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Drage dijaške vozovnice 

P r e v o z n i k i b o g a t i j o n a r a č u n d i j a k o v ; 

Kranj, 26. avgusta - Nekatere družine ne bodo zmogle vseh stroškov, ki jih prinaša vpis v 
srednjo ali visoko šolo. Starši so prepričani, da predvsem prevozniki z dragimi 
vozovnicami bogatijo na račun otrok. 

Starši, ki imajo šoloobvezne otroke, se te dni upravičeno 
"fiijo za glavo. Kje vzeti denar za drage in predrage učbe-
n,ke in šolske potrebščine? 

A v osnovno šolo se gre marsikje peš, medtem ko se v 
slovenskih provincah v srednje šole vozi z avtobusom na ti« 
s°Če otrok, z avtobusom ali vlakom pa se v Ljubljano vozi
jo tudi študentje. Nismo vsi v Ljubljani, ko imajo šole pred 
fJ°som! Če si doma s slovenskega podeželja, moraš imeti 
K a r premožne starše, da bodo zmogli vse stroške - vključno 
s Prevoznimi. 
. Oglasila se je naša bralka iz Poljanske doline in poveda-

da so avtobusni prevozniki podražili dijaške in študent
je vozovnice kar za 90 odstotkov. Občinski proračuni teh 
lroškov ne pokrivajo, zato kakšnih subvencij ni pričakova-

Poklicali smo kranjski Alpetour, kjer so zanikali, da bi 
vozovnice za dijaške prevoze podražili za 90 odstotkov. 
Navedli so primerjavo: mesečna dijaška vozovnica za ta
kojšnje plačilo od Škofje Loke do Ljubljane je veljala lani 
1. septembra 3.375 tolarjev, letos stane 4.000 tolarjev, letna 
za to relacijo pa je bila lani 28.688, letos je 35.200 tolarjev. 

Kakorkoli: vozovnice niso poceni in zgodilo se bo to, 
kar se je že lani: našli bomo družine, ki teh stroškov ne bo
do zmogle in se njihovi otroci tudi ne bodo mogli šolati. 
Pri tem pa je zanimivo tudi to, da ministrstvo za šolstvo in 
šport prevoznikom subvencionira vozovnice! Za vsako do
bijo 20 odstotkov subvencije! 

Več o vozovnicah bomo pisali v naslednji številki. • 
D.S. 

°sledice suše 

Plačilna kartica A C T J V A 

DENAR ZA AKTIVNE 

/O ljubljanska banka 
Gorenjska banka d.d., Kranj 

k m e t i j s t v u 2 , 2 m i l i j a r d e t o l a r j e v š k o d e 
* Gorenjskem je letos v času rasti padla le tretjina padavin dolgoletnega povprečja. 

25. avgusta - Letošnja suša, ki je po ocenah 
Pitijskih strokovnjakov nadaljevanje lanske, je že 
slej gorenjskemu kmetijstvu prizadejala za 2,2 mi-
»rde tolarjev škode. Končna škoda bo še večja, če 
bo v kratkem daljšega deževnega obdobja. 

gorenjskih občinah že raz- jo na razpolago veliko denarja. 
Kot so povedali v sredo na no
vinarski konferenci v Kranju, 
so se vse občine tudi vključile v 
pripravo nacionalnega progra
ma za namakanje. Na Gorenj
skem ni večjih vodnih virov, ki 
bi jih lahko uporabili za nama-

Ki* 
jrHjajo o tem, da bi kmetijstvu 
f̂ obno kot lani pomagali s 
računskimi sredstvi, vendar 
Eu? i t e v 0 t e m doslej še nikjer 
L sprejeli. Pomoč bo glede 
io|jxel,ko Škodo lahko le sim-

lcna, saj občine za to nima-

Vse občine so se vključile v 
pripravo nacionalnega pro
grama namakanja. Na Go
renjskem imajo najboljše 
možnosti za namakanje ob
močja ob Sori, Savi in Kokri 
ter na Sorskem polju, kjer bi 
za namakanje lahko upora
bljali podtalnico. 

strugah (koristni bi bili Wdi ob 
poplavah), sicer pa imajo naj
boljše pogoje za namakanje ne
posredno ob Kokri, Sori in Sa
vi ter na Sorskem polju, kjer bi 
lahko uporabljali podtalni
co.* CZ. 

