali Vrhek je spodbu
dil državo in njene institucije, 
da se je ponovno lotila reševa
nje problema, pred katerim je v 
preteklosti že nekajkrat poklek
nila. Bo tako tudi tokrat? 
Poslanci državnega zbora so le
tos spomladi sprejeli zakon o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o urejanju naselij in 
drugih posegih v prostor. Za
kon po eni strani vsebuje ukre
pe, s katerimi bi preprečili na
stajanje novih črnih gradenj, 
po drugi strani pa ponuja tudi 
rešitev za dediščino, ki se kaže 
v dolgem in raznolikem spisku 
črnograditeljstva. Zakon izena
čuje graditelje, ki posegajo v 
prostor brez lokacijskega dovo
ljenja, po tem, ali gradijo na 
zazidljivem ali nezazidljivem 
zemljišču. Določa republiško 
javno službo, ki bo odstranje
vala na črno zgrajene objekte, 
prepoveduje priključitev črnih 
gradenj na električno, vodo
vodno in drugo omrežje, dode
litev hišne številke, prijavo stal
nega ali začasnega bivališča, 
vpis ali spremembo v- zemljiški 
knjigi, sklepanje kreditnih, za
varovalnih, najemnih in drugih 
poslov, prodajo objekta in 
zemljišča, zavezuje črnogradi
telje, da plačajo "nadomestilo 
za degradacijo in uzurpacijo 
prostora" in povrnejo škodo, ki 
so jo, kljub odstranitvi objekta, 
povzročili v okolju, in zagota
vlja učinkovitejše inšpekcijsko 
ukrepanje. Če črnograditelja ni 
mogoče najti, mu je inšpekcij
sko odločbo možno vročiti tudi 
na njegovem delovnem mestu 
ali na lokaciji črne gradnje; 
odločbo pa lahko vročijo kate
remukoli odraslemu članu nje
govega gospodinjstva ali celo 
sosedu in hišniku, če v to pri
volita. Spremembe 
zakona, ki so začele veljati 
aprila letos, uvajajo precej vi
soke kazni za gospodarski pre
stopek ali prekršek, urbanisti
čnega inšpektorja pa zavezuje
jo k temu, da obvezno odvza
me tudi predmete, ki so bili 
uporabljeni ali namenjeni za 
prestopek ali prekršek, in sicer 
ne glede na to, ali so last črno
graditelja ali ne. Gre za grad
beni material, orodje in pripra
ve, ki so ali bi lahko služile za 
nedovoljeni poseg v prostor. 

Moratorij ob plačilu 
najmanj 150.000 
tolarjev 
Zakon v prehodnih in končnih 
določbah ponuja rešitev tudi 
za dolg in raznolik spisek črnih 
gradenj: moratorij oz. odlog 
prisilne izvršbe (odstranitve 
objejkta), za katerega so se ob 

primeru Mali Vrhek zavzemali 
tudi številni črnograditeji. Po 
zakonu je odlog izvršbe mogoč 
le ob pogoju, če investitor ne
dovoljenega posega v prostor, 
za katerega je predpisano loka
cijsko dovoljenje, v devetdese
tih dneh od uveljavitve zakona 
(to je do 9. julija) zaprosi pri 
občinski upravi za prostorsko 
urejanje za odlog izvršbe in če 
ob zahtevku vplača na žiro ra
čun Stanovanjskega sklada Re
publike Slovenije še depozit. 
Ta znaša 2.500 tolarjev za vsak 
kvadratni meter bruto etažne 
površine nedovoljeno zgrajene
ga stanovanjskega, počitniške-

sto prošenj za odlog prisilne iz
vršbe, med katerimi je bilo dva
najst nepopolnih, saj niso vse
bovale potrdil o plačanih de
pozitih. Črnograditelji so na 
račun stanovanjskega sklada 
vplačali 14,1 milijona tolarjev, 
največ (750.000 tolarjev) med 
njimi lastnik na črno zgrajene
ga objekta, ki ima sicer tudi ze
lo številno družino. Po podat
kih urbanističnega inšpektorja 
je v občini 177 črnih gradenj, 
od tega so 104 iz konca šestde
setih in sedemdesetih let, štiri
najst jih je nastalo v času od 
1980. do 1985. leta, 59 pa jih je 
iz zadnjih sedmih let. V jeseni
ški občini so prejeli 40 vlog, 
največji znesek, ki ga je kot de
pozit za legalizacijo vplačal čr
nograditelj, pa je 310.000 tolar
jev. V občini sicer razpolagajo 
s spiskom, na katerem je okrog 
sto črnih gradenj, vendar v ob
činski upravi za prostorsko 
urejanje poudarjajo, da je vsak 
spisek na majavih tleh in da bi 
dejanske razmere lahko ugoto
vili šele po primerjanju posne
tkov iz zraka in obsežne doku
mentacije. V kranjski občini so 
prejeli 192 vlog za odlog prisil
ne izvršbe, med njimi je 112 
popolnih, 77 nepopolnih 
(manjka skica, mapna kopija 
ali potrdilo o vplačanem depo
zitu), dve vlogi sta prispeli po 
roku, ena pa je bila že vložena, 
a kasneje umaknjena. Največji 
znesek, ki ga je vplačal črno
graditelj, je 1,1 milijona tolar
jev. V upravnem organu so po
vedali, da bodo vlagatelje, ki 
so vložili nepopolne vloge, za
prosili, da jih v kratkem dopol-

sianuidiijoiv^g,^, ^ j— _ , , "... 
ga, gospodarskega ali poslov- nijo, sicer pa doslej z republike 
nega objekta, vendar skupno § e niso prejeli nadaljnih navo ne manj kot 150.000 tolarjev 
Za druge nedovoljene posege v 
prostor, ki niso stavbe, pa mo
rajo plačati enotno ceno 
150.000 tolarjev. Kot navaja za
kon, se črnograditeljem, ki so 
vložili prošnjo in vplačali de 

dil. V tržiški občini so prejeli 
trinajst vlog, največji vplačani 
znesek pa je bil 230.000 tolar
jev. V škofjeloški občini je do 
roka zaprosilo za odlog prisil
ne izvršbe 86 črnograditeljev, 
ki so skupno vplačali 14,5 mili-

pozit prisilna izvršba odloži jona tolarjev depozita, največ 
do sprejetja prostorskih načr- med njimi 1,1 milijona tolarjev. 
tov, vendar ne dlje kot za pet 
najst mesecev od uveljavitve 
zakona. Občine bodo morale 
za območja, kjer so nedovolje
ni prostorski posegi, sprejeti 
prostorsko ureditvene pogoje. 
Ce bo črnograditelju na podla
gi teh pogojev možno izdati lo
kacijsko dovoljenje, bo lahko 
zaprosil za podaljšanje odloga 
prisilne izvršbe do izdaje grad
benega dovoljenja, vendar le 
pod pogojem, če bo vlogi za 
gradbeno dovoljenje priložil 
dokazilo, da je na račun stano
vanjskega sklada vplačal polo
vico prispevka, ki ga investitor 
sicer plača kot strošek za pri
pravo in opremljanje stavbne
ga zemljišča. 

Črnograditelji so se 
prijavili 
Kot navajajo v ministrstvu za 
okolje in prostor, je 3.200 do 
3.500 črnograditeljev, pred
vsem lastnikov stanovanjskih 
stavb, počitniških hišic in go
spodarskih objektov, do roka, 
9. julija, ali le nekaj dni kasne
je vplačalo na račun Stanovaj-
skega sklada Republike Slove
nije za 650 do 700 milijonov to
larjev depozitov. Pripravljenost 
za legalizacijo črnih gradenj je 
s tem izkazala približno tretjina 
lastnikov na črno zgrajenih 
stavb, med njimi pa je okoli 
dva tisoč takih, ki jih inšpekci
ja še ni obravnavala ali odkrila. 
Za Gorenjsko velja podobna 
ocena, kot jo je sicer slišati z 
republike: črnograditelji so za
devo sicer vzeli dokaj resno, 
vendar pa je prošenj za odlog 
prisilne izvršbe in plačil za le
galizacijo črnih gradenj manj, 
kot je črnih gradenj na raznih 
"občinskih spiskih", in še pre
cej manj, kot jih je sicer. V ra
dovljiškem upravnem organu 
za prostorsko urejanje so do 
roka, 9. julija, prejeli natanko 

Kot poudarjajo v v občinski 
upravi za prostorsko urejanje, 
je črnograditelje mogoče razde
liti v štiri skupine: v prvo sodi
jo tisti, ki so oddali le prošnje 
za odlog prisilne izvršbe, "po
zabili" pa so na plačilo depozi
ta, v drugo taki, ki so ne glede 
na etažno površino nedovolje
no zgrajenega objekta, plačali 
le najmanjši znesek - 150.000 
tolarjev, v tretjo skupino uvrš
čajo črnograditelje, ki so vse 
naredili tako, kot predpisuje 
zakon, v četrto pa lastnike na 
črno zgrajenih stavb, ki se na 
zakon sploh niso odzvali. 

Vlada predlaga 
podaljšanje roka za 
plačilo depozita 
Čeprav je 9. julij, ki je po zako
nu zadnji rok za prijavo črnih 
gradenj in vplačilo depozita za 
njihovo legalizacijo, že mimo, 
pa verjetno tudi za tiste, ki do
slej iz Spekulativnih, socialnih 
ali drugih razlogov niso oddali 
vlog in vplačali depozitov, ni 
še vse izgubljeno. Vlada je dr
žavnemu zboru že predlagala, 
da bi še na julijski seji po hi
trem postopku rok za oddajo 
prošenj in za vplačilo depozi
tov podaljšali za tri mesece. Za 
tak predlog se je odločila po 
tem, ko je ugotovila, da je veli
ko črnograditeljev pokazalo 
pripravljenost za legalizacijo 
nedovoljeno zgrajenih stavb in 
da bi bilo število verjetno še 
večje, če bi bil čas za plačilo 
depozita daljši. Za tiste, ki, de
nimo, gradijo (na črno), na
mreč ni lahko zbrati 150.000 to
larjev ali še precej več za plači
lo depozita. To je bil tudi ra
zlog, da je vlada v podaljšanem 
roku predlagala plačilo depozi
ta v dveh obrokih: polovico ta
koj, polovico pa v šestih mese
cih. 
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Smer: vzhod-zahod 

"Za mali slovenski narod, ki 
bo pač tudi v bodočnosti sosed 
velikega nemškega in velikega 
italijanskega naroda, pre
dstavlja edino trajno garanci
jo za na-rodni obstanek 
država, ki so se nanjo že v 
dobi carskega režima zaupno 
ozirale generacije naših predni
kov in iz te tedaj še naivne vere 
črpale moralno moč v neena
kem narodnem boju. Danes je 
ta država pred vsem svetom 
dokazala ne samo svojo voja
ško moč, ampak tudi vso silo 
svojega socialnega reda in 
svojega pojmovanja narodne
ga načela. Slovenska ideja je 
dobila s tem novo vsebino. 
Jasno pa je, da je mogoče to 
misel za Slovence izvesti le, če 
se temu velikemu političnemu 
bloku pridružijo kot popolno
ma enakopravni činitelji, ki so 
jim zagotovljene njihove po
sebnosti, ne samo vsi juinoslo-
vanski narodi, ampak tudi 
Romuni in Madžari. Slovenija 
bi mogla v tem primeru postati 
vogelni kamen, kjer bi se ta 
blok stikal z Italijo in ločil 
Nemčijo od Sredozemskega 
morja. Smer Moskva-Budim-
pešta-Ljubljana-Trst bi mogla 
postati glavna žila slovenskega 
prometa kakor nekdaj smer 
Dunaj Ljubljana Trst alt poz
neje smer Pariz-Ljubljana-
Beograd-Carigrad." (Slovenski 
zbornik 1942, ponatis 1945, str. 
30) 

Navedene besede so se v pre
lomnem letu 1941 zapisale slo
venskemu zgodovinarju Franu 
Zmttru, v članku z naslovom 
Zunanjepolitična orientacija 
Slovencev. Bile so svojevrsten 
izraz zunanjepolitične orienta
cije vodstva OF, ki je prihodnost 
Slovencev videlo v trajni in tesni 
navezavi na Sovjetsko zvezo. 
Politična orientacija v smeri 
vzhod-zahod je bila nato tudi 
dejansko prevladujoča, vse do 
preloma v odnsin s SZ (po 
1948), ko je znova prevladala 

Miha Naglic 

smer Ljubljana-Beograd. Po 
osamosvojitvi 1991 so nekateri 
stavili predvsem na nekdanje 
severne povezave (Ljubljana-
Dunaj, Ljubijana-Muenchen), 
zdaj pa, posebno v razpravah, 
ki spremljajo priprave na grad
njo avtoceste Koper (Trst, Go
rica)-Lendava, vse bolj prevla
duje usmeritev iz 1941, čeprav 
utemeljena z drugačnimi, pre
težno gospodarskimi razlogi. To 
je razumljivo, saj je najbolj 
"naravni" iztok Slovenije, v 
smeri, v katero teče Sava, ta 
čas skoraj povsem zaprt, pretir
ana navezava na Nemčijo (in 
Avstrijo) pa ne bi bila dobra; 
smer vzhod-zahod je tako goto
vo tista, ki ji kaže v prihodnjih 
letih namenjati največ pozor
nosti, tako v besedah kot v 
dejanjih. 

"Slovenski prostor je torej ie v 
vsej zgodovini križišče različ
nih prometnih smeri, kot je 
pokazala ie analiza zemljepis
nega značaja tega ozemlja, 
nekakšna 'vrata'; ta vrata so 
'vrtljiva', ker se poglavitne 
prehodne smeri spreminjajo. 
Pri tem nas vsa preteklost 
opozarja, kakšne težave ima 
tak prostor, ko skuša biti 
samostojen. Ali se *vrata' mo
rejo ločiti od 'sobe', v katero se 
odpirajo in obenem vodijo iz 
nje? Ali ni pomen današnjega 
samostojnega premora le v 
tem, da moremo odločati, 
kako se bomo kot 'vrata' med 

sosednjimi prostori povezali? 
Priseganje le na eno poglavit
no smer je ta 'vrata' vselej 
umeščalo predvsem v en pros
tor in jih postavljalo v večjo 
odvisnost od te funkcionalno
sti." (Nova revija 1993, str. 710) 

Te besede pa je nedavno v 
zborniku Slovenci in priho
dnost objavil zgodovinar Bogo 
Grafenauer. Če je v besedah 
njegovega že pokojnega kolega 
Zvvittra zaznati precejšnjo mero 
vseslovanskega in komunistič
nega subjektivizma in volunta
rizma, potem je za Grafenauer-
ja mogoče reči, da pri njem 
prevladuje smisel za objektiv
nost. Zemljepis je močnejši od 
zgodovine; zemljepisni značaj 
prostora (križišče pomembnih 
evropskih poti), v katerem živi
mo, nas določa bolj kot naše 
vsakokratne želje in hotenja. 

Zgodovinar bra
tranca, pesnika (Nika Grafe-
nauerja, glavnega urednika 
Nove revije) opomnil, da nas 
prostor in čas določata usodneje 
kot zamisli vsakokratnih litera-
tov," ki so seveda z usodnimi 
danostmi lahko tudi v skladu. 
In ravno v tem je usodnost 
sedanjega zunanjepolitičnega 
trenutka: kako in komu bomo 
odpirali "vrata" v "sobo", ki 
nam je dana v preužitek. 

Čas, ki ga živimo, je vse bolj v 
znamenju odprtih vrat. Zato je 
danes anahrono govoriti, da 
bomo Nemcem zaprli pot v 
Sredozemlje, Italijanom v Pa-
nonijo in še naprej proti vzho
du, Hrvatom v "Evropo", itn. 
Vrata je treba venomer vrteti in 
odpirati zdaj v to, zdaj v ono 
smer. In to tako, da ne bomo le 
krčmarji ob cestah, zatrpanih s 
težkimi tovornjaki, begunci, tu
risti in zdomci. V prihodnjih 
letih pa naj bodo slovenska 
vrata zavrtena tako, da bodo 
bolj odprta tudi v smeri vzhod-
zahod. 

Papirnato prijateljstvo 

Odločitev slovenske vlade, da 
umakne pobudo za sklenitev 
sporazuma o prijateljstvu in 
sodelovanju med Slovenijo in 
Hrvaško, je razumljivo naletela 
na hitro reakcijo pri naših 
sosedih. Ti so preslišali kon
kretne vzroke za to potezo 
(pivovarna Buzet ter lastnina 
postojnskega kmetijsko-goz-
darskega podjetja na Reki) in 
Slovencem odgovorili, kako ne 
mislijo nikogar prositi za prija
teljstvo, hkrati pa ponovno 
izpostavili njihove odprte rane 
v odnosih s Slovenijo (Trdinov 
vrh, Ljubljanska banka v Za
grebu, jedrska elektrarna v 
Krškem). 
Na prvi pogled je slovenska 
odločitev logična posledica 
hrvaških zaostrovanj z buzet-
sko pivovarno in našim podjet
jem na Reki, širše gledano pa 
gre za politično potezo, ki je 
posredno povezana z nekateri
mi aktualnimi dogodki na po
dročju svetovne politike. 

Znano je, da v svetu premnogi 
politiki še vedno gojijo želje o 
ponovni združitvi Jugoslavije, 
pri tem pa naroda (Slovence 
torej še posebej), ki so prvi 
zapustili to državo, obtožujejo 
krivde za današnje kaotično 
stanje na Balkanu, Kritika leti 
tudi na račun tistih zaveznikov, 
ki so Slovencem in Hrvatom 
ključno pomagali v mednarod
ni politični areni V prvi vrsti so 
bili to Nemci. 

Sporazum o prijateljstvu med 
Slovenijo in Hrvaško v resnici 
sploh ni bistvenega pomena za 
našo državo, niti za Hrvaško, 
saj gre za klasičen deklarativen 
sporazum brez konkretnih dej
stev. Takšne vrste dokumentov 
so bili vajeni sparejemati pre
dvsem v nekdanjih socialističnih 

Marko Jenšterle 

državah. Za osvežitev spomina 
naj navedemo, da je pod krinko 
takšnega sporazuma koncem 
šestdesetih let Sovjetska zveza 
"pijateljsko" pomagala tedanji 
Češkoslovaški. "Prijateljski" 
sovjetski tanki so na praških 
ulicah ubranili komunizem in 
poskrbeli za utišanje najmanjše 
kritike oblasti. Preveliko pou
darjanje prijateljstva je bilo zato 
vedno sumljivo in danes ni nič 
drugače. 

Slovenija pa mora biti v takšnih 
sporazumih z južno sosedo še 
toliko previdnejša, saj zagrebš
ka politika v zadnjem času v 
svetu ne dobiva ravno pohval
nih kritik. Ob že omenjenih 
željah po ponovnem sestavljan
ju Jugoslavije ne moremo mimo 
dogodkov na nedavnem sestan
ku sedmerice najrazvitejših 
držav v Tokiu, kjer so v sprejeti 
deklaraciji o Bosni prvič ome
nili tudi možnost sankcij proti 
Hrvaški, podobno kot so bile 
uvedene proti Srbiji". Tudi 
nemški zunanji minister Klaus 
Kinkel je svojemu hrvaškemu 
kolegu Mateju Graniču sporo
čil, naj Hrvaška ne računa na 
pomoč pri obnovi, če bi Musli

manom v BiH vsiljevala rešitev, 
ki ne bi bila dogovorjena. 
Hrvati imajo torej v mednarod
ni politiki precej slabši ugled, 
kot bi si to želeli; sodelovanje s 
takšnimi političnimi partnerji pa 
je hudo nevarno tudi za tiste, ki 
svojeprijateljstvo z njimi pose
bej poudarjajo v mednarodnih 
sporazumih. 

Hrvati so celo na deklaracijo iz 
Tokia reagirali tako, da so 
mednarodno javanost obtožili 
krivde za sedanje razmere v 
njihovi državi. Zagrebški nadš
kof kardinal Franjo Kuharic ie 
za glavne krivce proglasil velike 
sile, ki naj bi bilo po njegovem 
mnenju sužnji lastnih političnih 
in gospodarskih interesov. 
Spomnimo se, da so predvsem 
v socialističnih državah za svoje 
napake vedno krivili imperialis
tični zahod. 

Za Slovenijo je, bolj kot spo
razum o prijateljstvu, pomeb-
nejši podpis konkretnih do-

J'ovorov o gospodarskem sode-
ovanju s sosedi, ki seveda 

parmerje veliko bolj obvezujejo 
od političnih deklaracij. Če 
takšni sporazumi zaživijo v 
praksi in jih uresničujeta obe 
strani, je to najlepši dokaz 
prijateljstva in ga ni treba 
oznanjati še s posebnimi doku
menti, ki konkretno nimajo 
nobene teže, njihove politične 
dimenzije pa so včasih lahko 
neslutene. 
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I p r o p a g a n d a * 

Radovljiška skupščina 

noče nadzorovati 

opravljanja javnih 

funkcij 

Na 22. skupnem zasedanju vseh 
zborov Skupščine občine Ra
dovljica 7. julija letos smo 
delegati obravnavali tudi mojo 
pobudo, da na podlagi Zakona 
o nezdružljivosti opravljanja 
javne funkcije s pridobitno 
dejavnostjo ustanovimo komisi
jo za izvajanje nalog po tem 
zakonu ali pa z dopolnitvijo 
ustreznega akta to naložimo 
komisiji za kadrovske zadeve, 
odlikovanja in priznanja. 

V pobudi sem navedel zakon
sko podlago za tako komisijo in 
verjetne razloge, zakaj jo v naši 
občini potrebujemo. V posebni 
prilogi, namenjeni komisiji in 
Izvršnemu svetu sem s konkret
nimi navedbami: 
- o poklicnih funkcionarjih, ki v 
nasprotju z omenjenim zako
nom verjetno še vedno uprav
ljajo zasebna podjetja, 
- o nepoklicnih funkcionarjih, 
pri katerih opravljanje prido
bitne dejavnosti lahko vpliva 
na izvrševanje njihove funkcije, 
ter 
- o upravnih delavcih, ki v 
nasprotju s konkurenčnimi do
ločili delovno - pravne zakono
daje verejtno še vendo vodijo ali 
so lasntiki podjetij, ki opravljajo 
podobno dejavnost, kot so nji
hove delovne obveznosti, sem še 
podkrepil razloge za sprejem 
pobude prav zaradi možnosti 
zlorabe javnih pooblastil. Po
udaril sem tudi, da s tem ne 
trdim, da je v resnici kaj narobe, 
vendar je prav, da se to preveri. 

Toda zgodilo se je, da Skupščna 
v nobenem zboru ni sprejela 
moje pobude. Večina delegatov 
je torej menila, da se nam s 
preverjanji motne zlorabe po
oblastil, s prejemanjem daril in 
premoženjem funkcionarjem ni 
treba ukvarjati. Tako v nasprot
ju s pričakovanji davkoplače
valcev in seveda volilcev nismo 
vzpostavili nadzora, kot ga 
določa zakon. Ostaja nam 
samo še upanje, da zaradi take 
odločitve Skupščine funkcionar
ji ne bodo prepričani, da sedaj 
lahko počnejo stvari, ki so v 
nasprotju z omenjenim zako
nom, in da bodo sami uskladili 
svoje ravnanje s tem zakonom. 
Marko Bezjak, Radovljica 

Brezobzirni 

obiskovalci polj 

Rad bi opisal pogoste primere, 
pojave avtomobilov po zakot
nih travnikih, še zlasti ob vodah, 
kjer si ljudje postavijo mizice, 
otroci brcajo žogo po travnikih 
ali pa celo kampirajo čez noč. 
Večkrat si postrežejo celo s 
kakšno zelenjavo, ki raste po 
njivah, ali celo krompir. Tako 
sem naletel na primer v Bohin
ju, natančneje v Nomenju, ko 
sem 9. 7.1993 človeško opozoril 
lastnika avtomobila KR-J5-662, 
da tu ni kraj za počitek in užitek 
z avtom in da jaz tu kosim, in 
rekel, naj se odtrani. Lastnik 
omenjenega avtomobila s sopot
nico je bu izredno nesramen in 
brutalen ter je izjavil, da gre, če 
hoče, in če se je meni nekoliko 
premaknilo v glavi, nakar sem si 
zapisal številko avtomobila in 
mu obljubil, da bom poklical 
policijo. Žal je, preden so prišli 
policisti, že pobegnil. Policist je 
povedal, da so za take tudi 
primerne kazni. 

Takšnih primerov bo sedaj, ko 
bo sezona, vedno več. Zato bi 
tudi javni mediji lahko posredo
vali kakšno vzgojno opozorilo, 
saj neredko "izletniki" pustijo 
na kraju "izleta" tudi odpadke 
(Kjer osel leži, tam dlako pusti; 
in še temu gospodu: kdor dru
gemu pljuje v obraz, mu pljunek 
nazaj v obraz leti). Saj nena
zadnje tudi kmet živi od svojega 
dela, truda in proizvoda. 
Kmet iz Bohinja 
Naslov v uredništvu 

Še enkrat: Odpisana je za otroška igraia skrb* 
vi • i skupnost. 

otroška igrala 
Tudi verniki plačujejo davkef 

Iz tega članka (Gorenjski glas, P™v je, da se tudi za nfi 
torek, 6. julija) je razvidno, da potrebne objekte nameni nem 
nekatere še vedno motijo denarja, 
cerkve. Zakaj še vedno ne 4 

znamo, ne moremo ali nočemo Sušnik 
biti pošteni? 

Vsa ta leta po vojni so se cerkve 
vzdrževale le s prostovoljnimi 
prispevki vernikov, medtem pa 

PLAVA LAGUNA POREČ NUDI: 
POČITNICE V OBJEMU SONČNIH 
POREŠKIH LAGUN PO POSEBNO 

UGODNIH CENAH PAKET ARANŽMAJEV 
T E R M I N : 2 4 . 7 . - 3 1 . 7 . 1 9 9 3 

* HOTELI: DELFIN, ALBATROS, GALEB 
- pol penzion: 18.200 SIT po osebi 
- 3olni penzion: 20.300 SIT po osebi 

* HOTEL MATERADA 
- pol penzion: 20.300 SIT po osebi 
- polni penzion: 22.400 SIT po osebi 

* HOTEL LILA 
- pol penzion: 16.800 SIT po osebi 
- polni penzion: 18.900 SIT po osebi 

* V C E N O J E VKLJUČENO: 
7 p o l - o z i r o m a p o l n i h p e n z i o n o v , t u r i s t i č n a 
t a k s a i n š o l a s m u č a n j a n a v o d i z a o t r o k e 
i n o d r a s l e . 

* VELIKI POPUSTI Z A O T R O K E I 
TUDI DO 100%! 
E N O T R O K V S O B I S STARŠI Z A S T O N J ! 
C e n a z a j a m č e n a z a v p l a č i l a d o 2 2 . 7 . 9 3 
pr i v s e h p o s l o v a l n i c a h "A b a n k e " . 

* I N F O R M A C I J E : V a š a a g e n c i j a a l i p a 
L a g u n a P o r e č , t e l . : 0 5 3 1 / 3 5 1 - 1 2 2 , 
3 5 1 - 8 2 2 , f a x : 0 5 3 1 / 3 5 1 - 0 4 4 

m m c 
Stane Knlfic 
Luznarjeva 12 
64000 Kranj 
Tel : 064/216-143 

( 

"SLOVENSKA NAJ VIZA '93" 

Radio Slovenija - razvedrilni program in Glasbena agencija 
Knific Kranj razpisujeta JAVNI NATEČAJ za SLOVENSKO 
NAJ VIŽO '93. 
Javna prireditev bo 9. oktobra letos v veliki dvorani 
Gorenjskega sejma! 
Na natečaju lahko sodelujejo vsi ustvarjalci narodnozabavne 
glasbe s skladbami, ki i e niso bile javno predvajane ali 
posnete, in z doslej neobjavljenimi besedili. Melodije 
pošljite kot "demo" posnetek na avdio kaseti (lahko tudi v 
notnem zapisu z naznačeno harmonijo, tempom in podpisani'1' 
besedilom). 
Rok za prijavo na natečaj je 20. avgust 1993: skladbe 
pošljite na Radio Slovenija - razvedrilni program, Tavčarjeva 
17, 61000 Ljubljana (SLOVENSKA NAJ VIŽA '93). 

G L A S 

V poletni senci z Gorenjskim glasom 

V a b l j e n i v G l a s o v o d r u ž i n o 
Najprej suha zima brez snega, potem dolga in vroč? 

pomlad, zatem julijska toča in sneg po gorah - brez pan1' 
ke, preostanek poletja bo spet vroč in najbolj iskan* 
stvar bo dobra senčka. Za prijetne trenutke v poletni sefl' 
ci ali doma v hladu naš nasvet: Naj bo tedaj z vami Gv 
renjski glas! 

Najlažja pot je izpolniti našo naročilnico ali pa pokU' 
cati v naročniško službo Gorenjskega glasj 
(064/218-463). Za nove naročnike smo v juliju pripravi* 

Eoletno darilce: vsem, ki boste Gorenjski glas naročili d? 
onca tega meseca, bomo s sodelovanjem PPC Gorenj' 

ski sejem Kranj podarili vstopnico za avgustovski meo' 
narodni gorenjski sejem. 

N a r o č i l n i c a 
Nepreklicno naročam GORENJSKI GLAS 
za najmanj eno leto 
Ime in priimek 
Točen naslov 

Pošta (štev.) 

Datum: Podpis 

Naročilnico pošljite na naslov: ČP Gorenjski glas, 64000 Kranj 



roSU I N F I N A N C E 
U R E J A : M A R I J A VOLČJAK 

Spremembe pri dohodnini 
Kranj, 14. julija - Mnogi ste že prejeli odločbe za lansko leto, 
drugi jih boste po dopustih, zato vas trenutno najbolj zanima 
poračun dohodnine za lansko leto. Naj vas torej ne zmedejo no
vosti, ki naj bi predvidoma začele veljati sele prihodnje leto in 
se bomo po njih ravnali šele leta 1995, ko bomo pisali davčne 
napovedi za leto 1994. 

V finančnem ministrstvu so namreč pripravili predlog novega 
zakona o dohodnini, kar je vlada pred časom že obljubila. Po no
vem naj bi bila osnova za dohodnino zmanjšana za 10 odstotkov 
povprečne plače v državi, hkrati pa naj bi se z 10 na 3 odstotke 
skrčile olajšave po 7. členu zakona o dohodnini. Drugače pove
dano, del plače naj ne bi bil obvavčen, vsled tega pa naj bi bile 
manjše olajšave, ki jih moramo dokazati z računi. 
. Spremenile naj bi se tudi stopnje dohodnine, in sicer v najniž
jem razredu s sedanjih 19 na 17 odstotkov, uvedli pa naj bi nov, 
najvišji razred, kjer bi bila stopnja 50-odstotna. Bolj naj bi bili 
Potemtakem obdavčeni tisti, ki zaslužijo največ, manj pa tisti s 
Povprečnimi plačami. 

. Večje naj bi bile tudi olajšave za vzdrževane člane in tako de
nimo zavezanec z zajamčeno plačo in s tremi otroki davkov 
sploh ne bi več plačeval. 

Polovica zamrznjenih deviz ž e r e š e n a 
Kranj, 12. julija - V Ljubljanski banki d.d. Ljubljana se je večina 
deviznih varčevalcev odločila, da zamrznjene devize veže za dve leti 
i n pol, ko jim bo banka morala v celoti izpla 
sti. 

Eplačati glavnico in obre-

Za začetek lanskega leta so v Ljubljanski banki d.d. Ljubljana 
imeli varčevalci na 334.718 računih blokiranih 465 milijonov 
mark. S petimi sprostivami po 500 mark je bilo na 309 tisoč raču
nih sproščenih 185 milijonov zamrznjenih deviz. 

Zakon je tako zajel preostalih 25 tisoč računov, na katerih je 
pilo 280 milijonov mark. Do konca letošnjega junija so se v ban
ki oglasili lastniki 10.971 starih deviznih računov (34 odstotkov 
vseh), na katerih je približno 116 milijonov mark. Kar 86,5 odsto
tkov se jih je odločilo za vezavo za polovično obdobje in jim bo 
tako banka po dveh letih in pol izplačala glavnico in obresti. Za 
polletno odplačevanje se jih je odldčilo 11,4 odstotke, le 2 od
stotka za obveznice Republike Slovenije in 0,2 odstotka za ob
veznice Ljubljanske banke. 

S sproščanjem zamrznjenih deviz, zlasti pa po uresničevanju 
zakona v zadnjih mesecih, nove devizne vloge hitro naraščajo, 
Pravi direktor LB d.d. Marko Voljč. Ob koncu lanskega leta je bi
lo na novih deviznih računih 192,5 milijonov mark, ob koncu le
tošnjega junija pa že 368,8 milijonov mark. Vsota na novih deviz
nih računih pa za približno 70 milijonov mark presega znesek 
doslej odmrznjenih deviz, kar pomeni, da varčevalci poleg 
odmrznjenih deviz banki zaupajo tudi "sveži" denar. • M.V. 

Končan je natečaj za turis t ični spominek 

Dvesto novih predlogov 
Kranj, 15. julija - Kot so sporočili iz Turistične zveze Slovenije je 
bil konec julija sklenjen javni natečaj za turistični spominek Slo
venije, ki so ga v okviru leta turizma v mesecu aprilu razpisale 
Turistična zveza Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in 
Obrtna zbornica Slovenije. 

Na natečaj je prispelo 200 spominkov stotreh avtorjev iz cele 
Slovenije. Te dni bo strokovna komisija (prof. dr. Stane Bernik, 
Prof. dr. Janez Bogataj, prof. dr. Peter Krečič, prof. Miljenko Li-
cul in Milan Pajk) spominke ocenila, njihov izbor pa bo najver
jetneje tudi javno predstavljen v začetku oktobra, na prvem sej
mu turizma v Mariboru. Sponzorji natečaja so bili: Zavarovalni
ca Maribor, Tobačna tovarna Ljubljana, DOM Ljubljana in Mi
nistrstvo za splošne gospodarske dejavnosti. Najbolje ocenjene 
spominke bodo zainteresirani proizvajalci lahko odkupili za svo
jo proizvodnjo. • V. S. 

P O R O Č N I S E R V I S - S a v s k a c e s t a 3 4 
K r a n j - T e l . 0 6 4 / 3 1 2 - 2 0 7 

I— Tehnična priprava poroke — j 
•prstani, poročni šopki, fotografirani« 
-priprava vozila (čiščenje, aranžiranje) 
-izposoja vozil, izposoja video kamer 
•gostinske usluge (poročna kosila, večerje) 
-organiziranje ansambla, poročne obleke 
-poročne torte, poročna potovanja... 

Odprto torek, sreda In četrtek od 8. do 12. In 14. do 18. ure 

P r e j e l i s m o 
Na informativnem sestanku ustanoviteljev Slovenske hranilnice 
in posojilnice Kranj dne 8. junija 1993 v Kranju smo vsi prisotni 
sklenili, da javnosti posredujemo memorandum o stanju Sloven
ske Hranilnice in posojilnice Kranj. 

MEMORANDUM 
Velikemu delu javnosti je znano, da so tri zasebna podjetja, 

skupaj s Kmetijsko zadrugo Križe, izrabila zaupanja šestdesetih 
ustanoviteljev Slovenske hranilnice in posojilnice, ki so vložili 
začetni kapital, vsak po 3.000 DEM. Z izgovorom, da se hranil
nice ne da ustanoviti, so s tako pridobljenim kapitalom brez ved
nosti ustanoviteljev ustanovili svojo zasebno hranilnico. 

Po dobrem in uspešnem poslovanju hranilnice so po do
brem letu dni trije formalno pravni lastniki hranilnice šestdese
tim ustanoviteljem izdali hranilne knjižice in jih tako brez njiho
ve vednosti spremenili v povsem navadne vlagatelje, z obljubo, 
da bodo vse imetje hranilnice predali v upravljanje novi družbi, 
ki naj jo ustanovijo vlagatelji (prvotni izigrani ustanovitelji). To 
pa se ni zgodilo, čeprav smo na ustanovnem občnem zboru 14. 
maja 1992 razrešili prvotni upravni in nadzorni odbor'ki je imel 
samo vlogo dimne zavese, kajti upravljal naj bi s povsem "zaseb-r. 
no lastnino" tistih treh zasebnih podjetij, ki so izrabila naivne 
ustanovne člane, da so jim vplačali ustanovne deleže. Na tajnih 
volitvah sta bila izvoljena tudi nova odbora - upravni in nadzor
ni. Ob tej priložnosti tudi ni manjkalo vznesenih besed o takojš
nji predaji vseh poslov - skupaj z imetjem - novo ustanovljeni 
delniški družbi. To pa je trajalo le nekaj dni. ko so lastniki izja
vili, da se ne strinjajo s prenosom imetja in tudi ljudje v novoiz
voljenem upravnem odboru jim niso bili po volji. Pri tem je zelo 
simptomatično to, da, kljub skrajno demokratičnim volitvam 
(vsak ustanovni član je bil avtomatično na kandidatni listi za 
upravni in nadzorni odbor), ni bil v upravni odbor izvoljen niti 
eden od lastnikov treh podjetij, ki so si s tujim denarjem ustano
vili svojo zasebno hranilnico. 

Tudi danes je stanje še vedno nespremenjeno. Formalno 
pravni lastniki iščejo vse mogoče načine, kako se ubraniti zahte
vi velikega dela prevaranih ustanoviteljev, da naj se izpelje pre
nos lastništva na novoustanovljeno delniško družbo. Pri tem se 
poslužujejo manipulacij in skrivalnic. Do danes še ni bila nikjer 
objavljena niti kako drugače prikazana bilanca poslovanja hra
nilnice. 

Ustanovitelji smo na svojem sestanku 8. junija sklenili, da 
se mora poiskati vse možne načine, da se temu naredi konec. 
Čeprav nihče noče škodovati hranilnici, ki posluje korektno in so 
njeni uslužbenci prijazni, ustrežljivi in nadpovprečno pripravljeni 
pomagati vsakomur, ki potrebuje njihove storitve, menimo, da ni 
mogoče čakati na dobro voljo današnjih lastnikov, da izvedejo 
tisto, kar so objubili in kar bi morali. 

Nismo za zaostrovanje, saj se zavedamo, da Slovenci kot 
narod lahko obstanemo samo tako, da si ne uničujemo svoje 
energije z medsebojnimi prepiri in boji - energijo bomo potrebo
vali za druge bolj relevantne stvari, marveč smo za dogovarjanje 
s toleranco in uvidevnostjo. Smo za pošteno upoštevanje argu
mentov obeh strani. Smo za kulturen in civiliziran pogovor. 

čeprav smo bilipeljani v tem pirmeru že ničkohkokrat žejni 
čez vodo, še vedno dajemo možnost za dialog. Vendar pa se bo 
čas kmalu iztekel, zato pozivamo lastnike, ki so si dovolili to ne
čedno dejanje, da si premislijo in storijo, kar zahteva čast, etika 
in morala in naj se ne zanašajo na današnje stanje v novi državi 
Sloveniji, kjer je trenutno preveč ribarjenja v kalnem nasploh, 
vendar se bodo prav gotovo te vode kmalu zbistrile. Takrat skri
vanje in manipuliranje ne bo več mogoče! 

Ustanovitelji SHP Kranj 

J C O L I K O J E V R E D E N T O L A R -

1 ATS H00 HRD 

p o KRANJ 

SERVISNOPROD A J ^ E N T E R KRANJ - LABORE 
Tel. 223-276, 221-031, 221-201 

P r i n a s j e T W I N G O ž e 
v p r o d a j i - d o b a v a t a k o j -
c e n a d o r e g i s t r a c i j e 1 . 2 9 8 . 0 4 0 S I T 

v a b i l o n o v e g e a e r a e i j e 

'ItAPMeffOOAJM 

MENJALNICA 1 DEM 
A banka Kranj(Tr8č, Jesenke) 
AVAL Bled, Kranjska gora 
COPIA Kranj 
CREDITANSTALT H. banka L|. 
EROS (Stari Mayr).Kranj 
GE0SS Medvode 
HRANILNICA LON, d d. Kranj 
HIDA tržnica Ljubljana 
HIPOTEKARNA BANKA, Jesenice 
INVEST Škofja Loka, Trilč 
L8-Goron|ska banka Kranj 
MERKUR-Partner Kranj 
UERKUR-Žetazniška postaja Kranj 
MIKEL Stražlšće 
OTOK Hod 
POŠTNA BANKAd. d. (na poŠtah) 
SHP-Slov. hran. in po* Kranj 
SKB Kranj (Radovljica, šk. Loka) 
SLOGA Kranj 
SLOVENIJATURIST Boh. Bistrica 
SLOVENUATURIST Jesenka 
TJAŠA Kranj 
VVB.FAN Kranj 
VVILFAN Radovljica, Grajski dvor 
F-AIRd.oo.Tr« 

POVPREČNI TEČAJ 

$0,30 
70,00 
70.20 
70,00 
70.20 
70,10 
70.01 
70,05 
«9,70 
70,10 
69,15 
70,10 
70.10 
70,30 
69,56 
69,10 
70.15 
70,10 
70.10 
69,15 
70.00 
70,20 
70,20 
70,15 
70,10 
69,92 

70.70 
70.40 
70.70 
70.35 
70.50 
70,60 
70.44 
70.30 
70,60 
70,60 
70,80 
70,15 
70,15 
70,49 
70,25 
70.10 
70.35 
70,15 
70.60 

70.80 
70.40 
70.40 
70,45 
70.45 
73,52 

0.35 0.06 
9.85 10.03 
0,00 10,10 
9,00 10,00 
9,02 10.00 
9,90 10,05 
0.82 10,05 
9.90 10,00 
9,75 10.05 
9,90 10.02 
9,63 10.06 
9,95 9,96 
9,05 0.06 
9,93 10,00 
6,61 0.03 
9,40 9.92 
0,93 10,00 
9,95 9,96 
9.90 10,10 
9,63 
0.75 0.05 
9,93 10,03 
9.93 10,00 
9.90 10,03 
9,02 10,00 
9,83 10,01 

3,10 4,10 
3,50 4,50 

330 4.00 
3,00 3,80 

3,26 3,80 
£00 4,00 
2,80 3,90 

3,00 4.50 
3,00 3,65 
3.00 3.70 

3,00 4,50 

330 3.70 

• 3,60 
3,30 3,60 

3,04 3,94 

Pri nakupa in prodaji SKB in MERKUR zaračunavata provizijo. 

Pri borovcu v Avstrip i« ATS ob nakupu blaga po 9,50 tolarjev. 

DE MIZARSTVO 
ZIRI 

Vaš najboljši partner »p.e. RADOVUICA.\ 

pri menjavi deviz " t ^ T o T 

V I D N O NA Z A L O G I HRD In ITL 

B a n č n i avtomati S K B banke 
Kranj, 12. julija - SKB banka iz Ljubljane bo po Sloveniji po
stavila 30 bančnih avtomatov in s tem odpravila monopol Lju
bljanske banke na tem področju. Postavljati so jih začeli 8. ju
lija, namestili jih bodo tudi v Kranju in na Bledu. 

Bančni avtomati SKB banke bodo vključeni v neodvisno, 
odprto mrežo Plasis, ki prek lastnega računskega centra vodi 
in nadzira delovanje bančnih avtomatov, izvaja obračun pro
meta med bankami in vodi vse inženiring posle nameščanja 
in priključevanja bančnih avtomatov. V mrežo Plasis se lahko 
vključi katerakoli banka, saj sprejme vsako kartico, izdelano 
po mednarodnih standardih, vključno z mednarodnimi pla
čilnimi karticami, kot so Eurocard in Visa. 

Po Sloveniji bo SKB banka odprla trideset bačnih avtoma
tov, dopolnjevali bodo seveda njeno mrežo enot. Za uporabo 
bankomata boste seveda potrebovali osebno geslo, ki ga bo
do vsi imetniki tekočega računa prejeli po pošti, bančno kar
tico pa prevzeli v enoti banke. 

Bančni avtomati SKB banke bodo dvige dokumentirali, 
dobili boste potrdilo o dvigu z vsemi potrebnimi podatki. Če 
se boste v banki posebej dogovorili, boste lahko na bančnem 
avtomatu dvignili do 30 tisoč tolarjev dnevno. V Ljubljani pa 
je SKB banka že namestila prvi menjalni avtomat, pripravlja
jo pa še več novih storitev, ki jih bodo nudili avtomati. # 
M.V. 

P O S T E L J N I N A 1 * P R T I 
Industrijska In diskontne prodajalna BPT vem v Tržiču v trgovskem 
centru Deteljica In proizvodno prodajnem centru BPT nudita Urok 
Izbor kvalitetne, modno obarvane posteljnine in prtov ter 
metrskega blage Iz 100% bombažnega platna, satena In damasta. 
Nekaj primerov posebno ugodnih cen: 

P O S T E L J N I N A V PAKETIH : 

3 jogi rjuhe 190 x 00 cm ie za 2.500 SIT 
3 jogi rjuhe 160 x 200 cm ie za 3.000 SIT 
3 jogi rjuhe 180 x 200 cm ie ze 4.200 SIT 
mali družinski paket: 
prevleka za odejo 130 x 190 cm 
prevleka za blazino 60 x 80 cm 
jogi rjuha 00 x 100 cm ie od 2.900 SIT dalje 

Ure 140 x 140 cm ie od 609 SIT dalje 

Janez 50 x 70 cm -149 SIT dalje 

GOSTINSKI PRT 

KUHINJSKE K R P E 

M E T R S K O B L A G O 
bombažno platno, eirine 140 cm ie od 375 SIT dalje 
bombažno platno, beljeno, Urine 240 cm ie od 575 SIT dalje 
bombažno platno, barvano. Urine 240 cm ie od 661 SIT dalje 
beljen damaet. Urine 140 cm ie od 619 SIT dalje 
barvan damaet. Drine 140 cm ie od 712 SIT dalje 

. barvan damaet. širine 180 cm ie od 873 SIT dalje 
različnih dolžin 
te od 100 SIT naprej. K ILOGRAMSKI OSTANKI 

VSE IZDELKE LAHKO DOBITE TUDI NA 2 ALI 3 CEKE. 

INDUSTRIJSKA PRODAJALNA, t T 53097 
delovni čas od 8.30 • 19.00 ure 

DISKONTNA PRODAJALNA, V 53-5711 int 373 
delovni čas 9.00 - 11.00,12.00 - 17.00 ure 

http://F-AIRd.oo.Tr%c2%ab


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

Je deževje za letos pregnalo sušo? 