DANES 
kanje. Velika neizrabljena mož
nost je izgradnja zadrževalni
kov v hudourniških in rečnih 

Obremenilna preizkušnja viadukta Moste - Kar tri 
dni je trajala obremenilna preizkušnja viadukta Moste na avto
cesti Hrušica - Vrba. Osemnajst do vrha naloženih tovornjakov 
se je po ves dan premikalo od točke do točke, na mostu pa so 
merili, kako se pod težo nagiba. Taka preizkušnja je po zako
nu obvezna za vse mostove, ki so višji kot 15 metrov. Viadukt 
Moste je bil najzahtevnejši objekt na avtocesti, saj je visok kar 
72 metrov. • D.S. - Foto: Janez Pelko 

>r^nos kmetijskih zemljišč in gozdov na republiški sklad 

T o j e s i r o m a š e n j e , p o d r ž a v l j e n j e . . . 
y°rkova seja kranjskega izvršnega sveta je izzvenela, kot da so se 
, °bčinah šele zdaj zavedeli, kaj prinaša zakon o skladu 

ptoetijskih zemljišč in gozdov. 
L 24. avgusta - Ko je kranjski izvršni svet na torkovi seji obravnaval informacijo o 
I en°su družbenih kmetijskih zemljišč in gozdov v republiški sklad, je sklenil proučiti mož-
je da bi občina glede zakona o skladu sprožila ustavni spor. V razpravi je bilo slišati, da 
s l i

P r c n o s družbenih kmetijskih zemljišč in gozdov na sklad posredno podržavljenje občin-
8a premoženja in siromašenje sedanjih in prihodnjih občin. 

L . .redsednik občinske skupščine Vitomir Gros, ki seje tudi udeležil seje, je predla-
II lzvršnemu svetu, da o zakonu sproži ustavni spor in da skladu ne predloži izjave, 
v

 a.*ero bi dovolil, da se v zemljiški knjigi kot lastnik zemljišč vpiše Republika Slo-
ko

nUa, kot upravljalec pa sklad. Izvršni svet si je vzel še nekaj časa za premislek in 
EP 0 Županovih pobudah odločil, potem ko bo proučil realne možnosti; župan pa je 
Wii|[erri z a n t e v a ' ' ^ a s e n J e g° v predlog vnese v zapisnik. (Več na 3. strani)* C. Zaplo-

V Škofji Loki zahtevajo najprej sanacijo nekdanjega R U Ž V 

K a t a s t r o f a p o o d h o d u r u d a r j e v ? 
Ker se ne odpravljajo posledice rudarjenja v rudniku urana na 
Žirovskem vrhu, lahko pride do resnih vplivov na okolje. Je to 
izsiljevanje sprejema odpadkov? 
Škofja Loka, 25. avgusta - Ali bo šele prenehanje rudarjenja v nekda
njem rudniku urana Žirovski vrh, kije med bližnjim in širšim prebi
valstvom vseskozi vzbujal nezaupanje zaradi možnih za okolje nevar
nih vplivih, pomenilo ekološko katastrofo, je vprašanje, ki si ga lahko 
zastavimo po ponedeljkovi seji strokovne komisije za spremljanje 
RUŽV pri škofjeloški občinski vladi Izvajanje programa odpravlja
nja posledic rudarjenja in strokovno zapiranje rudnika je predpogoj 
za kakršnekoli nadaljnje načrte nadomestnih dejavnosti, v primeru 
posebnih odpadkov pa so za to potrebne nove temeljite okoljevarstve-
ne študije. 

W b e n i denar v zasebnih firmah 

* r o j e k t a n t i z a l a s t n i ž e p 

Prav absurdno se sliši da bi 
utegnilo pomeniti največjo ekolo
ško nevarnost prav zaprtje rudni
ka urana na Žirovskem vrhu, to
rej rudnika, kije vzbujal v bližnji 
in daljni okolici toliko strahu za
radi možnega radioaktivnega 
onesnaženja in bil tudi zaradi te
ga, poleg ekonomskih razlogov, 
zaprt znatno prej, kot je bilo na
črtovano in tudi ekonomsko 
upravičeno. Zlasti prizadeti niso 
nikoli povsem verjeli zagotovilom 
strokovnjakov, da so vplivi tega 
rudarjenja in proizvodnje rumene 
uranove pogače minimalni sko
raj zanemarljivi vprašanje pa je. 