S t r o k o v n j a k i ž e o c e n j u j e j o š k o d o 

Kranj, 14. julija - Deževje, ki je minuli konec tedna zajelo 
tudi Gorenjsko, je precej pripomoglo k temu, da se na 
kmetijskih površinah ne povečuje škoda, ki jo je sicer že 
povzročila precej dolgotrajna poletna suša. Kot se je 
pokazalo pn oranju, so padavine precej globoko razmočUe 
zemljo, vendar pa v njej še vedno ni tolikšne vlage, kot jo 
je sicer v normalnih letih. Razlog za to ni samo poletna 
suša, ampak tudi "suha zima". 
Kot je povedal mag. Miran Naglic, specialist za rastlinsko 
pridelavo v gorenjski kmetijski svetovalni službi, bodo 
ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo do 20. julija že 
posredovali oceno škode, ki jo je suša povzročila na 
travinju in na žitih, za krompir, koruzo in ostale poljščine 

Ea jo bodo dali kasneje, ko bo že tudi bolj jasno, koliko 
odo rastline v rasti še uspele nadoknaditi zamujeno. V 

ravninskem svetu je bil prvi odkos travinja normalen, 
medtem ko je bil drugi le malenkosten; v hribovskih 
predelih pa je bil prvi odkos manjši od 30 do 60 odstotkov, 
otava pa raste normalno. Pri žitih je bil pridelek manjši od 
25 do 30 odstotkov. Koruza je nekoliko zastala v rasti, 
vendar se razvija normalno. Pridelek zgodnjega krompirja 
je bil zaradi suše manjši 25 do 30 odstotkov, pozni krompir 
pa se še debeli in zato ni mogoče napovedati, koliko mu do 
ob primerni vlagi še uspelo nadoknaditi zamujeno. C Z . 

Za razvoj nerazvitih območij v tržiški občini 

L e t o s t r i j e p r o s i l c i z a p o s o j i l a 

Tržič, 14. julija - Republika ie letos namenila za spodbujanje 
razvoja demografsko ogroženih območij v tržiški občini le 1,7 
milijona SIT. Občina je podprla vloge treh kmetov iz obmejnega 
pasu, ki želijo vlagati v prenovo gospodarskih poslopij in 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah. 
Občina Tržič si je že s sprejemom programa razvoja demografsko 
ogroženih območij v letu 1991 zadala več ciljev. Glavna naloga je, 
da bi zadržali domače prebivalstvo na podeželju. Ob tem 
nameravajo povečevati samozaposlitev in z dviganjem dohodka 
izboljševati možnosti za bivanje v redko poseljenih krajih. Ker 
kmetijstvo ostaja ob gozdarstvu in turizmu glavna gospodarska 
usmeritev na manj razvitih območjih, so tudi lam spodbujali 
tamkajšnje prebivalce zlasti za dopolnilne dejavnosti. 
Na letošnji natečaj za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih 
območij so tako prejeli tri popolne vloge investitorjev, ki načrtujejo 
naložbe v skupni vrednosti nekaj manj od 30 milijonov SIT. 
Pričakujejo sicer za dobrih 11 milijonov SIT sofinanciranja, vendar 
je letos na razpolago za individualne prosilce iz republiških 
sredstev le 1,7 milijona SIT. 
Glede na to so v občini predlagali, naj republika odobri vloge vseh 
treh prosilcev. Kmetije se nahajajo v obmejnem pasu, v višje 
ležečih krajih, vendar so zaradi nasledstva vse perspektivne. 
Lastnik v Dolini 26 se je odločil za obnovo hleva ter gradnjo 
gospodarskega poslopja in enojne jame, ker je star hlev dotrajan. 
Manjša kmetija v Grahovšah 23 želi zgraditi turistični apartma; ker 
te ponudbe v kraju še ni, pričakuje možnost dodatnega vira 
dohodka v turizmu in razvoju manjših zasebnih smučišč. Na 
hribovski kmetiji v Dolini 11 se namerevajo ukvarjati s predelavo 
lesa, za kar že imajo stroje, potrebovali pa bi primerno delavnico. 
Ker gre povsod za dokaj veliko vlaganje, brez posojil gotovo ne bo 
moč uresničiti načrtovanih naložb.. S. Saje 

e f 
KMEČKI STROJ d.o.o. ŠKOFJA LOKA 

SI 9V. BARBARA 23, 64220 
TEL/FAX: 064/622-311 

KMETOVALCI POZOR * AKCIJSKA PRODAJA 
* POPUST DO 5 %!!! 

- KOSILNIC BCS 622, SIP ROTO 135, FRONT 220 IN GORSKA 
TVVIST 170D. 

- NAKLADALNIH PRIKOLIC SIP 17,19/9,20 m3, TROSILCEV ORION 
25 IN 40 TER PAJKOV 350 IN 460, CISTERN CREINA 1200, 1700, 
2200 IN 3200 I. 

- MOTORNIH ŽAG JONSERED IN VITLOV TAJFUN 3,4,5 IN 6 t. 
NAJNIŽJE CENE: SPREDSTEV ZA VARSTVO RASTLIN, kmetijske 
mehanizacije, traktorskih gum BARUM, vrtnih kosilnic ALKO ter 
avtoprikolic. 

NOVO: TRAKTORJI * MASSEY FERGUSON od 53 do 90 KM, 
NAKLADALKE DURANTE 12,16 m3, POGONSKE PRIKOLICE 
BERNARDI 1,5 DO 6 t, ŠKROPILNICE EUROPLAVE, NAMAKALNI 
ROLOMATI PIOGIO CARNEVALI IN FREZE MASCHIO. 

IZKORISTITE NAJCENEJŠI NAKUPI 

Z a d r u g e i n m l e k a r n a u s k l a d i l i " m l e č n i " p r a v i l n i k 

1KOFJA LOKA 

KOVINSKO PODJETJE KRANJ p.o. 
v stečaju 
Sučeva 27 
64000 KRANJ 

Obveščamo vse zainteresirane, da smo ponovno znižali cene 
neprodanim zalogam določenih vrst sredstev. 
TAKO NUDIMO NASLJEDNE: 

- rezilka Maja 41.200 SIT 
- rezilka brez el. motorja 27.400 SIT 
- krožna žaga Comet 125.600 SIT 
- brusilni stroj za čiščenje cevi 32.000 SIT 
- kopirni stroj Gorenje 75.700 SIT 
- stroj za rezanje in varjenje cevi 260.00 SIT 
- stružnica Prvomajska 331.200 SIT 
Poleg tega so na zalogi še vrtalni in brusilni stroji 
ter polizdelki in razni materjali po zelo ugodnih cenah. 
Na javni dražbi, ki bo v petek, dne 23. julija, 
ob 10.00 uri v prostorih KOP, Kranj bomo prodajali 
premoženje TOP-HOT, dano v zastavo, in sicer naslednja sredstva: 
- tračni brusilni stroj, krožno žago, ročne škarje za pločevino 
in kompresor Trudbenik. 
- za udeležbo je treba plačan 10% varščine od izklicne cene 
- prometni davek plača kupec 
- ogled strojev je možen uro pred javno dražbo. 

VSE INFORMACIJE DOBITE PO TELEFONU 
ŠTEV. OeV4/24l-4l7 

S t r o ž j a m e r i l a z a o d d a j a n j e m l e k a 

Uveljavljanje določila o suhi snovi, ki bi prizadelo številne gorenjske kmetije, so odložili za 
dva meseca* 

Kranj, 14. julija - Ker je 1. julija začel veljati v Uradnem listu 
Republike Slovenije objavljeni novi pravilnik o določanju 
odkupne cene kravjega mleka, morajo tudi gorenjske mlekarne 
popraviti v začetku leta sprejeti dogovor o merilih za ugotavljanje 
kakovosti in plačevanje mleka. V zadružnih mlekarnah se 
ponavadi o merilih lažje dogovorijo, kot se, denimo, v kranjski 
mlekarni, kjer gre za kupoprodajne odnose med mlekarno in 
zadrugami in kjer so merila tudi sestavni del kooperacijskih 
pogodb. Predstavniki zadrug in mlekarne so merila usklajevali na 
sestanku v sredo in po treh urah razprave, ki je ob iskanju 
kompromisnih rešitev na trenutke spominjala tudi na barantanje, 
so jih tudi uskladili. Pri usklajevanju so sodelovali tudi kmetijski 
svetovalci, predstavniki živinorejsko veterinarskega zavoda in 
škofjeloške kmetijske zadruge, v kateri si predvsem zadnje čase 
prizadevajo, da bi bil njihov pravilnik čimbolj podoben merilom, 
kakršna veljajo na odkupnem območju kranjske mlekarne. 

ganizmov v mililitru na pet kranjske Mlekarne po precej 
kakovostnih razredov, na od- burni razpravi dogovorili še za 
kupnem območju kranjske Mle- petega, ki pa (za razliko od 

Kakovostni število mikroorganizmov Dodatek na izhodiščno 
razred v mililitru mleka ceno oz. odbitek (v %) 

(extra) 
razrea 
razred 
razred 
razred 

5. razred 
6. razred 

do 50.000 
do 100.000 
do 300.000 
do 800.000 
do 1.200.000 
do 3.000.000 

nad 3.000.000 

+ 15 
+ 10 
+ 5 

0 
- 10 
- 40 
- 50 

Novi republiški pravilnik je 
bistveno strožji od prejšnjega 
in tudi od tistega, ki so ga v 
gorenjskih mlekarnah (z man
jšimi medsebojnimi razlikami) 
uveljavili februarja letos. Dogo
vor o merilih za ugotavljanje 
kakovosti in plačevanje mleka, 

za kakršnega so se predstavniki 
zadrug in kranjske mlekarne 
dogovorili na sestanku v sredo, 
sicer povzema enotni republiški 
pravilnik, v nekaterih (po
membnih) malenkostih pa se 
od njega vendarle razlikuje. 
Republiški pravilnik razvršča 
mleko glede na število mikroor-

Največ (strokovne in tudi politično obarvane) polemike je 
izzval predlog Mlekarne, da mora mleko vsebovati najmanj 
8,5 odstotka suhe snovi brez maščobe oz. začasno najmanj 
835 odstotka; vse mleko, ki ne bi zadostilo temu kriteriju, pa 
bi uvrstili v četrti kakovostni razred, za katerega je po 
republiškem pravilniku predviden 30-odstotni odbitek od 
izhodiščne cene. Predstavniki zadrug (pa tudi drugi) so 
takšnemu predlogu še posebej nasprotovali potem, ko je Jože 
Rode, vodja laboratorija v Živinorejsko veterinarskem 
zavodu Gorenjske, povedal, da je julija 27 vzorcev mleka 
od skupno 77, odvzetih na "mlekarskih" kmetijah in 
posestvih, vsebovalo manj kot 8,35 odstotka suhe snove, od 
vseh analiziranih vzorcev v kmetijski zadrugi Sloga pa jih je 
bila pod mejo (8,35 odstotka) več kot ena tretjina. Po 
razpravi, v kateri je bilo slišati, da se selekcijska služba pri nas 
doslej ni dosti ukvarjala s problematiko suhe snovi v mleku, 
so se dogovorili, da tega kriterija v naslednjih dveh mesecih 
ne bodo uveljavili, potlej pa se bodo ponovno sestali in 
pogovorili. 

karne pa so petim dodali še dva, 
med drugim so zadnji razred iz 
republiškega pravilnika "raz
bili" na dva. Pa jih poglejmo! 
Mlekarna bo živinorejcem, ki 
bodo oddali mleko z več kot 
tremi milijoni mikroorganiz
mov v mililitru, že oddane 
količine plačala po polovični 
ceni, sicer pa jim bo prenehala 
odkupovati mleko: ob prvem 
prekoračenju meje treh milijo
nov do izboljšanja razmer, ven
dar najdlje za en mesec, ob 
drugem (v istem letu) za tri 
mesece, ob tretjem pa za eno 
leto. 

Kakovostni 
razred 

Delež beljakovin 
(v %) 

republiškega) že prinaša odbi
tek od izhodiščne cene. 

Čeprav so nekateri na sestanku 
zagovarjali stališče, da je meja 
za odbitek (3,05 odstotka belja
kovin) postavljena previsoko iu 
da bo prizadela precejšnje šte
vilo kmetij, ki oddajajo mleko, 
so se nazadnje dogovorili, da 
četrti razred kljub temu, da ga 
ni v republiškem pravilniku-
dva meseca ostane v veljavi, 
potlej pa bodo na podlagi 
podatkov in prvih izkušenj pre
učili, ali je upravičen ali ne. • 
razpravi je bilo slišati, da rejci 

Dodatek na izhodiščno cen* 
oz. odbitek (v w 

* E-extra 
* 1. razred 
* 2. razred 
* 3. razred 
* 4. razred 

nad 3,36 
od 3,26 do 3,35 
od 3,16 do 3,25 
od 3,05 do 3,15 

pod 3,05n 

+ 7 
+ 5 
+ 3 

0 
-2 

Kar zadeva delež beljakovin v lahko le s 30 do 40 odstotk* 
mleku, republiški pravilnik pre- vplivajo na delež beljakovinr 

dvideva štiri razrede, medtem mleku, medtem ko je ostal0 

ko so se na odkupnem območju vpliv selekcije. C. Zaplotnik 

Študija o posledicah denacionalizacije in privatizacije 

K m e t i j s k i m p o d j e t j e m s e s l a b o p i š e 

Ljubljana, 13. julija - Ker zakon o denacionalizaciji in zakon o 
lastninskem preoblikovanju podjetij povzročata največ sprememb 
in negotovosti v podjetjih, ki so zadnja desetletja gospodarila s 
kmetijskimi zemljišči in gozdovi, je združenje agroživilstva pri 
Gospodarski zbornici Slovenije skupaj z nekaterimi kmetijskimi 
podjetji naročilo ZOP Management Consulting d.o.o. Ljubljana, 
da nevtralno oceni pozitivne in negativne posledice zakonov o 
denacionalizaciji in o lastninskem preoblikovanju podjetij, 
predvidi možnosti poslovanja kmetijskih podjetij v prihodnje in 
predlaga rešitve, s katerimi bi ublažili neprijetne posledice. 

Študija je pokazala, da zakona 
o denacionalizaciji in o lastnins
kem preoblikovanju podjetij 
posegata v poslovanje približ
no stotih kmetijskih organizacij, 

ki razpolagajo s skupno 59.627 
hektarji kmetijskih zemljišč in s 
33.571 hektarji gozdov. Po za
konu o denacionalizaciji bodo 
morale nekdanjim lastnikom 

Skoraj štiri tisoč delavcev bo odveč 
Kmetijska podjetja v Sloveniji so pred dvema letoma 
zaposlovala še 10.360 delavcev. V zadnjem letu in pol se je 
število zaposlenih zmanjšalo približno za desetino, študija pa 
navaja podatek, da bo po tem, ko bodo podjetja nekdanjim 
lastnikom vrnila vsa kmetijska in gozdna zemljišča, odveč 
3.989 delavcev. 

Združenje predlaga spremembe zakonov 
Združenje agroživilstva pri Gospodarski zbornici Slovenije 
{>redlaga, da bi spremenili ali dopolnili zakone o denaciona-
izaciji, o zadrugah in o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

Za zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij predlaga, da 
kmetijskih zemljišč podjetij ne bi prenesli v sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov, ampak da bi tudi za zemljišča veljala enaka 
pravila kot za vse drugo družbeno premoženje. 

Zakon o denacionalizaciji povzroča nove krivice 
V združenju agroživilstva na podlagi prvih denacionalizacijs-
kih izkušenj ugotavljajo, da uresničevanje zakona povzroča 
velike ekonomske probleme in hude krivice. Trditve, da 
zakon ne bo povzročil novih krivic in da predstavlja 
kakovostno osnovo za razvoj kapitalskega gospodarstva, so 
zavedle parlament in javnost. Pokazalo se je, da sta imela prav 
gospodarstvo in gospodarska zbornica, ki sta opozarjala na 
ekonomsko problematičnost zakona, še posebej na škodljivost 
vračanja v naravi. 

vrniti 24.686 hektarjev kmetijs
kih zemljišč ah 41 odstotkov 
vseh ter 15.745 hektarjev oz. 47 
odstotkov vseh gozdov. To bo 
povzročilo, da bo v kmetijskih 
podjetjih ostalo za več kot eno 
milijardo mark neizrabljenega 

?remoženja in kapitala, da bo 
.989 delavcev odveč, da bo 

letni prihodek kljub razvoju 
dejavnosti, ki niso odvisne od 
zemljišč, manjši, da bodo pod
jetja poslovala z izgubo in da 
bodo tudi dosedanja razvojna 
vlaganja ostala neizrabljena. 
Da bi natančneje'prikazali po
sledice zakonov o denacionali
zaciji in o lastninskem pre
oblikovanju podjetij, so na 
modelu sedmih podjetij (med 
njimi je bil tudi Mercator -
KŽK Kmetijstvo d.o.o. Kranj) 
predvideli tri scenarije poslo

vanja kmetijskih podjetij v 

• "lodnosti: za leto 1994, ko # 
o začeli denacionalizacij sk> 

postopki, za leto 1998, ko bo 
minilo petletno obdobje in bo 
kmetijska zemljišča treba nek
danjim lastnikom vrniti v last i " 
posest, in za leto 2003, ko bo 
preteklo desetletno obdobje ju 
bodo upravičenci dobili v last in 
v posest tudi trajne nasade 
Scenariji se med seboj razliku
jejo po uresničevanju zakonov 
in državni politiki do ohranitve 
kmetijskih podjetij, vendar bo
do podjetja že po najugodnej
šem scenariju ob izgubljanju 
zemljišč, plačevanju najemnin 
za uporabo preostalih zemlji^-
izplačevanju odpravnin za pre
sežne delavce in nujnem proiZ' 
vodnem preoblikovanju "pri
delala" na leto od 95 do 131 
milijonov mark poslovne izgu
be. Po drugem in tretjem sce
nariju, ki sta manj ugodna od 
prvega, bodo razmere še slabše 
in bo večina slovenskih kmetijs
kih organizacij morala v stečaj-

C. Zaplotnik 

Lep in funkcionalen most - V Kranjski Gori se domačini 
vedno bolj zavedajo, kako potrebno je, da je turistični kraj 
lepo urejen. V to so prepričani tudi tisti, ki imajo kmečka 
poslopja. Tako je Sreču Celesniku jeseniški Gradiš zgradil na 
hlev nadvse funkcionalen betonski most, pod katerim sta dva 
uporabna prostora, ob strani pa so korita za rože. Naročnik je 
Gradiš zelo pohvalil, saj je dal izračunati: dela so veljala 
veliko manj, kot če bi mu most zgradili šušmarji.- Foto:D.S. 



UREJA; Vilm« Stanovnik 
Petek, 16.julija 1993 

NA ATLETSKEM T R O B C U DRUGO MESTO ZA NASE FANTE IN DEKLETA 

ZMAGUJE GLAVA, NE MIŠICE 
V kranjskem športnem parku smo si v sredo ^ . d n e ^ J j ^ g i ^ 
in hrvaških atletskih upov. Državna rekorda KiDaceve 
atletinji pa zlato in srebro. 
Kranj, 14. julija - "Lahko rečem, da je udeležba na/»»"»Nfm J™' 
boju zelo kvalitetna, saj so tako Hrvati kot Slovaki v Kranj pripe
ljali svojo najmočnejšo "garnituro". Tudi organizacija je dobro 
uspela, čeprav sem že vnaprej povedal, da bo tekmo težko izpeIjati v 
dveh urah, brez zamud. Glede nastopa naših dveh atletinj, tako 
Marcele Umnik kot Brigite Lanf erholc pa lahko rečem, da sem ze-
•o zadovoljen, saj sta še vedno utrujeni od poti iz Nizozemske, re
zultata pa kažeta, da tudi utrujeni znata tekmovati, to pa je za vsa
kega tekmovalca zelo pomebno" je ob sredini prireditvi dejal trener 
kranjskih atletov Dobrivoje Vučkovič. 

Tudi domači tekmovalci in 
tuji atleti so hvalili lepo prire
ditev, ki pa je tekmovalno naj
več uspeha prinesla mladin
kam in mladincem Slovaške, ki 
*o v končni razvrstitvi zbrali 
največ točk. Slovaki so zmagali 
s precejšnjim naskokom pred 
domačimi atleti, saj so zbrali 
!20 točk, Slovenija pa 88. 
Manjša razlika je bila pri atleti
njah, saj so slovaške reprezen-
tantke (91) le za točko prehitele 
n a še (90). Hrvaški mladinci so 
z°rali 75, mladinke pa 62 točk. 

Mariborčanki Ribačevi (na sli
li) Je v troskoku u pelo prema
gati Djuričevo, postavila pa je 
tudi nov državni rekord. 

Od naših tekmovalcev velja 
omeniti nov državni rekord, 
12,90 metra v troskoku, Mari
borčanke Andreje Ribarič in 
nov državni mladinski rekord v 
skoku v daljavo, 760 centime
trov, Gregorja Cankarja. 

Tekmovanje je potekalo v 
skupno štirinajstih disciplinah 
mladincev in dvanajstih disci
plinah mladink. Najboljši v po-
smeznih disciplinah pa so bili: 
- kladivo - Matin Kliment (Slo
vaška) 57.38 - 100 m ovire (ž) -
Elvira Alibabič (Slovenija) 
14.73 - palica - Tine Lorenci 
(Slovenija) 4.70 - troskok (ž) -
Andreja Ribač (Slovenija) 
12.90 • krogla (m) - Pavol Pan-
kuch (Slovaška) 15.73 - disk 
(m) - Pavol Pankuch (Slovaška) 
46.24 - 110 m ovire (m) - Robert 
Jarabek (Slovaška) 14.70 - viši
na (ž) - Marija Melova (Slova
ška) 1.74- 100 m (ž) -Tina Ma-
tul (Slovenija) 12.46 - 100 m 
(m) - Dulijano Koludra T Hrva
ška) 10.83 - 1500 m (m) - Peter 
Pecuš (Slovaška) 4:05.53 - da
ljina (ž) - Katarina Švachova 
(Slovaška) 6.01, 2. Marcela 
Umnik (Slovenija) 6.01 - krogla 
(ž) - Radka Charfreitagova 
(Slovaška) 14.01 - 200 m ( ž ) -
Alenka Bikar (Slovenija) 25.91 
- kopje (ž) - Andreja Kovačova 
(Slovaška) 45.32 - 200 m (m) -
Dulijano Koludara (Hrvaška) 
21.81 - 800 m (ž) - Jolanda Ste-
blovnik (Slovenija) 2:11.87 -

nn 

Marcela Umnik po poškodbi spet prihaja v formo, z njenim nasto
pom pa je bil zadovoljen tudi trener Vučko. 

800 m (m) • Roman Rozman 
(Hrvatska) 1:55.36 - višina (m) -
Lubomir Benko (Slovaška) 
2.10 - 400 m (ž) - Brigita Lan 
gerholc (Slovenija) 55.55 - 400 
m (m) - Kamil Bednarik (Slova
ška) 49:31 - daljina (m) - Gre
gor Cankar (Slovenija) 7.60 -
3000 m (m) - Sebastian Mihaj-
lovič 50.68 - 4 X 100 m (ž) Slo
venija 48:26 - 4 X 100 m (m) -
Hrvaška 41.83. 