ali ne gre verjeti strokovnim opo
zorilom, da ta tako zahtevni ob
jekt nujno terja vlaganja za svoje 
zaprtje, za odpravo kratkoročnih 
in posebej še dolgoročnih vplivov 
na okolje. Z zakonom o preneha
nju obratovanja je bil sprejet 
ovrednoten program teh vlaganj, 
ki pa se ne izvaja, in zelo težko 
bo prepričati Škojjeločane, da bi 
sprejeli nov, prav tako ekološko 
tvegan program: predelavo in 
hranjenje posebnih odpadkov. 
Kaj so menili o tem na strokovni 
komisji občinskega izvršnega sve
ta, poročamo na 3. strani • §. 
Žargi 

Članom AMD Kranj 
Napovedano srečanje za 
v soboto, 28. avgusta, je 
zaradi napovedi slabega 
vremena prestavljeno na 
naslednjo soboto, 4. 
septembra. Srečanje bo 
na Račjem otoku na Brdu, 
ob vsakem vremenu! 

AMD Kranj 

o 5 
as s 

p°Žil« po nekih računih... 

L*j° so se kranjski kriminalisti začeli za 
ftr"°vati to čudno kroženje Elitinega de-
v̂Jf' s o prišli do zelo zanimivih ugotovi-
'n odkrili «navezo«, ki je na prvi po-
, kaj čudna, ko pa se ugotovi, da gre 

br*er iar' ki si ga mimogrede in neopazno 

ie .'I[odkrili «navezo«, ki je na prvi po-
l 5 kaj čudna, ko pa se ugotovi, da gre 
> r

 er*ar, ki si ga mimogrede in neopazno 
ičYx^ v žep, ni seveda na tem svetu prav 
"lednega.. 
jr ^ančnik kranjske Elite Bojan V. in 

ktor Projektivnega podjetja Kranj Pe

ter G. naj bi si dala obresti, ki bi jih mora
lo prejeti Projektivno podjetje, izplačati 
najprej na zasebne firme, potem pa kar 
na lastne tekoče račune in tekoče račune 
bližnje žlahte. 

Kljub precejšnjim »mahinacijam« in 
očitnemu oškodovanju družbenega pre
moženja ter zlorabam, se preiskovalni 
sodnik v Kranju za pripor ni odločil... 

Več na 3. strani.• D. S. 
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7 i j T ^ š i r ^ 

Janez Poštrak 

F r o n t a n e i z v o l j e n i h 

Pišče po pariško 

Pa tudi doživeli smo že ne le enkrat, da si krvavo dosledno 
privoščimo razračunavanja v najbolj kritičnih trenutkih - ko smo 
pre/okupirani s preživetjem celotne skupnosti. Od reformacije in 
protireformacije, od staro in mladoslovenske narodnopolitične 
zasnove, protagonizma med liberalci in klerikalci, od komunizma 
in protikomunizma naprej. Ki še traja in dobiva prava zdaj nove 
ofenzivne dimenizije, tvegajoč sicer posledičnost Krsta pri Savici 
(uvod) in Ukane medvojnega razdeljenstva z roškima epilogoma 
vred. 

Zgodovina je neznosno stroga učiteljica življenja, zato nas 
meče nenehno še na popravnih izpitih. Čeprav jo (zgodovino) de
lamo sami in smo, kali, tako rekoč jajce pred kuro. In smo pri 
stvarjenju, hvalabogu, in "filozofiji" in antropologiji z zoo/biolo-
gijo, ko bo drug Slovenec upravičeno rekel, da je jajce morala 
znesti pač kura. Da pa bi končno zaživeli v demokracij, je potreb
no eno od "teorij" ustoličiti, drugo in ostale pa demokratično se
veda izničiti. Zlepa, če se na žalost da tudi tako, še rajši pa zgr-
da. Usoda spomenikov, ulic in celo mest nas ne gane. Evolucijsko 
namreč revolucija res traja. In obrnjeno. Evo... Odvisno, v kateri 
stranki si. V katerem bloku strank, pravzaprav. Vjajčjem ali kur
jem, bi kdo poenostavil in cinično pokosil piščanca na pariški na
čin. 

Nekako podobno bo tudi z afero, ki jo je povzročila afera z 
orožjem, in jo je - kakor vse druge - za javnost obelodanil steber 
demokracije, nekakšen Atlant, ki se ga mora nekako razbremeni
ti. Zato od gasilskih društev najprej dobiva kolektivne izraze pod
pore, po drugi strani pa bi mu drugi obiskovalci dobrohotno iztr
gali iz rok pezo nošenja in oblikovanja podalpskega kontinenta in 
posebej - Demokracije. Kakor da bi rekli, da brez njega ne bo de
mokracije (ali bo v veliki psihofizični nevarnosti), tako kot da bi 
rekli, da jo bo samodrško spremenil v Tiranijo ter postal njen Pig-
malion. Ampak v tem primeru se ne ve, čemu bo potem še "zdru
žena desnica"? Za tudžmansko gardo morda? 