"Mislim, da so slovenski at
leti kljub temu, da so fantje 
malce slabše uvrščeni kot de
kleta, zadovoljili, saj se udele
žencem olimpijskih iger mla
dih še pozna utrujenost. Tudi 
naši dve atletinji Marcela in 

Brigita sta od poti še utrujeni 
in trenutno premišljujemo, če 
bi šli na državno prvenstvo v 
Maribor in na tekmovanje na 
Madžarsko. Najbrž bomo šli 
raje na nekajdnevne priprave 
na Roglo, kjer bosta atletinji 
predvsem "spočili glavi" in 
imeli nov motiv za tekmovanje 
na evropskem prvenstvu v Špa
niji. Bistvo doseganja dobrih 
rezultatov je namreč spočita 
glava in če je z njo vse kot je 
treba, so tudi mišice pripravlje
ne," je ob zaključku tekmova
nja dodal trener Dobrivoje 
Vučkovič. 

• V. Stanovnik, foto: G. Šinik 

Naši zmajarji solidni 
Kranj, 15. junija - Pred dnevi se je v Kaliforniji končalo letoš
nje svetovno prvenstvo zmajarjev. Med 34 državami udele
ženkami je bila tudi naša ekipa, ki je ob koncu zasedla solid
no šestnajsto mesto. Dvema našima zmajarjema, Francu Pe-
ternelu in Bojanu Marčiču, je uspela uvrstitev v finale, kjer sta 
dosegla 39. in 63. mesto. Na prvenstvu je zmagal Thomas 
Suchanek, poklicni pilot avstralskega proizvajalca zmajarske 
opreme. • (vs) 

. S E B f l L L 

V a b i l a , p r i r e d i t v e 
Finale balinarskega prvenstva v Lescah - Jutri in v nedeljo, 17. in 18. 
julija bo na balinišču v Lescah finale letošnjega državnega prvenstva 
za posameznike. 

Državno prvenstvo v avtokrossu - Na avtocross stadionu Vrhnika bo to 
nedeljo, 18. julija, državno prvenstvo v avtokrossu. Trening se bo za
čel ob 10. uri, tekmovanje pa bo od 13.30 do 16.30 ure. 

Konjeniške dirke v Stoiicah - Konjeniška zveza Slovenije in Konjeni
ški klub Ljubljana sta organizatorja tretje letošnje konjeniške prire
ditve. Tekmovanje kasačev se bo začelo ob 15.30 uri. 

Plavalni tečaj na Jesenicah - Ta ponedeljek, 19. julija, se bo v obno
vljenem kopališču l 'kava pričel plavalni tečaj za začetnike (4 leta in 
starejši). Začetek tečaja bo ob 8. uri zjutraj, zanj pa se je moč prijavi
ti pol ure prej na blagajni kopališča. Tečajnina za 10 dnevni tečaj je 
1.000 SIT, pri ŠZ na Jesenicah pa zbirajo prijave tudi že za drugi te-

{ čaj, ki se bo začel 2. avgusta. 

Razpis mladinskega prvenstva Slovenije - Mladinsko šahovsko prven
stvo Slovenije za leto 1993 bo v izvedbi Šahovske sekcije Tomo Zupan 
iz Kranja v Sport hotelu na Pokljuki od 2. do 12. avgusta 1993. Pra\ ICO 
nastopanja imajo maldinci (rojeni 1973 in mlajši), ki so člani registri
ranih klubov v letu 1993 in to lahko dosežejo s člansko izkaznico. 
Imeli morajo najmanj II. šahovsko kategorijo. 

Igra se I 1 kol po švicarskem sistemu z igralnim časom 2h/ 40 + 
1 h/20 v nadaljevanju. Prijave igralcev pošljite na naslov (zadnji rok 
je sreda, 28. julija 1993): SS Tomo Zupan Kranj, Cesta Staneta Žagar
ja 27, 64000 Kranj (pisno); na telefon: 064/211-532; na fav 
064/214-186. Rezervacije za bivanje sprejemaja v Sport hotelu na Po
kljuki (tel.: 064/725-090). Cena penziona znaša 31 DEM v tolarski 
protivrednosti (taksa je vključena). Prevozi: avtobus Bled - Pokljuka 
ob 8.15, kombi Bled - Pokljuka ob 12.00 (po predhodni prijavi orga
nizatorju). • Aleš Drinovec 

B I V A N J E 

60 LET PLAVALNEGA KLUBA RADOVLJICA 

V PREDDVERJU EVROPSKE ELITE 
Radovljica, 16.julija - Z absolutnim slovenskim državnim prven
stvom v plavanju, ki bo od danes do nedelje potekalo na letnem 
kopališču v Radovljici, bo PK Radovljica, eden naših najstarejših 
klubov, slovesno obeležil 60 let uspešnega dela. V Radovljici so 
zbrani vsi najboljši slovenski plavalci, poleg njih pa še gostje iz 
Madžarske, Italije, Švice in Makedonije. 

Plavalni klub Radovljica, ki je bil ustanovljen istočano kot 
so v Radovljici zgradili plavalni bazen (in ga prav na današnji 
dan, 16. julija leta 1933, slovesno predali svojemu namenu), je 
ob visokem jubileju dobil organizacijo Odprtega prvenstva 
Slovenije v plavanju. "Organizacija tega prvenstva je za nas 
priznanje za delo in seveda se bomo potrudili, da bo prvenstvo 
organizirano v zadovoljstvo tako nastopajočih kot vodij ekip 
in gledalcev," je na tiskovni konferenci pred začetkom tekmo
vanja dejal predsednik PK Radovljica in predsednik organizacij
skega odbora Jože Rebec. 

Sicer pa so v Radovljici ob tej priložnosti povedali, da so 
zadovoljni z uspehi svojih tekmovalcev, ki si na čelu z Alenko 
in Natašo Kajžar ter Polono Rob utirajo pot v Evropo. Žal pa 
se jim v zadnjih desetih letih ni izpolnila velika želja, to je, da 
bi dobili pokriti bazen, tako da so primorani gostovati po hote
lih ter v bazenu v Kranju in Železnikih. "Mislim, da bo sloven
skim plavalcem brez primernega bazena težko zagotoviti nor
malne pogoje za delo, zato vsi komaj čakamo, da bo zgrajen 
kranjski bazen. Žal je ponovno slišati, da napovedane otvori
tve bazena jeseni še ne bo, kar pa je zelo neumno, saj je bilo 
vanj vloženega že veliko denarja in je sedaj nujno, da se čim
prej dokonča in preda namenu," razmišlja trener radovljiških 
plavalcev in plavalk ter slovenski mladinski selektor Ciril Glo
bočnik. 

Toda kljub zagatam v radovljiškem klubu optimistično gle
dajo na prihodnost, saj pri njih redno vadi preko šestdeset pla
valk in plavalcev, vsako leto pa pripravljajo tudi plavalne šole. 
Že večkrat so se izkazali z organizacijo tekmovanj, prav poseb
no skrbno pa so se pripravili na letošnjo prireditev, ki se bo za
čela danes, ob 9. uri dopoldne, s prvimi predtekmovanji. Slav
nostna otvoritev takoimenovanega "Slovenian opna 1993" bo 
ob 16.50 uri, ob 17. uri pa bodo prvi finalni obračuni. Jutrišnje 
in nedeljsko tekmovanje se bo nadaljevalo z dopoldanskimi 
kavlifikacijami, finalna tekmovanja pa bodo ob 17. uri. Vse tri 
dni bo na prvenstvu plavalo preko 130 tekmovalcev in tekmo
valk, ki se bodo potegovali za skupni nagradni fond 2.400 
DEM v tolarski protivrednosti in lepe praktične nagrade. 
Vstopnine na tekmovanje ni, organizirali pa bodo nekakšen 
plavalni podarim - dobim, saj bodo prodajali srečke po 100 to
larjev, zaključno žrebanje nagrad pa bo v nedeljo ob 16.45 na 
bazenu. 

Poleg tekmovanja bodo danes zvečer v hotelu Grajski dvor 
v Radovljici pripravili slavnostni sprejem, na njem pa bodo 
podelili tudi plakete in priznanja svojim zaslužnim članom. 

Pokrovitelji slovenskega plavanja in "Slovenijan opna 
1993" so: Nissan, Elan, Fructal, Lip Bled, Tapetništvo Rado
vljica, Color Medvode, Park Hotel, Gorenjska banka, U KO 
Kropa, Špecerija Bled, Hidro - Hit Radovljica, sladoledi Šan
son, Plavalni bazen Železniki, Radio Triglav, Jeans klub Pe-
trič, Gorenjski glas in številni drugi. • V. Stanovnik 

POLETNI TABOR K R A N J S K I H P L A N I N C E V 
V sredo je bila odigrana zaostala tekma državne lige v baseballu. 

Lisjaki so se v škofjeloški kasarni pomerili z ekipo Lyono Jezice. Lisja- LjETQS> N A K R V A V C U 
*' so bili obremnjeni z rezultatom, saj so morali zmagati, če so hoteli na 
Prvem mestu lest>ice zamenjati Golovec. To se je poznalo tudi v igri, saj 
*° naredili kar nekaj napak. Šele v sedmem iningu so se otresli pritiska 
• uspeli priigrati manjšo razliko. V osmem iningu pa se je Lisjakom 
končno odprlo, poved I i so za deset točk 15 : 5 in tekma je bila končana. 
Tako so se Lisjaki izenačili po zmagah z ekipo Golovca, zaradi boljše 
"»edsebojne bilance v zmagah pa so Lisjaki po spomladanskem delu pr
venstva na prvem mestu in imajo najboljši položaj pred jesenskim delom 
Prvenstva. Lisjake pa sta za dobro igro in rezultate pogostila tudi Pizze-
r'ja Romano in Podjetje Corning iz Kranja, Martin Cigler iz Foto Mu-
l* P« je Lisjakom tudi izročil 30-centimelrsko maskoto Lisjaka, ki bo 
krasila klubske prostore. • B. Vehovec, foto: J. Pelko 

Kranj, 14. julija - Mladinski odsek pri Planinskem društvu Kranj 
prireja poletni planinski tabor, ki bo od 14. do 19. avgusta 1993 v 
zavetišču G RS na Krvavcu. Nanj vabijo osnovnošolce od 5. razreda 
naprej, srednješolce, študente in druge mlade do 26. leta starosti. 

Tabor bodo vodili mladinski 
vodniki, ki bodo udeležence se-

Tudi Kranjčani na ep 
Kranj, 15. julija - Slovenski boksarji se bodo prihodni teden zbra-

1 na skupnih pripravah pred letošnjim evropskim prvenstvom, ki 
bo v začetku septembra v Turčiji. Med kandidati za prvenstvo so 
[udi trije člani Boksarskega kluba Kranj: Safet Beganovič, Se-
^t jan Oplanoč in Denis Smiljanič, ki jih trenira Duško Cavič. 

znanih s teoretičnim znanjem iz 
planinske šole in jih popeljali na 
razne ture na okoliške planine in 
vrhove. Bivanje na Krvavcu bo
do popestrili tudi s predavanji in 
družabnimi večeri. Ker je pred 
odhodom predvidena pripra\l|.il 
na tura. se morajo interesenti 
udeležiti vsaj enega sestanka 
mladinskega odseka ob sredah ob 
19. un \ sejni sobi PD Kranj 
Prijave m plačilo predujma 1.000 
SIT pričakujejo najkasneje do 
konca julija oziroma do zasedbe 
mest. V skupne ItTOike (prcdsi 
doma 7.500 SIT) je zajelo tudi 

nezgodno zavarovanje udeležen
cev. Mladoletni planinci morajo 
imeti pisno soglasje staršev, od 
vseh udeležencev pa do začetka 
tabora pričakujejo tudi zdravni
ško potrdilo, saj bo do 8 ur hoje 
na dan in do 2.200 metrov nad
morske višine vzpenjanju. # S. 
Saje 

J Š T E R P O I O 

MEGGITOURS KRANJ 90 BOLJŠI OD ILIRIJE 
Kranj, 13. julija - V nadaljevanju finalnega dela prvenstva 

Slovenije v vaterpolu je bilo na letnem bazenu v Kranju zani
mivo srečanje, saj sta se srečali moštvi, ki se borita za tretje 
mesto. Zmagali so domačini, saj so v svojih vrstah imeli razpo
loženega Danija Rozmana. MEGGITOURS KRANJ 90 ILI
RIJA 11 : 9 (0 : 2, 3 : 1, 4 : 2, 4 : 4) 

Kranj, 13. julija - Letno kopališče v Kranju, gledalcev 200, 
sodnika Ceklič iz Kopra in Starina iz Kranja. 

Strelci: Cadež 3, Rozman 2, Vončina, Kociper, Pičulin, 
Jerman, Hajdinjak, Rauter I za Meggitours Kranj 90; za Ilirijo 
pa Alidžanovič, Jocič 2, Naglic, Stanišič, Galič, Podjed, Ogri
zek 1 

Izključitve: Meggitours Kranj 90 10 x igralca manj, Ilirija 
3 x igralca manj. 

V derbi srečanju za tretje mesto so slavili gostitelji, ki so z 
zmago prehiteli tekmece na lestvici državnega prvenstva. Do
mačini, ki so v svojih vrstah imeli razpoloženega igralca Dani
ja Rozmana in strelce Uroša Čadeža so srečanje odigrali izred
no in zasluženo slavili. 

Naslednja tekma na letnem kopališču Kranja bo v petek, 16. 
julija, ob 20. uri, ko se bosta srečala najboljša kluba v driovu 
Gostitelj Triglav pričakuje novo zmago nad Micom Koprom 
in s tem dokaz, da so najboljši vaterpolisti doma v Kranju. 

T R I A T L O N MOČI V POSTOJNI 

Dve zmagi na gorenjsko 
Kranj, 14. julija - Minulo soboto je na športnem igrišču v Po
stojni potekalo tekmovanje v triatlonu moči. Tekmovalci so bi
li razvrščeni v pet kategorij. V kategoriji do 75 kg je zmagal 
Primož Štajer iz Škofje Loke , v kategoriji do 82,5 kg je bil naj
boljši Postojnčan Bertalanič, Peter Kalan ml. iz Škofje Loke 
pa je bil drugi. V kategoriji do 90 kg je zmagal Slavko Fojkar iz 
Škofje Loke, v kategoriji do 100 kg pa je bil najboljši Sandi Va
sle iz Ljubljane. V kategoriji nad 100 kilogramov je zmagal 
Oskar Cergol iz Postojne, Tržičan Damir Mlinaric pa je bil 
drugi. • (vs) 

Radsport F A B J A N 
VAŠ STROKOVNJAK ŠTEVILKA 1 ha koroške* 

ZA KOLESA VSEH VRST IN KOLESARSKO OPREMO. 

BELJAK 
TREFFNERSTRASSE 2 
Tel. 9943-4242-28413 
(NA SEVERNI STRANI GLAVNE 
Ž E L E Z N I Š K E POSTAJE) 
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® 2 1 7 - 9 6 0 

P I 7 7 A 
JJT 1 MJ MJ / 1 l 
KALAMARI * OCVRT SIR 

SOLATE»ZREZKI 
DELOVNI CASt 

VSAK DAM OD 8*° - 2 2 " 
HEDELJA , OD 

APARATI STROJI 
PANASONIC brezžični telefoni, taj

nice, telefaksi, telefonske centrale, 
zelo ugodno. 0 632-595 14511 

Prodam Štedilnik Gorenje (2 plin / 4 
elektrika) za simbolično ceno. Tel. 
214-505 
Kmetovalci, AGROIZBIRA PROSEN 

Slavko, Čirče, nudi ugodno vse 
rezervne dele za traktorje Tomo 
Vlnkovič, Zetor, Unrverzal, IMT, Ur-
sus, Deutz, traktorske gume Barum, 
Plrreli, vzmetne krake za obračalnike 
In pajke, nože za kosilnice in vse 
rezervne dele za kosilnico BCS. Cene 
so ugodne! Prepričajte se sami, zato 
nas pokličite! B 064/324-802 14942 

R & U d.o.o, 
Cankarjev trg 6,64220 Škofja Loka 

Tel.: 0641623-303 
UGODNO 

Palični mešalniki BRAUN 
Silkepil BRAUN 

Rezervni deli vseh vrst ter servis 

Uvoženo ZAMRZOVALNO OMARO 
s 5. predali ugodno prodam, 0 215-
701 15873 

PRALNI STROJ Gorenje, rabljen, 
prodam, 0 632-200 15495 

Rabljen BETONSKI M E Š A L E C , 
ugodno prodam. Ur 725-005 15532 
KOMBAJN za krompir, prodam. Zg. 

Brnik 73 1656S 
Vodoravni PEHALNI stroj - Šeping, 

delovno o b m o č j e 500x500 mm, 
prodam, 0 621-802 15573 
KROMPIRJEV IZRUVAČ, enoredni, 

prodam. Huje 13, Kranj. 15575 
ŠIVALNI industrijski , dvoigelni, stroj 

Pfaff, prodam. Ur 218-563 ibsm 
Avtomatsko revolversko STRUŽNI 

CO, premera 25 mm, REZKALNICO 
200x500 mm in stružnico Maksimat, 
prodam. Dt 212-687 15500 

KOMBAJN za krompir - Ana, 
prodam. Kalan, Zapoge 11, Vodice. 
16658 

RAČUNALNIKI Z DVOLETNO GARANCIJO 
BREZPLAČNI TEČAJ NA INŠT. j. ŠTEFAN 

SLOVENSKA NAVODILA 
M DOSTAVA NA DOM 

UGODNE CENE 

J o k a c o m 
Računalniški inženiring 
Škofja Loka. Mestni trg 22 
Tel. 064/621-617 
Vsak delovni dan od 8 do 16 ure! 
POMOČ PRI PRODAJI IN NAKUPU 
RABLJENIH RAČUNALNIKOVI 

Nov PRALNI STROJ Gorenje, ugod
no prodam. 0 241-851, zvečer. 15957 

Nov PISALNI ELEKTRONSKI 
STROJ, Mirel ET 91 elektronik, zelo 
ugodno prodam. 0 78-885 15571 

TRINTER STAR LC 10 in kuper za 
spajanej fornirja, ugodno prodam. 0 

57-313 16879 
AMIGO 500, 1Mb, ura, barvni 

monitor, jovstick, miška, literatura in 
60 disket, prodam. 0 49-424 imm 
DVOREDNI PLETILNI STROJ Broth-

er̂ jorodam. 0 81-142, dopoldan. 

TVB - Gorenje, cena 100 DEM, 
PRALNI STROJ Gorenje, cena 150 
DEM, prodam. 0 329-102 15771 

PRALNI STROJ Gorenje 711x, nov, 
zapakiran, ugodno prodam. 0 311-
354 16773 
Singer INDUSTRIJSKI ŠIVALNI stroj, 
cena 800 DEM, prodam. 0 57-963 
16775 
Dobro ohranjen Č R N O BELI TELE

VIZOR, prodam. 0 217-644 15779 
Skoraj nov STOLP, STEREO CD, 

ugodno prodam. 0 621-743 istso 
ZAMRZOVALNO SKRINJO, 210 

litrov, Gorenje, poceni prodam. 0 

891-191 16781 
AVTOMATSKI STROJ za izdelavo 

strešne opeke, prodam. 0 70-045 

PRALNI STROJ Sidex, nov. cena 
35.000 SIT in GOVEJO K O Ž O 5.5 
kvadratna metra, prodam. 
007 

218-
19795 

Dvoredvi PLETILNI STROJ, Singer 
Me mornaric, prodam. 0 81-142, 
dopoldan. 16798 

CANDY 75, za rezervne dele, 
prodam. 0 81-454 16S16 

ROTACIJSKO KOSILNICO FELA, 
skoraj nova. ugodno prodam. 0 
421-245 16536 

TELEVIZOR, ekran 63, 
prodam. 0 242-721 

poceni 
16857 

VIDEORECORDER, 
621-315, dopoldan. prodam. 0 

16862 Kombiniran ŠTEDILNIK, malo rabl
jen, cena 8.000 SIT, prodam. 0 215-
208 16894 
Stroj za izdelavo KLJUČEV, s ključi, 

cena 2000 DEM, prodam. 0 723-
442 16921 
Ohranjen PRALNI STROJ Gorenje, 

električni ŠTEDILNIK in štedilnik na 
trda goriva, cena skupaj 500 DEM, 
prodam. 0 213-938, od 19. do 21. 
ure. 16941 
Rabljeno 3 tonsko VIKLO, prodam. 

0 66-511 16944 
Malo rabljej 

kemično Čl 
ugodni ceni 

alijanske, STROJE za 
ENJE, prodam po 
0601/61-231 16951 

CESTNO PODJETJE KRANJ p. o. 
Jezerska cesta 20 

VABI K SODELOVANJU 
PRI GRADNJI AVTOCEST 

vse zainteresirane pravne in fizične osebe, ki razpolagajo s 
primernimi kapacitetami za: 
- strojne izkope vseh vrst zemljin in kamenin 
- izdelavo nasipov, brežin in regulacij 

prevoze vseh vrst materialov po gradbišču in dovoz 
materialov na gradbišča 

- gradnjo objektov 

K sodelovanju oz. skupnemu nastopu vabimo za prijavo na 
natečaj o sposobnosti izvajalcev (Delo 10. 7. 1993) ter 
kasnejšemu izvajanju na naslednjih cestnih odsekih: 
a) gradnja avtoceste Šentilj - Pesnica v dolžini 9,3 km. 

Predvideno trajanje gradnje 3 leta. 
b) rekonstrukcija cestnih odsekov od Počehove do Lendave v 

skupni dolžini 23,7 km. Predvideno trajanje gradnje 2 leti. 
c) rekonstrukcija dvopasovne ceste Babe - Trojane - Podmilj 

v dolžini 6,4 km. Predvideno trajanje gradnje 2 leti. 

Vse zainteresirane izvajalce vabimo, da se javijo do 10. 8. 
1993. Informacije dobite na naslovu: CESTNO PODJETJE 
KRANJ, Jezerska cesta 20, Juvančič Jože, tel. 064/242-489, 
Gradišar Janez, tel. 064/241-585, telefaks: 064/242-330. 

GLASBILA 
GLASBENI STOLP z digitalnim turn-

erjem, daljinsko upravljanje, cena 
350 DEM, prodam. 0 312-154 16378 

327-
16915 

PIANINO Petrof, prodam. 
625 

120 basno KLAVIRSKO HARMONI
KO, dobro ohranjeno, cena po do
govoru, prodam. 0 218-945 16954 
GR. MATERIAL 
Aluminij PLOČEVINO , 0.5 in 0.8 

mm, prodam. Cena za kg 250 SIT. 0 
061 781-269 15824 

IZDELUJEMO IN PRODAJAMO 
suhe smerekove, borove in maces-
nove obloge - opaž, ter ladijski pod, 
raznih dolžin in širin. 0 64-103 15092 

Tri S O N Č N E KOLEKTORJE, pro-
dam. 0 403-148 iessi 
25 kvadratnih metrov, MOZAIKA, za 

oblaganje, prodam. Partizanska 49, 
Šenčur. imm 

4.51. CEMENTA 2.51, apna, 4 okna 
z žaluzijaml Kli Logatec, 650 kosov 
opeke BH 6, cevi za balkonsko 
ograjo in rabljena garažna vrata 
Jelovica, prodam. 0 422-138, v 
SObotO. 16820 

13 kom, VALOVITIH SLEMEN JA
KOV, r d e č e barve, nizki naklon 
strehe, prodam. 0 212-376 16702 

37 kom, OKENSKIH KRIL, razne 
velikosti, ugodno prodam. 0 324-
538 16710 
Malo rabljeno OPEKO, Klkinda, 2500 
kom oziroma za okoli 100 do 120 
kvadratnih metrov strehe, cena 25.00 
SIT po kom., prodam. 0 59-095 ali 
621-396 16720 
IZOBRAŽEVANJE 
INSTRUIRAM angleščino in kemijo. 

0 064/328-488 12731 

^ M Š Č I N O instruiram! 0 802-103 

Za 2. letnik srednje šole, prodam 
knjige. 0 216-903 16603 
INSTRUIRAM matematiko na vašem 

domu, cena za uro je 250 SIT. Dipl. 
Str. Ing. 0 215-301 16724 
KNJIGE za 7. in 8. razred, prodam. 

0 312-104 16852 
INSTRUIRAM angleščino In mate

matiko. 0 631-589 16853 
KUPIM 

Odkupujemo starinsko POHIŠTVO in 
ostale starinske PREDMETE. ANTI
KA KIRKA, Tavčarjeva (J. 7, Kranj, 0 
064/221-037 11799 

Odkupujemo STARINSKO POHIŠT
VO In vse ostale starine, poleg tega 
pa nudimo tudi restavratorske us
luge. 0 53-401 15285 
ODKUPUJEMO smerekovo in ma-

cesnovo hlodovino. 0 64-103 16093 
ARMATURNE MREŽE, 10/6 ali 10/7, 
kupim. 0 58-142 i6sao 

SMEREKOVO HLODOVINO, mož
nost slabše kvalitete, kupim. 0 64-
022 16764 
KNJIGE za prvi letnik-smer zdravst

veni tehnik, kupim. 0 45-497 16770 
BALDAHIN od prikolice ali večjega 

šotora, kupim. 0 46-098 16778 
LOKALI 
Iščemo lokal za poslovalnico kemič

no čistilnico v Kranju, površina 25 
kvadratnih metrov. 0 213-254 od 
ponedeljka do petka, od 8. do 16. 
ure. 0 061/317-591 16122 

« 8 S A M S U N G 

I POSEBNA POLETNA PONUDBA 
TV37cm 33.520 SIT 

TV51cmTTX 43.100 SIT 
TV63cmTTX 64.980 SIT TV37cmTTX 36.940 SIT 
TV55cmTTX 49.930 SIT 
TV72cmTTXstereo 96.590 SIT 
VIDEOREKORDERJIod 39.670 SIT 
HIFI STOLPI od 41.730 SIT 

C.Talcev3Kranj 
Tel.: 212-367 

od 9. do 12. in od 15. do 19. ure 

Kranj - center, oddam DVE PISARNI, 
40 kvadratnih metrov, centralna, 
telefon. 0 222-040, dopoldan. 16663 

Najboljšemu ponudniku , dam v 
najem G A R A Ž O , v Vrečkovi ulici 
(Planina). 0 311-283 imm 

GOSTINSKI LOKAL (restavracija in 
pizzerija) v Radovljici, prodamo. 
Tgroagent d.o.o., Majorja Lavriča 
12, Ljubljana. 0 199-729 in 199-686 
19959 

POSLOVNO STANOVANJSKI 
PROSTOR, na prometni lokacijo v 
Kranju, prodamo. Trgoagent d.o.o., 
Majorja Lavriča 12, Ljubljana. 0 
199-686 In 199-729 imm 
GOSTINSKI LOKAL, z diskoteko v 

škof j i Loki, oddamo. Trgoagent 
d.o.o., Majorja Lavriča 12, Ljubljana. 
0 199-686 in 199-729 16964 
V Kranju ODDAMO, manjši LOKAL, 
16 in 30 kvadratnih metrov, v prven 
nadstropju, SKLADIŠČE 100 kva
dratnih metrov, pri Smledniku In v 
Cerkljah, LOKAL na mirno obrt pri 
Kranju 60 kvadratnih metrov, Dorfar-
jih v prvem nadstropju 100 kvadrat-
n i h m e t r o v . A P R O N 
N E P R E M I Č N I N E . 0 214-674 In 
218-693 16966 
V Kranjun na ATRAKTIVNI lokaciji, 

prodamo ali oddamo 2600 kvadrat
nih metrov, proizvodnih in pisarniških 
prostorov, z vso potrebo Infrastruk
turo in opremo v celoti ali po 
funkcionalnih enotah. APRON NE
PREMIČNINE. 0 214-674 IN 218-
693, FAX 211-887 16987 

KOLESA 
Gorsko KOLO, oprema Shimano, 

novo zapakirano, prodam za 260 
DEM. 0 216-419 lesre 

Ž e n s k o KOLO, Rog, novo, tri 
prestave, prodam. 0 622-948 leaoo 
Moško KOLO, SENIOR, pet prestav, 

prodam. 0 41-240 10534 
DIRKALNO KOLO Personal, na 

deset prestav, malo rabljen, ugodno 
prodam. 0 58-035 16661 

OTROŠKO KOLO BMX, cena 8000 
SfT, prodam. 0 715-832 16713 
Žensko ŠPORTNO KOLO. Cltyba|k. 

na deset prestav, skoraj nov, pro
dam. 0 325-314 16736 
MOTOR GILERO 125, letnik 1987, 

prodam. 0 324-914 15753 
APN 6, s čelado, prodam. 0 48-043 
16756 
MOTOR za čoln Tomos 4 E, kratica 

OS, brezhiben, prodam. 0 41-675 
16805 
MZ125, registriran do 6/94, prodam. 
0 45-349 16687 
OBVESTILA 
Enodnevni nakupovalni IZLET z 

avtobusom na Madžarsko, dne 17/ 
7/1993. Prijave na 0 49-442 15654 
DUO KARINA! Glasba za ohceti in 

zabave. 0 46-137 19799 
Gostilna Pr" Slug. OBVEŠČAMO, 

cenjene goste, da bo gostilna zaradi 
dopusta, zaprta v času od 19. julija 
1993 do 31. julija 1993. Hvala za 
razumevanje in se priporočamo! 16945 

OBLAČILA 

S tem kuponom vam 
ob nakupu poklonimo 

2 VIDEO KASETI ] 

NOSEČNICE - v Butiku ORHIDEJA 
dobite oblačila. Stari del Kranja. 
0327-144 12538 

OTR. OPREMA 
OTROŠKO POSTEUICO z jogijem 

in KOMBINIRAN otroški voziček 
Hauck, prodam. 0 403-148 16582 
OTROŠKO POSTEUICO z jogijem, 

prodam. 0 632-794 16640 
Nudimo vam OTROŠKE VOZIČKE, 

izdelane po italijanski licenci, po zelo 
ugodnih cenah, že od 13.600 SIT 
dalje, (na dva obroka). 0 217-020 

KOMBINIRAN V O Z I Č E Chicco, 
torbo za nošenje, ležalnik Chicco, 
kinguru in jogi za otroško posteljico, 
ugodno prodam. 0 633-123 16707 
OTROŠKI VOZIČEK PEG in previjal-
no mizo, ugodno prodam. 0 51-681 
16757 

KOMBINIRAN otroški voziček in 
HOJICO, prodam. 0 216-707 15772 
KOMBINIRAN, italijanski, lep, otroški 

voziček, prodam. 0 217-057 15753 
KOMBINIRAN OTROŠKI voziček, 

rumene barve, prodam. 0 621-357 
16613 
PAMPERS plenice vseh velikosti z 

dostavo v okolici Kranja (20 km). 0 
421-159 imm 

Otroško DIRKALNO KOLO Rog, 
ugodno prodam. 0 311-435 15939 

Drago iz Kovorja pravi: 

" P r e k o m a l e g a o g l a s a b i l a h k o 
p r o d a l v s a j d e s e t a v t o m o b i l o v ! " 

"Mazdo 626, letnik 1986, prodam," se je glasil eden od preko 
500 malih oglasov, objavljenih pretekli petek v Gorenjskem 
Glasu. Naročnik oglasa, naš bralec Drago iz Kovorja, je povedal! 
da je avto prodal že v petek, isti dan, ko je bil oglas objavljen. P° 
njegovih besedah se je že tisti dan oglasilo veliko ljudi, ki so želeli 
kupiti avto in "odpeljal ga je prvi, ki se je pojavil z denarjem," j* 
povedal Drago. Po njegovih besedah so se zainteresirani za avto 
oglašali še dolgo potem, ko je avto že prodal, potencialni kupci 
pa so telefonarili tudi v soboto, "če bi imel deset mazd, bi že v 
petek verjetno prodal vse," je dejal naš sogovornik Drago. 

V istem Gorenjskem Glasu je bralka iz Zasipa preko malega 
oglasa prodajala avtomobil R4, letnik 1989. Kot ie povedala, j* 
že v petek poklicalo dvanajst bolj ali manj resnih interesentov za 
avtomobil. "Nekateri so skušali znižati ceno, nekateri so klicali 12 
gole radovednosti, vendar pa smo katrco prodali že isti dan, ko 
je bil objavljen oglas," je dejala bralka. 

Mali oglasi v Gorenjskem glasu so najbolj pestra, učinkovita in 
enostavna trgovina - za kupca ali prodajalca pa povrh S* 
najcenejša. Kdor jo je že uporabil, to ve. Tudi danes objavljamo 
več kot 400 malih oglasov z najrazličnejšo vsebino, možnostmi 
priložnostmi. Ne bodite presenečeni, če se vam bo posej 
izmuznil pred nosom, ker ne boste dovolj pohiteli. Suzana AdŽic 

OSTALO 
DRVA meterska, razžagana, trske, z 

dostavo, prodamo. Žagamo tudi na 
domu. 0325-488 104*5 
KANTO za smeti na kolesih, ugodno 
prodam. Volesovo 12. 16S15 

Opremljeno VIDEOTEKO na Bledu, 
oddam v najem, v trgovski hiši 
Pristava. 0 77-529 in 78-961, od 9. 
do 19. ure. 1554a 

BAZEN za mleko, 200 I, prodam. 
Frantar, Zg. Brnik 73. 1656S 
ZAMRZOVALNO OMARO, 232 litrov, 
cena po dogovoru, prodam. Eljon, 
Zadružna 8, Kranj. 15572 

Odkupujemo SMREKOVO HLO-
DOVINO, tretje klase, ali lobadarja. 
0 311-665 16623 

M o g o č e potrebujete pomoč pri 
PRODAJI vašega proizvoda? Pokli
čite. 0 712-284 16642 

C 64, z vso opremo, ugodno 
prodam. 0 328-716 16&43 
DRVA bukova in mešana prodam In 

dostavim. 0 696-042 16645 
LEŽEČO CISTERNO, 4000 litrov, 

prodam. 0 631-303 15545 
KLJUKO za R 4, prodam. 0 48-029 
16651 
HRASTOVA DRVA. prodam. 0 64-

132 16656 
KLETKE za kokoši nesnice, 60x120, 

prodam. 0 242-672 16565 
PIKADA IN POKER AVTOMA, ugod

no prodam. 0 713-315 leeeo 
SUHE DESKE, napušč (pobljon), 

prodam. Tonejc Jakob, Sp. Otok 24, 
Radovljica. 16674 
Unikatno kolekcijo 28-lh TAPISERIJ 

(geometria Tarot), prodam - zamen
jam. 0 310-588 16676 

MEŠANA DRVA, prodam. Sp. Bes-
nlca 153. 0 403-084 imm 

180 kvadratnih metrov, DOMAČE 
TEGOLE, za polovično ceno, pro-
dam. 0 51-123 16717 

ČEBELARJI! Prikolico za prevoz 
panjev, prodam. 0 217-254 16728 

D O M A Č O VOLNO, ne Izpredeno, 
prodam. 0 421-601 15751 

OGLJE, cena 60.00 S IT/kg, prodam. 
0 66-841 16767 
BRAKO PRIKOLICO, cena po dogo-

voru, prodam. 0 83-865 16774 
SMREKOVE PLOHE in deske ter 

mešana drva, prodam. 0 421-441 
16785 

GAJBICE za krompir, cena 250.0 
SIT, prodam. Ličar, Posavec 48.^, 
KLETKO za kokoši nesnice, procW 
0 70-045 i « * 
ČELADO za motor, rdečo, testiraj 

cena 2900 SIT, prodam. 0 41-678 
1 6 8 0 4 x 

Novo VEZANO OKNO. 70X10J; 
prodam. 0 66-052 ijjjj 

M O Č N E M R E Ž E z okvirjem ** 
pesjak, prodam. 0 45-639 Jf*, 

AŽ Č E B E L J E PANJE, kuhalj 
voščln in satje, prodam. 0 823-0'B 

1 8 8 1 1 

Temno sivo, italijansko, 
kritiflf 

TEGOLO, ugodno prodam. 0 7w 
™ 
LETVE 4X5 ali 5X8, prodam. 0 ^ 

675 i j j 
CIRKOLAR. voz. ročni dirco. 

dam. 0 241-483 1** 
PUNTE-BANKINE za zunanji 

kupim. 0 311-248 J 
SUHE SMEREKOVE DESKE -

ice, prodam. 0 710-727 £ 
ZVOČNIK 100 vatni, prodam. 0 
542 i*J 
BOBROVEC 3000 in ostrešje, ugoj 

no prodam. 0 242-374 
SPALNICO in KAVČ, prodam. * 

328-787 ia*J 
Š U P O 4x4 m. ugodno prodaj; 

Grintovška 32, Drulovka. Kranj. ^ 

Starejšo, rabljeno KUHINJO, z«* 
ugodno prodam. 325-837 

PRIDELKI 
Belo domače VINO, pripeljem tud1 

na dom, prodam. 0 065/56-710 
16578 . 

PŠENICO, prodam. Zalog 28. * 
421-006 
Dobro DOMAČE ŽGANJE, prodal 

0 241-741 itfjj 

DROBNI KROMPIR, prodam. * 
310-268 
DROBNI KROMPIR, za krmo, pt*. 

dam. 0 41-044 itf* 
DOMAČE ŽGANJE, prodam. 0 7* 

823 i6*J 
PŠENICO, dobro osušeno, primer^ 

za moko ali za krmo, prodam. • 
242-454 iej*i 

KORUZO v zrnu, prodam. Smlednik ! 
0 627-028 i*J 

MALINE, črn in rdeč RIBEZ, proda: 
jamo. C. 1. Maja 4. Kranj. 0 324-97» 
16884 

Agropromet Cerklje vam za strniščno setev nudi kakovost^ 
semena strniščnih dosevkov: aleksandrijskaa detelja, inkorn^v 
ka, jara grašica, krmna ogrščica - ohrovt, oljna repica, krrn^ 
grah, enoletna trava - tertraflorum, barmultra, ozimna grašic8 , 

proso, sončnice, rž, oves. Na zalogi imamo vreče za kromp1'; 
10 kg in 30 kg. Agropromet Cerklje, Ul. 4 oktobra 10, tel-
064/421-283,421-294. ^ 

Kmetijska svetovalna služba Gorenjske In 
Kmečki stroj Škofja Loka vabi na DEMONSTRACIJO namakalnih 
naprav PIOGGIA CARNEVALI, vrtalkastih bran in frez MASCHIO, 
traktorjev MASSE FERGUSON 354 F in 377 SP - uvoz iz Italije, 
ki jo bomo priredili 16.7.1993 ob 10. uri na kmetiji Franca 
Starmana, Pungart 8, Škofja Loka in 18.7.1993 ob 10. uri 
na kmetiji Marjana Kokalja, Žerjavka 9, Kranj. Vljudno vabljeni! 
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T E L E F O N 
rRGOVINA - SERVIS 

telefaksi - žični in brezžični telefoni -
tajnice • centrale - zaščite - telefonske 
ključavnice - kretnice - kabli - vtikači -
vtičnice 

" A V T O Š O L A " 

i n g . H U M A R 

ORGANIZIRA 

~ - TCČAJ 

CESTNOPROMETNIH 
PREDPISOV 

v kranjski gimnaziji 
z a č e t e k t e č a j a 

^ PONEDELJEK 
19 .JUUJA1993,ob18. url. 

VOZILI BOSTE NA 
, SODOBNIH 
VOZILIH R5, GOLF in 

motornem kolesu YAMAHA, 

g S j N O RDEČO PESO. prodam. 
» 4 2 1 - 0 7 5 , Sp. Brnik 38. i«893 

POSESTI 
Na dostopnem kraju pri bivšem 

Zorcevem mlinu na Brezjah, proda
mo 2 hektarja zdravega gozda, 
(parcela 1052, k.o. Ljubno), cena po 
dogovoru. Dr. Franc SkuSek, Lukovi
ca 2. 61225 Lukovica. 0 061/735-
017, po 20. uri. mil 

Na Rčitnem, prodam MEŠAN GOZD 
>n travnik, z obstoječo brunarico, 
u&OOO kvadratnih metrov. 0 83-742 

ZIDANO GARAŽO z oknom in 
elektriko, 15 kvadratnih metrov med 
•odiscem in novo posto v Kranju, 
ugodno prodam. • 211-912 uaso 

Prodam parcelo 2.200 m2, 
atraktivna lega ob glavni 
^ ^ ™ I C A - LESCE, 

pridobitev zazidljivosti 
v postopku. 

Ponudbe pod: 
NAJBOLJŠI PONUDNIK 

IpTfe^^-NOVEjfia V Kran-
J E N O ^ ^ u l ^ " 1 - NEDOGRA-
Je*AnLVu MJpdvodah-Vaie. Bledu, 
SSSi ti S e n e u r J u (atrijsko), pr 
JEN?- ^ D J L M o j s t r a n i OBNOvl-
Bledu 1 P r e d , d v o r u . v Ljubnem, na 
gjdu. Jesenicah. STAREJŠE: V 

ta,«^,. ' Prooamo. ZAZIDLJIVO na 
V l k T ! ^ 2 3 0 0 m l n Jrž*ču 4000 m. 
T P ^ ^ P " ? 6 ! 0 n a Šentjurski gori. 
SJJJPK PAŠNIK in GOZD pri 
g^oSu in Brezjah. APRON NE-
JHEMIČNINE. 0 214-674 in 218-

16865 

PRIREDITVE 
GLASBO za ohceti in plesne zabave 

? s w 0
t r t o " B O N S A J U - • 421-498 

Junstična agencija Nevada. organi-
8 dnevni dopust v ŠPANIJI za 

»amo 310 DEM. odhod Je 24. 
•vousta 1993. Nočni skok na ČEŠ
KO 29. julija in izlet v GARDALEND 
z5;Juli}a. 0 325-737 lem 

NARODNO ZABAVNI TRIO igra na 
P°«>kah in zaključnih družbah. 0 
58-353 16682 

Gasilsko društvo Zg. Brnik, organi
ma danes v PETEK. 16. juHJa 1993, 
<*20. uri, VESELICO. Igra skupina 
° ° N JUAN. V SOBOTO 17. julija 
1 993, ob 20. uri, pa vas bo zabavala, 
•kupina MONROEBAND. VABUENII 

RAZNO PRODAM 
SMETNJAKE Iz pocinkane pločevine 

»delujem in ugodno prodajam. 0 
324-457 160« 

OTROŠKO sobo. zajčke - hišne, 
"opske ribe, akvarije, hrčke, mi&i, 
Prodam. 0 78-342 im*z 

ŠKODO, letnik 1981 In TELIČKI, 
PjOdam. Trstenik 10. 0 46-318 1657* 

'»čem MIZARJA, za izdelavo 
garažnih vrat In prodam MIVKO, 
^ a 1. Naklo. 0 48-733 

S ATT- A T R H O V N I K 
Š K . L O K A . C 3 0 D E S I Č - 125 

TEL: 064 633-425 
Moško KOLO, Maraton in otroško 

POSTEUICO. prodam. 0 632-794 
16636 

TRAJNOŽAREČO PEČ. novo, in 
ŠIVALNI stroj Csepel 30, prodam. 
0 311-367 16638 

MZ 250 ETZ In karambolirano 
ŠKODO 120 L, prodam. 0 696-013 
18644 

YUGO 45, po delih, prodam, in 
motorno žago Dolmar. 0 801-465 
16847 

TVT PEČ, 26 kilovatno, novo, 120 
literski bojler, za polovično ceno in 3 
uvožene radiatorje, 600x900, nove, 
nerabljene, prodam. 0 801-271, do 
14. Ure. 18678 

Dve MOTORNI ŽAGI Alpina-Dolmer, 
enoosni VOZ in PRIKOLICO za 
manjši traktor, 18 kom, hrastovih 
STOPNIC 87X32X4, lakirane, cena 
oo^dogovoru, prodam. 0 720-039 

Rjav FOTELJ in belo bide školjko, 
ugodno prodam. 0 801-357 167S7 

BTV za 100 DEM in JEDILNI KOT, 
cena 100 DEM, prodam. Kukovec, 
Frankovo nas. 167, Škofja Loka. 
16820 

SUHE smerekove PLOHE in TRAK
TORSKE GUME 12/4-11-28, pro
dam. 0 77-168 16821 

KLETNO OKNO in nekaj rezanega 
hrasta, in cev za puhalnik, prodam. 
0 312-101 16868 
NOVO OKNO, Jelovica - Termoton, 

140x140. cena 18.000 SIT in 60x90, 
cena 6.000 SIT. JOGI star 1 leto, 
190x180, cena 9.000 SIT, prodam. 
0 214-805 16891 
7 let stare PLOHE 5 cm (6 kubičnih 

metrov), 4 cm (2 kubična metra) in 
DESKE 2.5 cm (1.50 kubična metra), 
skupno za 100.000 SIT, posebej po 
12.000 SIT/kublčni meter, ter 10 
komadov, vezanih bukovih PLOŠČ 
222x123x04 cm za 20.000 SIT, 
ugodno prodam. 0 70-374, popol-
dan, Podnart 28, (za gostilno). 18923 

Rabljen ŠTEDILNIK, 2x plin 2x 
elektrika, potreben manjšega popra
vila, In prenosno čmobelo televizijo, 
prodam. 0 631-886 16926 

Prodaja vseh vrst ZRAČNIH KOM-
PRESORJEV in PNEVMATSKEGA 
orodja. Žagar. 0 241-242 10953 
Bukova in hrastova DRVA, BUTARE 

in dvižne STOPNICE, prodam, č a r -
man, C. Janeza Bobnarja 8, Cerklje. 