In prav to je poglavitno in večpomensko, namreč katere poli
tične interesne skupine simbol je postal. In na kakšen način. Se
veda ima prav tisto o sodstvu in dediščini njenih nosilcev. Takšnih 
"nosilcev" pa je tudi v obeh drugih vejah oblasti vse polno. In v 
vseh treh tudi dovolj takšnih, ki so "dediščino" že davno prodali 
ali zamenjali ali dali v mirovanje. Ali kakršnokoli že je njihovo 
"ravnanje" (in moralni princip), legalitete jim ne moremo odreči, 
če le pogledamo zadnje rezultate volitev, če le niso navzkriž z 
Ustavo. In sodstvo naj bi bilo grešni kozel, pod pretvezami pa to 
pomeni začetek brezkompromisnega in totalnega ideološkega 
obračuna, tudi znotraj izvršilne (koalicija "črno-rdečih", ali še 
bolj ljubkovalno "klerikalno-komunistično-komsomolska") obla
sti, z njenim padcem pa zaradi razmerja sil v državnem zboru, iz
siliti nove volitve. Prozorno zagotavljanje "programske koalicije" 
združene desnice, da brez volitev ne gre v vlado, takšna (zgolj) 
pričakovanja utemeljujejo. Oblastiželjna "združba'' (kot je nekdo 
dejal) pa vidi v zdajšnji nenačelni in protinaturni koaliciji, kot 
pravijo, le "boljševike" in "kolaborante", ne pa tudi Janševe soci-
aldemokracije. Še več, z njihovo pomočjo prav naj bi desnica spa
metovala volivce in obvarovala "demokracijo". In njega pred
vsem. Kljub osebni popularnosti (in s sposobnostmi) je prav 
SDSS z njim postala vprašljivo profilirana in tehtna. Ob tako re
koč vidni prelevitvi v "socialno krilo " združene desnice si išče no
vo bazo in sploh obstoj. 

(še se nadaljuje) 

Italijanski zunanji minister v Sloveniji 

Včeraj dopoldne je prišel na krajši obisk in pogovore v 
Slovenijo italijanski zunanji minister Beniamin Andreatte. Na 
brniškem letališču ga je pričakal vodja slovenske diplomacije 
Lojze Peterle, saj sta se naš in italijanski zunanji minister na 
sestanku Srednjeevropske pobude julija letos v Budimpešti do
govorila za neformalno srečanje. Ministra s spremstvom sta 
nato odpotovala na Bled, kjer sta se pogovarjala o različnih 
pogledih na meddržavne odnose. V.S., foto: J.Pelko 

Slovenska vlada zaključila s počitnicami 

U k r e p i z a o d p r a v l j a n j e p o s l e d i c s u š e 

Na prvi seji po počitnicah je bilo največ pozornosti posvečeno posledicam suše. Politici] 
vprašanja preložena na naslednjo sejo. 
Ljubljana, 26. avgusta - Na včerajšnji seji slovenske vlade, prvi po 
avgustovskih počitnicah, so bile v ospredju posledice suše, ki je po 
mnenju vlade dosegla razmere elementarne nesreče. Razprave o po
litičnih vprašanjih, zlasti o stališču do javne polemike obrambnega 
in pravosodnega ministra ob aferi z orožjem, ni bilo, saj je bila pre
ložena na naslednje zasedanje, obravnavali pa so vrsto predlogov 
zakonov, s katerimi se bo spoprijel državni zbor že na septembrski 
seji. 
Napovedi o majanju 
vlade 
Največ zanimanja so seveda 
vzbujala politična vprašanja, 
saj sta kar dva ministra - Miha 
Kozinc in Lojze Peterle napo
vedala, da bo na tej seji nujno 
potrebno razčistiti vprašanja o 
odnosu izvršne oblasti do pra
vosodja, ter o tem, ali kritika 
Janeza Janše o poteku preiska
ve v zvezi z orožjem na mari
borskem letališču pomeni vme
šavanje v neodvisnost sodstva, 
kot je to javno ocenil Miha Ko
zinc. Mnogi opazovalci in ko
mentatorji naših političnih do
gajanj so ocenjevali, da utegne 
to celo postati čer, na kateri bo 
nasedla sedanja vladna koalici
ja in da je najmanj, kar lahko 
pričakujemo, zamenjava enega 
od ministrov, ki sta se ob tem 
izpostavila. 