STAN. OPREMA 
Nove zapakirane NIZKE ELEMENTE, 

za dnevno sobo, ugodno prodam. 0 
215-859 im« 

DVOSED, trosed ter fotelj, prodam. 
0 46-572 16617 

Eno POSTELJO in dva jogija, 
190x90, cena 10.000 SIT, prodam. 
0 325-656 16618 

SPALNICO in DNEVNO SOBO, 
poceni prodam. 0 324-701, popol
dan. 16715 

RAZNO P O H I Š T V O , GOSPO-
DINJSKE APARATE in peči , vse 
staro, prodam. Ogled v soboto 17. 
julija od 10. do 13. ure. Popovič 
Marica, Grič 7, Bled. 16719 

NOV RAZTEGLJIV KAVČ, cena 
20.000 SIT, ugodno prodam. 0 
329-319, od 18. ure dalje. 19929 

ŠPORT 
Napihljiv Č O L N , za 3 osebe, 6000 

SIT, prodam. 0 326-869 10592 
Gumijast ČOLN Maestral 6 R, motor 

Tomos 4.5 in sestavljivi VOZIVEK za 
prevoz čolna in motorja, prodam. 0 
212-333 imm 

Nov ŠOTOR za 4 osebe, cena 450 
DEM, prodam. Polajnar, Smeldniška 
95, Kranj. 0 324-410 16703 

SURF DESKO, 300 cm, 125 L, nujno 
prodam. 0 801-270 10022 
TENIS LOPAR Rossignol, ugodno 

prodam. Petre, Zg. Bitnje 50, Žabni-
Ca. 16826 

Skoraj nov ŠOTOR, (dve spalnici), 
Brand, prodam. 0 47-369 16864 

ČOLN za dve osebi, nov, zelo poceni 
prodam. 0 422-735 10955 
STORITVE 
CANARY, vaša kozmetična nega, v 

Kanarčku. Nazorjeva 2. 0 214-341 
16900 

J in J SERVIS vam nudi popravila TV, 
VIDEO, HI-FI naprav vseh proizvajal
cev. Smledniška 80, Kranj, del. čas: 
9. do 17. ure, 0 329-886 10122 

IZOLIRAM cevi centralne kurjave in 
vodovoda z stekleno volno za zaseb
ni in družbeni sektor. 0061/781-269 
11654 

ŽIČNE MREŽE za ograditev vrtov, 
sejanje peska... Izdelujem. Frlic, 
Zevnikova 5 a, Orehek, Kranj, 0217-
937 14341 

ODKUPUJEM in POPRAVLJAM 
karambolirana vozila. 0 241-168 
14548 

AvTODVIGALO za popravilo streh, 
barvanje o p a ž a ter obžagovanje 
drevja vas čaka. 0 733-120 15590 

POPRAVILO in MONTAŽA rolet in 
žaluzij. 0 061/376-783 15700 
POPRAVILO pralnih strojev, gospo

dinjskih aparatov, sesalcev in mik-
sarjev. PREVIJANJE vseh vrst 
elektromotorjev, altenatorjev, dinam, 
avtoventilatorjev, rotorje za ročna 
orodja Iskra, Bosch, Maklta, B and 
D ter drugo. Elektromehanika Bre-
mec, Gubceva 1, 0 323-118 15789 

Nudim PREVOZE do 3 tone, po vsej 
Slovenljll 0 242-419 10247 

Kovinjske ZAŠČITNE MREŽE za 
kletna okna vam izdelamo po nar
očilu. 0 82-104 16402 

SATELITSKE ANTENE, vrhunske, 
nemške, 120 kanalov, z garancijo, 
cena 470 DEM. 0 310-223 lesoo 

B O M B A Ž N E MAJICE več vrst, 
b o m b a ž n e TRENIRKE, cene 
ugodne. 0 241-038 19502 

POPRAVILA - MONTAŽE - pralni 
stroji, štedilniki, bojlerji, vodovodne in 
elektroinstalacije. 0 325-815 10594 
Prevzamemo vsa ČIŠČENJA pros-

torov In blokov. 0 325-672 10000 
KOMBI prevozi tovora, manjše 

selitve, vleka camp prikolic. 0 215-
211 16827 

Opravljam storitve z ROVOKOPA-
Č E M . Pangerc Stane, Bled. 0 78-
615 1 6 6 » 

Izdelujem SNEGOLOMILCE za vse 
vrste streh. Možnost plačila s tremi 
čeki. 0 324-468 10041 

BELJENJE stanovanj, hitro in po
ceni. 0 217-625 16883 

Zidarska FASADERSKA DELA, in 
adaptacije, renoviranje starih objek
tov. 0 41-494 18689 

EXPRESS KOMBI - dostava vseh 
vrst pošiljk, 24 ur na dan. 0 215-211 
16696 

Uspešno INSTRUIRAM matematiko 
in fiziko za vse šole. 0 241-278 
16704 

Najboljši AVTOALARMNI SISTEMI, 
za vašega jeklenega konjička. 0 
421-481 16756 

Opravljam ZIDARSKA DELA no
tranje omete. 0 78-606, zvečer. 
1675Š 

Potrebujete načrt za GRADBENO 
DOVOLJENJE, hitro in po ugodni 
ceni. 0 218-937 10792 
PEDIKURO na vašem domu, kvali

tetno opravim. 0 633-452, popol
dan. 16793 

UMETNO KAMENJE, lahko tudi 
položimo, prodam. 0 061/815-078 
16801 

LAMELNE zavese, PLISE zavese, 
ŽALUZUE, izdelujemo in montiramo. 0 061/851-247 in 064/43-345 10032 

Roletarstvo Berčan, VAM NUDI 
rolete, žaluzije, lamelne zavese. Tel. 
in Fax 061/342-464 in 0 061/342-
703 16860 

STANOVANJA 
STANOVANJE, 3-sobno, CK, tele

fon, CATV, zamenjam za manjše z 
vašim doplačilom, šifra: SEVERNI 
DEL KRANJA 15950 
ZAMENJAM ali VZAMEM v najem 

manjšo hišo ali del hiše v okolici 
Kranja za dvosobno stanovanje v 
Ljubljani. Šifra: HIŠA 10397 

S 3 3 1 - 3 3 9 
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možnost ptAČtU 
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spmfenlkomdoBtonl 
Inf.fn naročila: 
KUPREPd.o.o, 

KraitJ,tel.43-244 , 

. FIESTA CLX od 17500 DEM -
i ESCORT CLX od 23200 DEM j 
1 MONDEO CLX od 29900 DEM . 

INF. V R B A d.o.o. , Kran j -
tel. 0 6 4 / 2 1 8 - 4 5 4 P 

Enosobno stanovanje, 37 kvadratnih 
metrov, obnovljeno v pritljičju, brez 
centralne kurjave, prodam. Radovl
jica. 0 714-682 ali 81-075 16496 

V Kranju prodam 2-sobno, komfort
no STANOVANJE ali zamenjam za 
manjše-kjerkoli, z vašim doplačilom. 0 323-585 16564 

Trisobno stanovanje, ZAMENJAM za 
garsonjero, Bistrica/Tržič. 0 53-228 

Enosobno stanovanje na Planini, 
oddam. 0 721-395, petek po 15. uri. 
16590 
V Kranju na Zlatem polju, prodam, 

trisobno stanovanje, 95 kvadratnih 
metrov, vseljivo takoj, cena 69.000 
DEM. 0 329-875, v petek od 16. do 
19. ure, v sredo od 10. do 13. ure in 
od 16. do 19. ure. ioeoi 

Manjšo stanovanjsko HIŠO, staro 60 
let, v okolici Šenčurja, prodam. Šifra: 
NI SLABA imm 

Zelo dobro ohranjeno, 15. let staro 
dvosobno STANOVANJE, v Skorji 
Loki, prodam. 0 622-609 leoos 

V Frankovem nas. 43, prodam ENO 
SOBO. Cena po dogovoru. Ogled v 
dopoldanskem času. 0 633-106 
16619 

Nedograjeno HIŠO, z lepo parcelo, 
prostorom v Orehovljah, pri Kranju, 
prodam. 0 50-836 16831 
TROSOBNO STANOVANJE, v Kran

ju, opremljeno, Catv, telefon, zaprt 
balkon, v mirnem delu Kranja, pro
dam. 0 212-718 16649 

Družina najame DVOSOBNO STA
NOVANJE, v Kranju, cena 250 DEM, 
nudiva enoletno predplačilo. 0 41-
700 10725 
Na Planini III., prodam DVOSOBNO 

STANOVANJE, 62,3 kvadratnih me
trov, cena 1050 DEM na kvadratni 
meter, ali po dogovoru. 0 212-073 
16741 * 

DVOSOBNO STANOVANJE, central
na, telefon, do 55 kvadratnih metrov, 
cena 5000 DEM, kupom. 0 211-983 
16748 

Boh. Bistrica, DVOSOBNO STANO-
VANJE, I. nadstropje, centralna, takoj 
vseljivo, prodam. 0 41-246 10003 

HIŠO v Jeseniških Rovtah, prodam 
ali zamenjam za manjšo. 0 891-204 
16818 

V Kranju - Šorlijevo, zelo ugodno, 
takoj prodamo, dvosobno stanovanje 
52 kvadratnih metrov. 0 218-693 in 
214-674 16849 

Oddam dvosobno STANOVANJE z 
kabinetom, telefon, CK, CATV, eno
letno predplačilo. 0 326-230, nedel
ja. 16897 

V Radovljici oddam sobo, mlajši 
ženski, šifra: MANJŠA P O M O Č 16901 

DVOSOBNO STANOVANJE, s tele
fonom, 65 kvadratnih metrov, zelo 
dobro ohranjen, prodam. 0 331-417 
16910 

Na Planini ODDAM, opremljeno 
garsonjero s telefonom, predplačilo. 
0 325-536 16813 
Vrstno ATRIJSKO HIŠO, v Drulovki, 

prodamo. Trgoagent d.o.o., Majorja 
lavriča 12, Ljubljana. 0 199-729 in 
199-686 16960 

Ugodno PRODAMO stanovanja v 
KRANJU: garsonjere 30 m2; enosob-
na na Planini, 42 in 44 m.2; v centru 
Kranja: prvo nadstropje- 48 m2: 
dvosobno na Planini, 58 in 63 m2 in 
65 m2; dve in pol sobno v šorlijevem 
68 m2 na Planini 68, 72, 82 m2; 
trisobno na Planini in pri Vodovod
nem stolpu. V LESCAH, Alpski bloki; 
garsonjero 25 m2 in enosobna 40 
m2. Na JESENICAH, V NIZKEM 
bloku, brez centralne, enosobno, 37 
m2, dvosobno 48 m2, trisobno 80 
m2. Na HRUŠICI , centralno kurjavo 
in petsobno v hiši na Javomiku 100 
m2. V TRŽIČU trisobno 72 m2 in dvo 
In pol sobno 56 m2 (center); V 
PREDDVORU, trisobno, v hiši 73 
m2 in 80 m2. V HOTAVUAH eno
sobno 32 m2 z vrtom in druga. 
KUPCI NE PLAČAJO PROVIZIJE! 
APRON NEPREMIČNINE. 0 214-
674 16988 

C I T R O E N 

CELOVEC 
i V V I E S N E R 
'* KOMPLETEN ZASTOPNIK 
l CITR0ENA 
i* UGODNE EKSPORTNE CENE 
' NOVIH IN RABLJENIH VOZIL 

SAMOSTOJNO HIŠO, na prometni 
lokaciji, za gostinsko dejavnost, na 
Blejski Dobravi, prodamo. Trgoagent 
d.o.o., Majorja Lavriča 12, Ljubljana. 
0 199-686 in 199-729 16961 
SAMOSTOJNO HIŠO, v gradnji, v 

Podljubelju, prodamo. Trgoagent 
d.o.o., Majorja Lavriča 12, Ljubljana. 0 199-686 in 199-729 16962 

VARSTVO 
VARUJEM otroke na vašem ali 

mojem domu. 0 215-701 15874 

VOZILA DELI 
REZERVNE DELE, dodatno OPRE

MO za škode; rabljene DELE za 
Zastavo, 126 P, prodam. 0 715-
601 - Bojan 15007 

CITROEN avtoodpad, rabljeni re
zervni deli in odkup vozil Citroen za 
avtoodpad. 0 692-194 10102 

Zadnji levi BLATNIK, za R 4, prodam. 
0 46-652 16025 

Komplet PLINSKO NAPRAVO, za 
osebni avto in kompresor, prodam. 
0 46-055 16668 

PRTLJAŽNIK In poškodovana desna 
VRATA za R 5 Campus, prodam. 0 
733-185 16784 

VOZILA 
AKUMULATORJE vseh vrst Vesna in 

Topla z 2-letno garancijo od 3.250 
SIT naprej, plačilo s čekom 30 dni, 
najceneje na Gorenjskem nudi 
Agroizbira čirče. 0 064/324-802 
14943 

Enodnevni nakupovalni IZLET z 
avtobusom na Madžarsko, dne 17. 
julija 1993. Prijave na 0 49-442 
15653 

ZASTAVO 101, letnik 1986, prodam. 
Škerjanc, 4. oktobra 23, Cerklje. 
16379 

TRAKTORSKI VILIČAR, s tremi 
cilindri, prodam. Na vasi 14, Voglje. 
16394 

LADO SAMARO 1300/5V, letnik 
1990, garažirano, z dodatno opre
mo, registrirano do 1/94, prodam. 0 
85-514, popoldan. isseo 

SUBARU Justv, 1 os, 2 WD, letnik 
1990, prodam. 0 421-717 ali 421-
017 16586 

JETO, letnik 1981, prodam. 
094 

r 45-
16576 

GOLF diesel, letnik 1983, prodam. 0 323-851 16677 

BOLHO, letnik 1981, registrirno celo 
leto, prodam. 0 70-600 lesss 

126 P, letnik 1979, roza barve, 
vozen, ugodno prodam. 0 52-218 
16569 

SUBARU VIVIO M 70, letnik 1989, 
prevoženih 25.000 km, prodam. 0 
312-300 16883 

GOLF JXD, letnik 1988, prvi lastnik, 
ugodno prodam. 0 421-528 lesse 

R 4 TL, letnik 1978, garažirana, 
prodam. 0 76-745, popoldan. 19597 
R 4 TL, letnik 1983, registriran do 3/ 

94, cena 1600 DEM, prodam. 0 52-
038 16688 

MISTHUBISHI LANCER GLX, model 
1991, registriran do 2/94, cena 
16.800 DEM, prodam. 0 52-038 
16599 
GOLF diesel, letnik 12/89, prodam. 
0 695-100, od 11. do 16. ure ali 
zvečer. 10004 
OPEL CORSA diesel, letnik 1989, 

cena po dogovoru, prodam. 0 692-
191 16607 

Yugo 45, letnik 1986, ugodno 
prodam. 0 736-510, med 15. in 17. 
Uro. 18608 

GOLF JX, letnik 1988in 1989, 
prodam. 0 52-080 10012 

ZASTAVA 101, GTL 55, letnik 1985, 
registriran, z veliko deli, prodam. 0 
49-379 16614 
R 4, letnik 12/90, prevoženih 18.000 

km, prodam. 0 733-834 10010 

PZ 125, dobro ohranjen, letnik 1978, 
registriran do 19. aprila 1994, ugod
no prodam. 0 327-505 10022 

GOLF, diesel, nekaramboliran, od 
prvega lastnika, star od 3 do 6 let, 
kupim. 0 324-900 16824 

GOLF, diesel, letnik 1988, 126 P , 
letnik 1990 In VESPO, letnik 1984, 
prodam. Zalog 78, Cerklje. 10032 
ODKUP, prodaja in prepis vozil. 0 

331-061 In 0609/612-030 16633 

LADO 1300, letnik 1982, registrirana 
do 12/93, prodam. 0 861-075 10039 

R 4 GTL, letnik 8/91, prevoženih 
21.000 km, bele barve, avtoradio, 
prvi lastnik,cena 6700 DEM, prodam. 
O 83-159 10646 

Atraktiven JEEP TOYOTA, Land-
criviser, prodam, v račun vzamem, 
osebni avto. 0 70-200 leeso 
YUGO 45, po delih, prodam. 0 48-

071 16652 

I Iskra-Canon-Panasonic I 

prodaja na drobno in debelo • rabati 
montaža na terenu, svetovanje, ga
rancija, atesti, konkurenčne cene 

LJUBLJANA. BRILE JEVA 12, 
tel./fax: 573-209 
KRANJ LJUBLJANSKA 1, 
tel./1ax: 222-150 

ZASTAVO 750, letnik 1981, registrir
an do 12/93, prodam. 0 327-437 
16654 

GOLF, diesel, letnik 11/89, prevože
nih 58.000 km, bele barve, prodam. 
Hrastje 207, Kranj. 10055 

YUGO 45 A, letnik 6/87, dobro 
ohranjen, prodam. 0 422-349 10057 
ZASTAVO 750, letnik 1983, registrir

ano do 12/93, prodam, šučur, Gro
harjevo nas. 5, škofja Loka. 18864 

TOVORNI AVTO 1217, letnik 1979, 
prodam ali zamenjam za osebni avto. 
škofja Loka. 0 621-414 10007 
GOLF, diesel, letnik 82/83, S paket, 

pet prestav, nemški , od prvega 
lastnika, cena 5100 DEM, nujno 
prodam. 0 714-612 10070 
LADA SAMARA 1300, 3V-5P, letnik 

1990, registriran do 6/94, prodam. 0 
70-563 16672 

R 4 TL, letnik 1982 in ZASTAVO 101, 
po delih, prodam. Drulovka 23/A, 
(pod cerkvijo). 16675 
YUGO 55 GVL, letnik 1989, prevo

ženih 53.000 km, dobro ohranjen, 
prodam. Kne Aleksander, Adergas 
16, Cerklje. 10001 

PEUGEOT 204, letnik 1969, ugodno 
prodam. 0 64-038 16684 

126 P, letnik 1988, registriran do 6/ 
94, ugodno prodam. 0 48-140 10005 

GOLF, letnik 1980, garažiran, pre
voženih 98000 km, prvi lastnik, 
prodam. 0 212-024 ieeoe 
ZASTAVO 101, letnik 1979, reglstrir-

ano do 1/94, cena 1.100 DEM, 
prodam. Gregurič, Mestni trg 41, 
Škofja Loka. 16690 

Odločno ohranjen KOMBI FORD 
Tranzet, zelo ugodno prodam. 0 
713-278 16691 
YUGO 45, letnik 1989, prodam, cena 
po^dogovoru. 0 725-189, popoldan. 

YUGO 55 A letnik 1986, cena 3000 
DEM, prodam. 0 66-270 10099 

Prodam Jugo 45, let. 88, dobro 
ohranjen. Tel. 327-327 po 18.30 uri. 
YUGO 45, letnik 1990, prvi lastnik, 

ugodno prodam. 0 331-061 i67oo 

Odkup, prodaja In PREPIS vozil. 0 
323-171 int. 12 in 331-061 16701 
126 PGL, letnik 1989, registriran do 

2/94, cena 2.700 DEM, prodam. 0 
329-728 16705 

SAMARO 1300 S, letnik 12/89. 
52.000 km, prodam. 0 221-321 
int.2285 16709 

GOLF, bencinar, letnik 1978, pro
dam. Viharnik, Jezerska c. 35, Kranj. 
16711 

ZASTAVO 101, po delih, prodam. 0 
622-251 16721 
OPEL ASCONA . letnik 1986. bela 

barva, prodam. 0 881-452, od 22. 
do 23. ure. -—1 16723 

OPEL VECTRA 1.7 D, letnik 9/91, 
prevoženih 18.000 km, prodam. 
Britof 356. 16727 

VAUXHALL Chevette GL, letnik 
1977. prevoženih 23.000 km, po 
generalni in v celoti obnovljen , 
prodam. 0 061/621-952 10735 
R 5 1400, letnik 1990, prodam. 0 

323-209 16738 

HROŠČA 1200 J, dobro ohranjen, 
registriran do 6/94, prodam. 0 723-
039 16740 

DŽIP TOYOTA, diesel, 9 oseb ali 
1200 kg, prodam. 0 620-483 16744 

ŠKODA 120 LS, cena 1000 DEM, 
menjam za dražji avto. 0 620-483 
16746 

R 4 GTL, letnik 1986, registriran do 
6/94, prodam. 0 327-056, od 8. do 
16. Ure. 16746 
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A u t o - K r a i n e r 
CELOVEC, ROSENTALERSTRASSE 126, 

tel.:9943-463-21415 
VOZILA*NAD.DELI*SERVIS 
GOVORIMO SLOVENSKO 



GOLF, letnik 1979, registriran do II 
94, prodam. S 213-060 16750 

ZASTAVA, YUGO 55 SCALA, letnik 
1990, prevoženih 39.000 km, cena 
4.500 DEM, prodam. 0 70-76716752 

SUBARU LEONE, CARAVAN 1.6 DL, 
4 VD, letnik 1986, prodam. 0 713-
164 16754 

YUGO KORAL 45, letnik 1988, 
prodam. 0 82-831 16762 

126 P, letnik 12/87, prodam. 0 58-
209 16765 

126 P, letnik 1980, prodam,. 
423 

621-
16766 

ZASTAVO 101. letnik 1977, zelo 
ugodno prodam, (tudi po delih). 
Pristavec, Črnivec 17, Brezje. 16788 

ZASTAVO 750 SC, obnovljeno, 
prodam. 0 733-889, Kristan. 16776 

YUGO 45 KORAL, letnik 5/89, 
prodam. O 681-134 16782 

YUGO 45, letnik 1988, registriran do 
7/94, prodam, 0 632-385 16768 

YUGO 45 KORAL, letnik 1990, rdeče 
barve, prodam. Kazič, Hrusica 62, 
Jesenice. 16701 

BMV 316, letnik 1988, dobro ohran
jen, črne barve, prodam. 0 738-058 
16787 _ 

FIAT 132, letnik 1979, ugodno 
prodam. 0 715-597 16800 

FORD ESCORT 1.8 D, letnik 1991, 
prodam. 0 45-675 16802 

Odkupim KARAMBOLIRANO VOZI
LO, od letnika 1987 dalje, tudi 
totalkol 0 218-941 18807 

R 21, letnik 1991, zelo ugodno 
prodam. 0 45-639 1M14 

Poljski FIAT 125 P, za dele, prodam. 
0 45-253 16815 

Manjšo TOVORNO PRIKOLICO, 
prodam. 0 84-548 1B619 

SUBARU JUSTY 1.0, letnik 1990, 
prodam. 0 622-140 16826 

R 4 TU, letnik 1984, registriran do 2/ 
94, ugodno prodam. 0 218-926, 
popoldan. 10035 
OPEL ASTRA 1.6 i, GLS 100 KM, 

letnik 3/93, prodam. 0 861-140, od 
20. do 22. ure. 16830 

YUGO 45, okt./88, ugodno prodam. 
0 328-821 16842 

R 4 GTL, letnik 1990, registriran do 
2/94, prodam. 0 323-558 16843 

R 4 , letnik 1991, cena po dogovoru, 
prodam. 0 82-188 16844 

JUGO 45, ohranjen, registriran, 
letnik 1985, cena po dogovoru, 
prodam. 0 59-109 16846 

ZASTAVO 101, letnik 1986, prodam. 
0 216-604 16846 

ZASTAVA 128, letnik 8/87, svetle 
barve, z dodatno opremo, prodam. 
0 215-333 16851 

GOLF JGLD, letnik 1984, registriran 
do 5/94, prodam. 0 82-065 16854 

GOLF/̂ etnik 1978, prodam. 0 331-
417 16856 

Spredaj karamboliran YUGO 45, 
letnik 1986, celega aii po delih, 
registriran do 5/94, prodam. 0 
/25-165 16863 

YUGO 45, letnik 1987, prodam. 
13221-261 16865 

R 9, rdeč, letnik 1982, odlično 
ohranjen, cena 7000 DEM, prodam. 
0 733-671 16866 

UNO 1000 FIRE, letnik 12/88, 
srebrn, prodam ali zamenjam. 0 
328-469 16870 

ZASTAVO 128, letnik 1990. prodam. 
O 312-255 1682 

FIAT 750, letnik 1984, prodam. 0 
43-112 16872 
YUGO 55, letnik 1987, prodam. 0 

312-255 I M M 

OPEL CORSA, limuzina, letnik 1988, 
prodam. 0 215-844 16878 

Novo sprednje VETROBRANSKO 
STEKLO, za Zastavo 101, prodam. 
0 738-874 16881 

YUGO KORAL 45, letnik 1988, dobro 
ohranjen, prodam. 0 43-155 10002 

126 PGL, letnik 1986, prevoženih 
45.000 km, prodam. Triglavska 12, 
Kranj, Drulovka. 10003 

TOVORNO PRIKOLICO, 250 kg, 
prodam. 0 241-864 10005 
OPEL KADETT 1.3 S, prva registra

cija 1985, avto je redno servisiran in 
vzdrževan, prodam. 0 48-745 10000 
YUGO 45, letnik 1989, registriran do 
6/94, prodam. 0 67-342 10000 
W 1200, prodam ali zamenjam, za R 
5 z doplačilom. 0 214-227 16890 

GOLF, diesel, letnik 12/85, registriran 
do 1994, ugodno prodam. 0 215-
545 16882 

YUGO 55, po delih, motorjem, 
avtomatizerjem in več ostalih delov, 
prodam. 0 682-724, od 20. do 22. 
ure. 16865 

FOLKSVAGEN, lernik 1976, regis
triran do 6/94, cena po dogovoru, 
prodam. 0 872-582 10000 
R 4 GTL, letnik 1984, prva regis

tracija 1985, odlično ohranjen, regis
triran do 9/93, ugodno prodam. 0 
325-640 16888 

FORD ESCORT, 1.3 C, nemške 
izdelave, letnik 1989, prva registraci
ja 1990, odlično ohranjen, metalik 
barve, pomična streha, avtoradio, 
garažiran, prodam. Pipan, Kališka 
14/2, Drulovka. Ogled v soboto in 
nedeljo. 10004 

GOLF, diesel, letnik 1979, izredno 
lepo ohranjen, cena po dogovoru, 
prodam. 0 43-072 10005 
ZASTAVO 101 GTL 55, letnik 1984, 

ugodno prodam. 0 403-166 10007 

Vse dele za ZASTAVO 101 in YUGO, 
prodam. Savska c. 42, Kranj. 10011 

GOLF, letnik 1982, ogled možen 
dopoldan, prodam. 0 325-296 10012 

ZASTAVO 101, letnik 1980 in 
ZASTAVO 128, letnik 1987, prodam. 
0 329-502 16816 

ZASTAVO 101, letnik 1980 in 
ZASTAVO 128, letnik 1987, prodam. 
0 325-862 16817 

YUGO 45, letnik 1988, registriran do 
6/94, prevoženih 55.000 km, cena 
3.500 DEM, prodam. 0 723-442 
18920 
JEPP VVRANGLER 2.5 Laredo, letnik 
10/91, Hardtop, cena 28.500 DEM, 
prodam. 0 714-941 19922 

Dobro ohranjeno ZASTAVO 101, 
letnik 1979, prodam. 0 422-631 
18925 
FIAT UNO 45 S, FIRE. letnik 1986, 

rdeče barve, cena 6.500 DEM, 
prodam. Redžič, Kalinška c. 23, 
Kranj. 10930 
YUGO 45, letnik 1985, registriran do 
5/94, dobro ohranjen, cena 1700 
DEM, prodam. 0 323-803 10931 

R 5, črne barve, star leto in pol, 
prodam. Pothom 52, Zg. Gorje. 10932 
ZASTAVO 750, letnik 1980, prodam. 

Golniška 53, Mlaka pri Kranju. 10933 
AX, bencinar, letnik 1989 ali 1990, 

kupim. 0 211-430 10935 
ŠKODA FAVORIT, servis in prodaja 

originalnih rezervnih delov. 0 41 -079 
in 214-198 10930 

YUGO 45, letnik 1983, ter desni 
BLATNIK za Yugo, prodam. 0 217-
386 16937 

PEUGEOT 309 GL, letnik 1987, 
prodam. 0 632-088, popoldan. 10930 

GOLF JXD, letnik 1986, ugodno 
prodam. Omers, Hrastje 197. 0 
327-163 18942 

OPEL KADETT, letnik 1982, regis
triran do 1/94, prodam. 0 801-107, 
danes od 16. do 20. ure. 19943 

YUGO 45, letnik 1988, prodam. 0 
46-684 16946 

GOLF, letnik 1982, in ZASTAVO 750. 
letnik 1984, oba registrirana, cena po 
dogovoru. Vukobrat, Delavska 19, 
Stražišče. 10947 

LADO 1600, letnik 1980, dobro 
ohranjeno, registriran do 1/94, cena 
po dogovoru, prodam. 0 733-449 

GOLF, diesel, letnik 1984, S paket, 
prodam. 0 46-561 10949 

RESNIM in POŠTENIM osebam, 
nudimo honorarno delo. 0 217-254 
16730 
Iščem delavca za pomoč pri splošno 
KIPARSKEM delu. Bohinec, Radovl
jica, Šercerjeva 1. 0 715-814 16742 

Zaposlimo OFSET TISKARJA, za 
vodenje tiskarne. 0 43-252 10743 
PRIPRAVNICO z Ekonomsko šolo, 

zaposlimo. Možnost šolajna ob delu, 
študij jezika in računalništva. Prošnje 
z kopijami zadnjih dveh spričeval, 
pošlj i te na naslov, LE Tehnika, 
Hrastje 75, Kranj. 10747 

REDNO zaposlim kvalificiranega 
MIZARJA, v Zalogu pri Cekljah. 0 
41-695 16827 

Zaposlimo ŠOFERJA s C in E 
kategorijo, na kiperju. 0 621-783 
16633 _ ' 

ŠOFER s C in E kategorijo, dobi 
službo. Šifra: ŠOFER 16848 

Trgovina Tinkara zaposli, POSLO-
VODKINJO IN PRODAJALKO, sredn
jih let. Oglasite se na naslov Trgovina 
Tinkara, Hotemaže 2, Preddvor. 10902 
Iščemo ŠIVILJE, za šivanje tekstilnih 

izdelkov. Šifra: NATANČNA 10903 
Zaposlimo KUHARJA KUHARICO 

ali PRIPRAVNIKA v okrepčevalnici, 
po možnosti iz okolice Škofe Loke. 
0 620-575 16814 

Zaradi povečanega obsega dela, 
zaposlim kvalificiranega MIZARJA. 
0 43-007 16926 

Honorarno zaposlim dekle v kava 
baru. 0 47-803 

Zaposlimo fanta ali dekle za delo, v 
DNEVNEM BARU. 0 43-552 in 421-
226 16950 

KRAVO po izbiri, prodam. 
16739 

66-351 

Ž I V A L I 

Z A P O S L I T V E 

Dekle s prakso za STREŽBO, v 
bifeju, v Skorji Loki, zaposlim. 
Krčma Pavle. 0 620-077 19499 

Redno zaposlimo dva območna 
VODJA, za delo z ljudmi. Delo je 
dolgoročno. Vsi interesenti naj pusti
jo svojo ponudbo na 0 328-949 
16563 

Takoj zaposlimo več STROJNIH 
KLJUČAVNIČARJEV, za oskrbo stro
jev in več delavcev za priučitev v 
kamnoseški stroki, šifra: DELO TA
KOJ 16579 

S 1. septembrom 1993, sprejmemo 
v redno delovno razmerje, kvalificir
ano PRODAJALKO. Pošljite ponudbe 
s kratkim življenjepisom in opisom 
dosedanjega dela. Šifra: POŠTENO 
16687 

Uspešno podjetje ZAPOSLI več 
sodelavcev na področju Gorenske, 
delo je zelo kreativno. 0 50-506 ali 
061/824-081 16610 

Iščem omejeno število ZASTOPNI
KOV. Osebni dohodek 2000 DEM, 
m e s e č n o . 0 221-579 16626 

Sprejmem SERIJSKO ŠIVANJE na 
domu, konfekcija ali podobno, na 
elektronskem šivalnem stroju, NA-
TANČNA. 0 58-035 16662 

ZAPOSLIM kvalificiranega MALAR-
JA, v redno delovno razmerje. 0 47-
350 16687 

REKLAMNO PODJETJE nudi delo 
grafičnemu oblikovalcu, delo tudi na 
računalniku. 0 633-786 10700 

Iščem AGENTE za delo na terenu. 
Možnost redne zaposlitve. 0 212-
618 16718 

Mlade brak JAZBEČARJE, odličnih 
staršev z rodovnikom, prodam. 0 
061/823-120 16561 

KRAVO ali TELICO, prodam po izbiri. 
Lahovče 47, Cerklje 16567 

Štiri leta staro brejo KOBILO, z 
žrebičkom, prodam. 0 783-241 

Bikca SIMENTALCA, težkega 90 do 
100 kg, prodam. Struževo 7. 10591 

Mlade KUNCE, stare dva meseca, 
prodam. Dvorje 44. 10013 

Mladiča N E M Š K E G A OVČARJA, 
starega 9 tednov, prodam. 0 49-379 
16615 
Teličko SIMENTALKO, staro 3 tedne, 
prodam. Sr. Bitnje 25. 10020 

Dva TELETA stara dva meseca, 
prodam. 0 691-744 10530 

Mlado KRAVO, po teletu, prodam. 
0 682-727 16637 

KRAVO, pred telitvijo, prodam. 
Jelovčan, Dražgoše 27. 0 66-317 
16659 
ZLATE PRINAŠALCE, stare 6 ted

nov, prodam. 0 736-603 10000 

Mlade BRAK JAZBEČARJE, črne z 
rjavimi ožigi, z rodovnikom, odličnih 
staršev, prodam. 0 64-347 10000 

Mlado KRAVO SIMENTALKO, za 
zakol, prodam. Zupan Filip, Brezje 
12. 16673 

Polovico mlade KRAVE, prodam. 0 
713-125, Bolšič Ivan, Sobčeva 13, 
Lesce. 18677 
KRAVO ali TELICO brejo, prodam ali 
menjam za Jalovo. Virmaše 42, 
Škofja Loka. 16680 
Brejo TELICO in 3 mesece starega 

BIKCA oba SIMENTALCA, prodam. 
Sp. Duplje 71. 16694 

PIŠČANCE težke 2,5 kg, za zakol. 
prodam. 0 733-879 16695 

Bikca SIMENTALCA. prodam. 0 
46-022 10714 

Bikca SIMENTALCA, starega 8 
tednov, prodam. 0 64-124 i67ie 

čistokrvne mladičke SAMOJEDE 
brez rodovnika stare 6 tednov, pro
dam. 0 81-837, popoldan Od 15. do 
20. ure. 18722 

GRAHASTE IN RJAVE Jarkice, 
prodam. Stanonik. 0 65-546 10729 
TELETA za zakol ali nadaljno rejo, 

prodam. 0 64-350 10731 

Dva PRAŠIČA od 60 do 80 kg, 
prodam. Visoko 92. 16732 

Mladiče srednjega ŠNAVCERJA, 
barve poper-sol, prodam. 0 223-
412 18733 

Dve TELICI SIMENTALKI, prodam ali 
menjam za bika. 0 401-308 10734 

N E M Š K E O V Č A R J E , mladiče z ro
dovnikom, cepljene, prodam. 0 
622-859 

BELE PIŠČANCE za zakol 
ali nadaljno rejo po 180 SIT 
za kg in MLADE KOKOŠI 
pred nesnostjo prodamo. 

Perutninarstvo, 
Moste 99 pri Komendi, 

tel. 061/841-471 

20 do 150 kg težke PRAŠIČKE, 
možna dosatava na dom, prodam. 
Stanonik. 0 65-546 10745 

LABRADORKE, rumene barve, z 
rodovnimom, poceni prodam. 0 
66-473 16768 

Tri TELICE SIMENTALKE, stare po 
18 mesecev, prodam. 0 733-211 
16777 

KUNCE Modri Dunajčan, za nadaljno 
rejo, prodam. 0 65-513 10794 

Mladiče LOVSKI TERIER, cepljene, 
stare 2 meseca, prodam. 0 710-014 
18798 
KOKOŠI NESNICE, cena 100 SIT za 

komad, prodam. Zadraga 18, Duplje. 
16609 

R A Č K E IN PURANE, po izbiri, 
prodam. 0 403-235 10010 

Bikca FRIZIJCA, starega en teden, 
prodam. 0 714-076 16B12 

BIKCA težkega 150 kg, prodam. 
Rozman, Ravnica 7. 0 713-228 

Teličko SIMENTALKO, prodam. 0 
53-560 16831 

ODOJKE za zakol in PRAŠIČE za 
rejo, prodam. 0 733-232 10*34 
Razprodaja eno leto starih KOKOŠI, 

za zakol ali nadaljno rejo. Bajd Miro, 
Snakovška c. 37, Križe. 10030 

LABRADOR RETRIEVERJE, svetle, 
samce, z rodovnikom, cepljene, 
prodam. 0 692-761 10040 
TELETA starega 10 dni, kupim. 0 

48-526 16847 

Telico SIMENTALKO, v devetem 
mesecu brejosti, in KRAVO Simen-
talko, v tretje brejo, prodam. 0 70-
012 18659 
Teleta SIMENTALCA, za rejo, kupim. 
0 70-222 16861 

Deset dni staro TELIČKO, prodam. 
Srednja vas 40, Šenčur. 10009 
Lepe rdeče PETELINE, prodam. Sp. 

Brnik 60. 16875 
PUJSKE težke 30 kg, prodam. Sp. 

Brnik 60. 16877 
Brejo KRAVO, v devetem mesecu, 

drugo tele, dobro mlekarico, prodam. 
0 832-941 16870 

PUJSKE 50 do 60 kg, prodam. 
Žabnica 37. 0 310-122 10079 

JARKICE pred nesnostjo in bele za 
dopitanje, prodam. Furjan, Hraše 5, 
Smlednik. 10009 

KOKOŠI NESNICE, za zakol ali 
nadaljno rejo, breje OVCE, in kletke 
za kokoši nesnice, prodam. Kupim, 
več telet SIMENTALCEV za nadaljno 
rejo. 0 70-706 16896 

TELETA SIMENTALCA, starega do 
10 dni, kupim. 0 217-062 10900 

Kravo SIMENTALKO 
prodam. 0 51-341 

s teletom, 
16958 

Mlado KRAVO, prodam. 
16918 

66-318 

Enoletne KOKOŠI, prodam. Žeje 19, 
Duplje. 18919 

Čistokrvno N E M Š K O OVČARKO, 
staro 3 mesece, z rodovnikom, 
prodam. Puštal 18, škofja Loka. 0 
620-619 16940 

Prodajalna 
Č R N A D A N A 

na Mohorjevem klancu 

vam nudi 
črnino In žalne 
dodatki, takojšnja 
popravili oblatil, 
konfekcijo In pletenine 
v črno-belih tonih, 
nogavice... 

I Z N A S L E D N J E 
Š T E V I L K E 

Prodam V L E Č N O KLJUKO in zad
njo MASKO za Lado Samaro. 0 
621-097 
Ležeči, 80 litrski BOJLER, nov, 50 
VTARNIH IZREZOV, mahagonij, 
TOBI štedilnik s pečico, rabljen, 
gorilnik, nemški , ter PUMPO, po
ceni prodam. 0 46-402 

S A L O N 

P O H I Š T V A 

A H \ 
MAJA 

Kranj, PREDOSUE 34 
(kulturni dom), trt/. 241-0g 

OSMRTNICA 

S p o r o č a m o ž a l o s t n o vest, da je umrl 

M A R J A N Z A L E T E L 
upokojenec Tovarne obutve P E K O T r ž i č 

iz T r ž i č a , Zelenica 4. Od pokojnika smo se poslovili v č e t r t e k , 
15. julija 1993, ob 11. un na p o k o p a l i š č u v T r ž i č u . 

T O V A R N A O B U T V E P E K O T R Ž I Č 

ZAHVALA 

Ob izgubi naše drage 

J E R I C E Z U P A N 
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti, nam izrekli s o ž a l j e , darovali cvetje in zapeli 
ž a l o s t i n k e . Zahvala vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam pomagali v t e ž k i h trenutkih. Hvala g-

ž u p n i k u za lepo opravljen pogrebni obred. 

VSI NJENI 

Duplje, 5. julija 1993 

t OSMRTNICA 

V 88. letu starosti nas je zapustila naša mama 

M A R I J A N A G O D E 

Od nje se bomo poslovili v petek, 16. julija 1993, 
ob 17. uri na p o k o p a l i š č u v Bitnjah. 

Sin Janez, h č i Francka in drugo sorodstvo 

ZAHVALA 
V 82. letu starosti nas je zapustila 
naša draga mama, babica, prababica, 
sestra in teta 

F R A N C K A 

B R O L I H 
p.d. K R I Ž N A R J E V A mama 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, za i z ročeno sožal je j darovano cvetje ter sveče in 
vsem, ki ste jo v tako velikem Številu pospremili na njeni zadnji 
poti. Posebej hvala g. dekanu S L A B E T U in g. Š E N K U za lepo 
opravljen pogrebni obred ter pevcem za zapete žalost inke. 
Vsem skupaj ter vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala, ker 

ste nam v t e ž k i h trenutkih stali ob strani. 

VSI NJENI! 

H o t e m a ž e , OBevek, Sebenje, Lichtenstein 

ZAHVALA 
V globoki ža los t i in b o l e č i n i smo v 91. letu ž i v l j e n j a izgubili in p o l o ž i l i v 
prerani grob slovenske zemlje našega dobrega o č e t a , dedka, tasta, 
pradedka in strica 

F R A N C E T A 

Š E N K A 
p.d. M I H Č O V G A F R A N C E T A iz P o t o č 

I z r a ž a m o iskreno zahvalo za vso n e s e b i č n o p o m o č v t e ž k i h urah njegovega in n a š e g a ž i v l j e n j a , 
za darovano cvetje, ki je pokrilo njegovo gomilo, ter za spremstvo na njegovi zadnji poti dobrim 
sorodnikom in sosedom, posebno zahvalo pa- smo d o l ž n i izraziti dr. Bavdku, dr. Pavlin 
Destovnikovi, sestrama H E L E N I in MARINI v Z D Kranj za vso p o m o č v času njegove t e ž k e 
bolezni. N a j l e p š a hvala gospodu z l a t o m a š n i k u Francu R O Z M A N U , g. kaplanu iz Š e n č u r j a za 
besede t o l a ž b e d o m a č i m in poslovitev od o č e t a s č u s t v e n o m a š n o daritvijo. Enaka zahvala velja 
tudi zvonarjem s P O T O Č , n o s a č e m , pevcem Bratov Zupan za zapete ganljive poslovilne pesmi, 
sodelavcem ISKRA O T C , Jelovica Preddvor ter gospodu G u č k u in gospodu J e r i č u za 
vsestransko p o m o č in lepo poslovitev od našega o č e t a . Vsem in vsakomur posebej še enkrat 

iskrena hvala. 

Ž a l u j o č i : sin Francelj in h č e r k a Slavka z d r u ž i n a m a 

P o t o č e , 5. julija 1993 



ZAHVALA 

Ko je Življenje samo Se trpljenje, 
ko se srce v brezupu ustavlja, 
takrat je smrt samo odrešenje, 
vendar srce se pretežko poslavlja. 
Tvoj dom ovila ie črnina, 
ostala je tišina, ki močno boli, 
a solza se ne posuši. 

Ob boleči izgubi dragega očeta, deda, 
pradeda, tasta, brata, strica ter svaka 

FRANCA ZAVRLA 
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno ustno sožalje, darovano cvetje, sveče ter 
številno spremstvo na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se 
tudi gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni obred, 
gospodu Jermanu in d.o.o. NAVCEK za vestno opravljene 
Pogrebne storitve, pevcem okteta Klas iz Predoselj in 
praporščakom. Hvala tudi dr. Brodniku, dr. Ješetu ter osebju 
kirurškega oddelka bolnišnice Jesenice. Vsem imenovanim in 

neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

VSI NJEGOVI 
Britof, 13. julija 1993 

t ZAHVALA 

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše drage mame 

KATARINE KRISTAN 
p.d. Brsove mame s Sela pri Bledu 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
nosačem, sovaščanom in znancem za izrečena sožalja, darovano 
cvetje, sveče in prispevke za Karitas ter vso pomoč v najtežjih 
trenutkih. Posebna zahvala gospodu župniku za lepo opravljene 
molitve in pogrebno mašo, ter bratom Zupan za ganljivo lepo 
petje. Hvala vsem, ki ste se poslovili od nje in jo tako številno 
pospremili na njeni zadnji poti. Iz srca hvala g. dr. Janezu Zumru 
za njegovo veliko pomoč, požrtvovalnost in dobroto v zadnjih 
dnevih njenega življenja, g. dr. Borutu Rusu za vso pomoč v 
zadnjem tednu in ga. dr. Lilijani Krivec za njeno dolgoletno 
zdravljenje, nesebično pomoč in njen tako prisrčen in razume
vajoč odnos do pokojnice. Vsem, ki ste jo imeli radi, jo 
spoštovali, ji kadarkoli in karkoli dobega storili in ji pomagali, 

ISKRENA HVALA in BOG POVRNI! 
VSI NJENI 

Selo pri Bledu, 12. julija 1993 

OSMRTNICA 

Umrl je upokojeni delavec naše bolnišnice 

FRANC LEGAT 
Od njega smo se poslovili v sredo, 14. julija 1993, na 

pokopališču na Rodinah. 

Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE 

ZAHVALA 
Ob boleči izgubi našega dragega 
brata, strica in svaka 

JANKA 
ŠTEFETA 
iz Bistrice pri Tržiču, Kovorska 13 

učitelja - ravnatelja v upokoju, gasilskega veterana in višjega 
gasilskega častnika, se iskreno zahvaljujemo prijateljem in 
znancem, sorodnikom in organizacijam, ki so darovali cvetje, 
izrazili sožalje in ga pospremili k zadnjemu počitku. Posebno 
se zahvaljujemo gasilcem za častno spremstvo na njegovi 
zadnji poti, govornikoma prof. Branku Božiču in Milanu 
Valjavcu za ganljive in iskrene besede slovesa, pevcem 
Zupan za zapete žalostinke ter osebju Doma Petra Uzarja 

za vso nego in skrb v času njegovega bivanja v domu. 
VSI NJEGOVI 

Bistrica pri Tržiču, 12. julij« 1993 

ZAHVALA 
Ob boleči izgubi moje ljube mame, snahe, stare matere, 

sestre in tete 

JULIJ ANE VALJAVEC 
se iskreno zahvaljujeva vsem sorodnikom, prijateljem, 
sorodnikom za brezmejno pomoč, nasvete, spremstvo in 
cvetje na njeni zadnji poti. Izrecno zahvalo pa izrekava 
družini Maček, gospema Obradovič in Kavaž, gospodu 
Župniku, pogrebniku Jeriču, zdravnikom, Domu upokojen
cev, pevcem in vsem, ki so nama stali ob strani. 

Žalujoči: sin z ženo Ingrid in družino 
Mlaka pri Kranju, 2. julija 1993 

ZAHVALA 
Niti zbogom nisi rekla, 
niti roke nam podala. 
Smrt te vzela je prerano, 
a v srcih boš ostala. 
Ob nenadni in boleči izgubi drage žene 
in tete 

ANE ČULIG 
roj. Zadnikar 

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob 
strani, nam izrekli sožalje, podarili cvetje in jo spremili na njeni 

zadnji poti. 
Mož Štefan, Jasna z družino 

Preddvor, 10. julija 1993 

ZAHVALA 
Ob smrti mojega moža 

FRANCETA 
PODREKARJA 
se iskreno zahvaljujem sorodnikom, 
dobrim sosedom, prijateljem in znan
cem za izrečena sožalja, darovano cvetje 

mm in spremstvo na njegovi zadnji poti. 
Zahvaljujem se tudi gospodu župniku za lepo opravljen 

pogrebni obred. Vsem še enkrat iskrena hvala. 
Žena Frančiška 

V SPOMIN 

ANITI VETERNIK 
Njena vedrina in dobrota 
bosta ostali v naših srcih. 

Gimnazijski sošolci 

OSMRTNICA 

V neizmerni žalosti naznanjamo sorodnikom, prijateljem in 
znancem, da nas je za vedno zapustil naš najdražji 

PETER STREHOVEC 
v 47. letu starosti 

»greb nepozabnega pokojnika bo v petek, 16. julija 1993, ob 
.30 uri popoldan v Zg. Bitnjah. Ohranimo blagega 

t pokoj nika v častnem spominu. 
VSI NJEGOVI 

Kranj, 14. julija 1993 

Po 
16 

SPOMIN 

Spomin na srečo, 
ni več sreča, 
spomin na bolečino, 
je le bolečina. 

(S. Jenko) 

Na današnji dan, 16. julija, mineva 10 
let, odkar so nam sina vojaka pripel
jali iz JNA, kjer je njegovo načrtov 
polno mlado življenje ugasnilo na
silne smrti. 

Na našega ljubljenega nepozabnega 

TOMAŽA GRAŠIČA 
Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu! 

VSI NJEGOVI 

OBLETNICA 

Mineva žalostno leto, 
od kar nas je v tragični nesreči 
zapustila draga hčerka 

MAJA SELIČ 
Hvala vsem, ki obiskujete njen prerani grob 

in darujete cvetje in svečke. 

Žalujoči: mami Mojca in vsi njeni 

Sveti duh, 9. julija 1993 

ZAHVALA 

Ob smrti drage mame 

MARIJE -MERI 
KORDEŽ 
roj. Bertoncelj 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste najini mami pomagali, jo 
spoštovali, obiskovali, poklonili cvetje in jo spremili na njeno 

zadnjo pot. Hvala bratrancu za lep obred. 

Žalujoči: hčerki Marinka in Dragica z družinami 

ZAHVALA 

Ob žalostni in mnogo prezgodnji 
izgubi moža, očeta, tasta, brata, strica 

MIHA 
ČIMŽARJA 

se iskreno zahvaljujemo prav vsem, ki ste nam v najtežjih 
trenutkih stali ob strani, sočustvovali z nami, darovali cvetje, 
za maše, sveče in ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Posebna zahvala dr. Kosiju, dr. Marčunu, patronažni sestri in 
osebju Onkološke bolnišnice, pevcem, gospodu župniku za 

pogrebni obred. H V A L A . 
VSI NJEGOVI 

Duplje, 12. julija 1993 

V SPOMIN 
Nihče ne ve za bolečino, 
odkar v našem domu Tebe ni, 
a spomin nate vsak dan bolj in 
bolj iivi. 
Žalost, solze, bolečina, 
te zbudila n;,tiho nema je gomila, 
kjer počivaš mirno ti. 

JOŽETU 
MURU st. 

10. julija mineva eno leto, odkar je utihnil glas in utihnilo 
njegovo plemenito srce. Ostali so le sledovi pridnih rok in 
kruto spoznanje, da se res ne vrne več. Ž bolečino in 
ponosom hranimo nanj spomin. Vsem, ki se spominjate 
njegove vedrine in kadarkoli postojite ob njegovem grobu in 

prižigate svečke, iskrena hvala. 

VSI NJEGOVI 
Podgora, 9. julija 1993 

ZAHVALA 

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

MARIJE ŠENK 
roj. Javornik 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, svete 
maše in druge namene. Posebna zahvala patronažni sestri 
Alenki za skrb in nego v času njene bolezni in zdravnikom. 
Zahvaljujemo se tudi kolektivu Iskra ERO, Tehnik, Gor
enjski tisk, pevcem, praporščakom, ZB, govorniku Bitencu, g. 
župniku in Navčku za pogrebne storitve, še enkrat vsem in 
vsakemu posebej, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, 

iskrena hvala. 
VSI NJENI 

Predoslje, 7. julija 1993 

ZAHVALA 
Ob nenadni izgubi našega očeta 

EDVINA 
RUTARJA 
iz Stražišča pri Kranju 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena pisna in ustna sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter 
spremstvo na njegovi zadnji poti. Zahvala tudi sekciji gostincev 
StražiŠče, ZB Stražišče, športnemu in kegljaškemu društvu 
Sava, g. župniku za lep pogrebni obred, Matevžu Omanu za 
poslovilne besede in straŽiškim pevcem za zapete žalostinke. 

Vsem skupaj še enkrat iskrena hvala. 
Hčerka Maja v imenu vsega sorodstva 

Stražišče, 6. julija 1993 



S srbskimi kombajni nad gorenjsko žito 3 
Nadaljevanje s 1. strani 

Minister za kmetijstvo in 
gozdarstvo dr. Jože Osterc in 
minister za ekonomske odnose 
in razvoj dr. Davorin Kračun 
sta v pogoje za odkup pšenice 
letošnje letine med drugim za
pisala, da morajo žitno-mlin-
ska podjetja pridelovalcem 
plačati pšenico v 30 dneh od 
prejetja računa (po ceni 24 to
larjev za kilogram prvorazred
ne pšenice in 23 tolarjev za 
drugorazredno), vendar pa se v 
KŽK-jevem Kmetijstvu bojijo, 
da bodo pri plačilu težave. Ra
zlog je v tem, da so se peki in 
mlinarji z vlado "sprli" glede 
cene moke in kruha. Vlada je 

namreč z uredbo 24. junija do
ločila najvišje cene moke, kru
ha in pšenične moke za prede
lavo in razveljavila cene, kakr
šne so junija uveljavile žitno-
predelovalne organizacije. Mli
narji in peki se temu upirajo, 
vztrajajo pri cenah, ki so po ju
nijski podražitvi povprečno za 
12 odstotkov višje od tistih, ki 
so veljale do 1. junija in ki jih 
je pripravljena priznati tudi 
vlada, in napovedujejo, da bo
do začeli postopek za razvelja
vitev vladnega predpisa. V slo
venski žitni skupnosti bb tem 
navajajo podatek, da bi druž
bena pekovska podjetja imela 
zaradi vračanja cen 62 milijo
nov tolarjev izgube na mesec, 
mlini pa zaradi razlike med pri-

Skrbnik lučenske ceste - Da je 
cesta od Gorenje vasi do Lučin 
vzorno vzdrževana, je zasluga 
cestarja Cestnega podjetja 
Kranj Ferdinanda Buha iz Lu
čin. Njegova skrb je dobrih 10 
kilometrov dolg odsek od Gore
nje vasi do SuhegaDola, za zdaj 
še makadamski, s katerim je več 
dela, kot ga imata kolega, ki 
skrbita za asfaltni cesti med So-
vodnjem in Žirmi ter med Trebi
jo in Zmincem. Včasih je en ce
star skrbel za 2,5 kilometra ce
ste, danes pa je moja skrb štiri
krat daljša razdalja, pravi Fer
dinand. Plačilo ni pretirano do
bro, še slabše pa je plačana upo
raba lastnega traktorja, s kate-

I rim si Ferdinand pomaga pri de
lu. Da bi zaradi napovedanega 
asfaltiranja ceste do Lučin izgu
bil delo, se Ferdinand ne boji. 
Se vedno ga bo dovolj. Tudi as
falt potrebuje nego. • J.K., sli
ka G. Šinik 

Razvili bodo prapor 
V Ribnem pod Ribensko goro 
bo pojutrišnjem, v nedeljo, 18. 
julija, ob 14. uri osrednja go
renjska proslava ob 13. juliju -
prazniku šoferjev in avtomeha-
nikov. Ob tej priliki bo Združe
nje Šoferjev in avtomehanikov 
Bled razvilo tudi nov prapor in 
skupaj z jeseniškim združe
njem proslavilo 40-letnico de
lovanja. 

40 let javorških gasilcev 
Gasilsko društvo Javorje praz
nuje pojutrišnjem, v nedeljo, 
18. julija, 40 let uspešnega de
la. Ob 15. uri bodo pripravili 
slovesnost s podelitvijo pri
znanj, ob 16. uri pa bo velika 
vrtna veselica, na kateri bo 
igral ansambel Strmina. 

Planinski izlet na Kepo 
Planinska sekcija pri društvu 
upokojencev Kranj bo v četr
tek, 22. julija, pripravila zahte
ven izlet na dvatisočak Kepo. 
Hoje bo za devet do deset ur, 
odhod iz Kranja pa bo ob 6. 
zjutraj izpred avtobusne posta
je v Kranju. 

Jutri Lahovška noč 
Mladi iz vasi Lahovče v kranj
ski občini prirejajo ob koncu 
tedna dve prireditvi, s katerima 
želijo zbrati denar za dogradi
tev športnega igrišča v Lahov-
čah. Jutri, 17. julija, ob 20. uri 
bo pred gasilskim domom tra
dicionalna Lahovška noč s sku
pino Big Ben iz Nove Gorice, v 
nedeljo popoldne pa se bo ob 
17. uri začela zabavna priredi
tev s Pop designom. 

znano in resnično ceno pšenice 
68 milijonov. 

Kako se bo razpletel "spor" 
med vlado ter med peki in mli
narji, je težko napovedati, ven
dar pa je nesporno, da so peki 
na vladno uredbo različno rea
girali. V Žitu - Gorenjka Lesce 
ne spoštujejo vladnega odloka 
o vračanju cen in od 22. junija 
dalje prodajajo 80-dekagram-
sko štruco kruha po 84 tolar
jev, beli hlebec po 95 in malo 
žemljo po 14 tolarjev. Štruco 
belega kruha in beli hlebec so 
letos doslej podražili za 60 od
stotkov, žemljo pa za 40. V 
kranjski Pekarni v Naklem so 
23. junija uveljavili nove cene, 
vendar so jih že čez en teden 
vrnili nazaj, tako da zdaj kruh 

Kranj, 15. julija - V sredo popoldne je bil na obisku v Kranju drža
vni sekretar za privatizacijo mag. Tone Rop. V pogovoru s predsed
nikom izvršnega sveta Petrom Oreharjem in člani kranjske vlade je 
bila soglasna ocena, da bodo s certifikati slovenski državljani dobi
li del lastnine oziroma premoženja, s katerim bodo razpolagali in 
odločali. 

Kar zadeva Gorenjsko, je bila še posebej poudarjena želja in 
ocena o ustanovitvi gorenjske regionalne izpostave razvojnega skla
da. Na vprašanje, kako sicer ocenjuje stanje, trenutek in možnosti 
na področju lastninjenja v Kranju in na Gorenjskem, je mag. Tone 
Rop poudaril, da bi Služba družbenega knjigovodstva morala v 
kranjski občini, glede na to, da so vsa podjetja v reviziji, pospešiti 
delo. Ne bi bilo napak, da se v podjetjih, kjer to ni potrebno oziro
ma ni razlogov, ne bi predolgo zadrževala, sicer se bo delo in s tem 
lastninjenje časovno zelo zavleklo. To seveda ne pomeni posploše
vanja v zvezi zrevizijami.sai je v primerih, kjer so bile nepravilnosti, 
potrebno stvari dosledno ugotoviti in razčistiti. Kar pa zadeva certi
fikate, je državni sekretar pripomnil, da z njimi ne velja pretirano 
varčevati. Poznana gorenjska varčnost naj torej pri gospodarjenju 
(pametnem vlaganju) s certifikati po mnenju mag. Ropa ne bi bila 
ravno zgledna odlika. • A. Ž. 

in krušne izdelke prodajajo po 
cenah, ki veljajo že od 25. maja 
dalje. Za štruco belega kruha je 
treba odšteti 75 tolarjev, za hle
bec belega 84 in za malo žem
ljo 15 tolarjev. Cene peciv zara
di vladne uredbe niso znižali. 
V pekarni Planika Bled se rav
najo po leškem Žitu, odloka ne 
spoštujejo in so 23. junija kruh 
podražili za dvanajst odsto
tkov, pecivo pa za osem. V 
škofjeloškem Peksu spoštujejo 
vladno uredbo, prav tako tudi 
v Umnikovi pekarni v Šenčur
ju, kjer že od 25. maja dalje 
prodajajo štruco belega kruha 
po 95 tolarjev, polbelega po 94 
tolarjev, veliko žemljo po 30 
tolarjev...© C. Zaplotnik, U. 
Peternel 

Prenovljena pot do 
Mostnice 
Z ogledom kanjona Mostnice 
bo Turistično združenje Bohinj 
danes, 16. julija, slovesno 
odprlo prenovljeno pot v Kori
tih Mostnice nad Staro Fužino. 
Ob 11. uri bo zbirno mesto na 
parkirišču na začetku ceste v 
Voje. 

Čipkarski dan v 
Železnikih 
Z odprtim prvenstvom Železni
kov za zlato čipko se bo to ne
deljo začel 31. čipkarski dan. V 
četrtek, 22. julija, bo ob 19. uri 
v klulturnem domu otvoritev 
razstave likovne skupine "Do-
mel". V petek, 23. julija, se bo 
ob 16. uri pred Plavžem začel 
Živ - Zav, ob 21. uri pa bo ve
čer podoknic pod lipo na Ra-
covniku. V soboto, 24. julija, 
bo ob 16. uri tradicionalna no
gometna tekma, ob 20. uri pa 
bo veselica z ansamblom Jev-
ški. Ob 19. uri bo pred galerijo 
muzeja otvoritev razstave čipk. 
Program letošnjega čipkarske
ga dneva bodo sklenili v nede
ljo, 25. julija, z razstavo in pro
dajo čipk, tekmovanjem kle-
kljaric in veselico. Ne spreglej
te: v torek bo v Gorenjskem 
glasu čipkarska nagradna kri
žanka! 

Srečanje kmečkih žena na 
Blegošu 
Škofja Loka - Kmečke žene iz 
Poljan in Javorij ter Planinsko 
društvo Škofja Loka prirejajo, 
pojutrišnjem, v nedeljo, na Ble
gošu tradicionalno srečanje 
kmečkih žena. Ob 12. uri bo pri 
koči kulturni program, sicer pa 
bo dobro poskrbljeno za hra
no, pijačo in razvedrilo, pa tudi 
za srečelov in družabne igre. 
Minulo nedeljo napovedano 
srečanje je namreč preprečilo 
slabo vreme. 

Praznik koscev 
Turistično društvo Sovodenj 
prireja naslednjo nedeljo (25. 
julija) ob 16. uri v Novi Oselici 
tradicionalni, 22. Praznik kos
cev. Da bi prireditev čimbolje 
uspela, organizator vabi kosce 
in grabljice, da se za tekmova
nje pisno ali po telefonu 
(695-140) prijavijo Edvardu 
Kavčiču s Koprivnika 24. Vsi 
resni kosci in grabljice, ki želi
jo tekmovati in sodelovati na 
prireditvi, morajo na žiro račun 
Turističnega društva Sovodenj 
(51510-678-90922) vplačati 500 
tolarjev vpisnine. 

Alenka Godec "Pod 
marelo" 
Drevi bo na glasbeni prireditvi 
Poletje v Kranju - Pod marelo 
nastopila Alenka Godec s Tri
om. Pričetek koncerta standard 
jazza in latino jazza ob 20.30 
uri. 

Riklijevi dnevi 
na Bledu 
S koncertom Plesnega orke
stra jeseniških želczarjev se 
bodo danes na Bledu začeli 
Riklijevi dnevi. Tako danes 
kot jutri in v nedeljo zvečer 
bodo pripravili prikaz Ri
klijevi dobe, vse dni pa bo 
živahno ob stojnicah in na 
plesiščih. Jutri ob 21. uri 
bodo na jezeru prižgali luč
ke. 

Prehitro v ovinek 
Kranj, 15. julija - Voznik tovor
nega avta UNIS CADDY KR 
F5-776 Jure Umnik iz Šenčurja 
je 12. 7. 1993 ob 22.55 vozil po 
lokalni cesti Trboje - Kranj. V 
naselju Hrastje je v dvojnem 
nepreglednem ovinku zaradi 
prevelike hitrosti vozilo zane
slo na desno v žično ograjo in 
betonski robnik pri hiši št. 195. 
Zatem je avto odbilo nazaj na 
vozišče, po bočnem drsenju po 
cesti pa je vozilo trčilo v žično 
ograjo in kovinski steber pri hi
ši št. 53. V nesreči se je voznik 
le lažje ranil, zaradi hudih po
škodb pa so morali odpeljati v 
ljubljanski klinični center so
potnici Simono Mikolič in Eri
ko Muller, obe iz Voklega.# S. 
S. 

Truplo v gozdu 
Kranj, 15. julija - Prebivalec 
Davče je 12. 7. 1993 popoldan 
obvestil loške policiste, da je v 
gozdu pri Davči našel truplo 
neznanega moškega. Komisija 

Bohinjski večer in večer 
pod Skalco 
Danes, z začetkom ob 20. uri, 
bo na prireditvenem prostoru 
pod Skalco Bohinjski večer. V 
programu bodo prikazali dia
pozitive, na prireditvi pa bodo 
sodelovale tudi predice in na-
rodnozabavni ansambli. 

Jutri, v soboto, pa bo Turi
stično društvo Bohinj pripravi
lo Večer pod Skalco. Na prire
ditvi bo srečanje ansamblov 
narodnozabavne glasbe, pro
gram bo povezoval Franci Cer-
ne, začela pa se bo ob 20. uri. 

Nova planinska pot 
Otvoritev planinske grebenske 
poti Kokrška Kočna - Jezerska 
Kočna bo jutri, 17. julija, ob 
11. uri v tako imenovanih 
"vratcih" na grebenu Kočne. 
Odsek za vodništvo pri PD 
Kranj bo ob tej priliki pripravil 
voden pohod Kokra-Šuhodol-
nik-Kokrška Kočna-Jezerska 
Kočna-Češka koča-Ledine. Av
tobus bo odpeljal ob 5. uri iz
pred hotela Creina (samo v le
pem vremenu). 

Tretji družinski pohod 
Turistično društvo na Kokrici 
bo pojutrišnjem, v nedeljo, 18. 
julija, pripravilo letošnji tretji 
družinski pohod. Ljubitelji to
vrstnih srečanj in izletov se bo
do zbrali ob 14. uri pri brunari
ci TD ob bajerju v Bobovku. 

UNZ Kranj je v sodelovanjuž 

loškim kriminalistom na kraju 
dogodka ugotovila, da gre # 
Janeza Freliha, rojenega leta 

1931, doma v Davči 42. Frelm 
je 11. julija ob 23. uri odšel '* 
Davče navzdol proti obrat" 
podjetja Niko. Močno opit J* 
na strmini padel, se skotalil P° 
njej in obležal. Zaradi dežja s« 
je njegovo telo med spanje"1 

toliko podhladilo, da je nasto
pila smrt.# S. S. 

Padec z lestve 
Kranj, 15. julija - Ta ponede
ljek, 12. 7. 1993, popoldan j { 

Jože Skušek, rojen leta 1933. 
doma z Jesenic, v skupini up°; 
kojencev sodeloval pri obnoV 
Staničeve koče v Julijcih. j* 
doslej še neznanega vzroka J' 
padel z lestve z višine 5 do ' 
metrov na tla. Na kraj nesreč* 
so prihiteli gorski reševalci •* 
Mojstrane skupaj z zdravfl1' 
kom in posadko helikopterja 
ki je poskrbela za prevoz hud? 
ranjenega Skuška v ljubljanski 
klinični center. • S. S. 

Tržič, 14.julija- Ob 100-letnici rojstva znanega hrvaškega 
pisatelja Miroslava Krleža je ljubljanska televizija ta teden * 
vili Bistrica snemala oddajo , v kateri je glavna oseba Ene* 
Čengić, ki pripoveduje o bivanju Krleža v vili Bistrica. 

Krležu je bila vila Bistrica 
drugi dom, saj Je tu prebil 
kar trideset let. čengić na ifo 
originalen in impresiven način 
govori o dogodkih in o prti** 
teljstvu s slovenskimi pisatelji* 

Enes Čengić ie bil Krleže* 
osebni tajnik. Kasneje je pre
vzel urejanje njegovih del« 
Uredil je petdeset knjig zbra
nih del. Izdal pa je en» 
monografijo Krleža in še»< 
knjig dnevnika z naslovon> 
"S Krležem iz dneva v dan." 

Kot zanimivost pa velja ome
niti še, da režiser ni Slovenec« 
a m p a k je to h r v a š k i reži**'' 
Eduard Galić, ki je že so* 
deloval s Čengičem in mê  

drugim režiral tudi Krleževe balade. Čengić je dejal, da je ^ 
eden najboljših režiserjev na hrvaški televiziji. 

Oddaje pa niso snemali samo v vili Bistrica, ampak tudi 0* 
Bledu, tretji del pa bodo posneli še v Zagrebu. Ljubljanska 
televizija predvideva, da si bo mogoče oddajo ogledati $e 

septembra. Alma Bakrač, foto: J. Pelko 

Cvetje na vasi 
Pojutrišnjem, v nedeljo, 18. ju
lija, popoldne bo Turistično 
društvo Hotavlje v Poljanski 
dolini pripravilo na Šubcovem 
travniku pri Gostilni Lipan tu
ristično etnografsko prireditev 
Cvetje na vasi. Prireditev se bo 
začela ob 14. uri, vstopnine ni. 

95-letnica Gasilskega 
društva Šenčur 
Gasilsko društvo Šenčur prireja 
ob 95-letnici Gasilskega društva 
Šenčur slavnostno sejo in pro
slavo. Na slavnostni seji bodo 
jutri, 17.7. ob 20.30 v Domu 
krajanov v Šenčurju bodo med 
drugim podelili priznanja gasil
cem. Proslava pa bo pojutrišn
jem ob 16. uri pred gasilskim 
domom v Šenčurju. Po odkritju 
in blagoslovu kipa sv. Florjana 
in gasilskega doma vabijo na 
vrtno veselico. Glavni sponzorji 
pripeditve so Živila Naklo, 
Franc Grilc in Marija Kordež, 
ki sta tudi botra sv. Florjanu, in 
drugi. 

Planšarska noč na 
Jezerskem 
Ob Planšarskem jezeru, ki 1 
žal še vedno suho, saj tudi zad' 
nje deževje ni napolnilo kota' 
nje, bo Turistično društvo J? 
zersko jutri, 17. julija, pripraV' 
lo tradicionalno Planšarsk0 

noč. Prireditev se bo začela # 
ob 14. uri. Med drugim bod° 
zvečer predstavili tudi nekda-

nje vasovanje, v programu P? 
bosta nastopili folklorna skup1' 
na Jezersko in kvartet Jutro. 

Avto za gasilce 
Gasilsko društvo Podnart •>? 
jutri, 17. julija, proslavilo p1? 
dobitev gasilskega vozila opc'' 
ki ga je društvo dobilo brezp'8' 
čno iz Borovnice v občini Še'' 
v Avstriji. Za obnovo avtom0' 
bila so gasilci iz Podnart* 
opravili 186 prostovoljnih d«' 
lovnih ur, v vrednosti 110 tisOc 

tolarjev pa je brezplačno op-T 
vila kleparsko ličarska delavn'' 
ca Felicijan iz Podnarta, barv" 
in nekaj materiala pa je kup''1' 
KTP. 
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