O političnih zdrahah 
prihodnjič 
Na sredini seji se ni zgodilo nič 
od tegg, saj je že na začetku se
je premier dr. Drnovšek pred
lagal prestavitev te razprave na 
prihodnjo sejo, po seji pa v ze
lo pomirjujoči izjavi povedal, 
da po njegovem mnenju vlad
na koalicija s temi aferami ni 
ogrožena - prej nasprotno: vsi 
koalicijski partnerji so izrazili 
interes za še trdnejše sodelova
nje, morda pa bo potrebna celo 
"revitalizacija" koalicijske po
godbe. Kot že večkrat doslej, je 
menil, da bi morala biti pozor
nost usmerjena k drugim vpra
šanjem, zlasti "pozitivnemu go
spodarskemu programu Slove
nije in socialnim vprašanjem". 
To seveda ne pomeni, da vlada 
od afer beži, nasprotno, vztra
jala bo, je zagotovil dr. Drno
všek, da se razčistijo oziroma 
do konca raziščejo. 

Bodo državno upravo 
drobili 
Na prvi popočitniški seji pa je 
bila obravnavana tudi vrsta za
konskih predlogov, ki naj bi jih 
na prvem zasedanju septembra 
obravnaval državni zbor. Tako 
je bil za drugo obravnavo pri
pravljen predlog zakona o pri
silni poravnavi, stečaju in likvi
daciji, predlog zakona o lokal
nih volitvah, za prvo obravnavo 
državnega zbora pa sta bila tu
di sprejeta predloga zakona o 
območjih upravnih okrajev in 
zakona o odpravljanju dvojnega 
državljanstva. 

Minister za pravosodje Miha 
Kozinc je ob treh variantah 
predloga zakona o območjih 
upravnih okrajev menil, da bo 
verjetno o tem v državnem zbo
ru precej burna razprava, saj 
na osnovi dosedanjih izkušenj 
ni težko uganiti, da bo prišlo 
do pritiskov po drobljenju 
uprave. Razdelitev Slovenije 
na 11 upravnih okrajev (po tej 
varianti bi bila celotna sedanja 
Gorenjska en okraj s sedežem 
v Kranju) bi bila po ministro
vem mnenju najracionalnejša, 
vendar je bolj verjetno, da se 
bodo poslanci ukvarjali z vari
anto z 20 in enim okrajem (te
daj bi bila na Gorenjskem dva 
upravna okraja: za sedanjo ob
čino Škofja Loka, občino 
Kranj in občino Tržič v Kra
nju, ter v Radovljici za sedanji 
občini Jesenice in Radovljico) 
ali celo varianto z 25 okraji, ki 
pa v gradivu, ki smo ga prejeli, 
ni omenjena. Razprava bo se
veda vroča tudi zaradi tega, ker 
bo upravna organiziranost ned
vomno vplivala na organizira
nost lokalne samouprave, zlasti 
pri tako imenovani drugi oz. 
vmesni stopnji - pri organizaci
ji regij. 

Zagotovila za rešitev prostorske stiske 

P o u k l e š e n a d v e h k r a j i h 
Bled, 26. avgusta - Na Srednji gostinsko-turistični in gostinski šoli 
so od Ministrstva za šolstvo in šport ter Občine Radovljica vlade 
dobili zagotovila, da bo del njihovih prostorskih težav rešen že sep
tembra prihodnje leto. 

Na torkovi pedagoški konferenci, ki so se je udeležili tudi 
predstavniki ministrstva za šolstvo in šport ter Občine Radovlji
ca, so izvedeli, da sta že izdelani predinvesticijski študiji. Ti pred
videvata, da bo šola, v kateri pouk trenutno poteka na osmih lo
kacijah, po novem razdeljena na dva dela. Prvi bo adaptirana 
sedanja ekonomska šola, kjer naj bi imeli šestnajst oddelkov iz 
programa ekonomski in turistični tehnik. Za ostale gostinske pro
grame pa je predviden popolnoma nov objekt s 27 oddelki v Ra
dovljici, kjer naj bi bila tudi skupna telovadnica. Stroške za grad
njo nove šole bo krilo ministrstvo za šolstvo in šport, občina pa 
bo pripravila vse potrebno za izdajo lokacijskega dovoljenja. Z 
gradnjo nove šole naj bi predvidoma začeli leta 1995. 

Delavci srednje gostinsko-turistične in ekonomske šole, v ka
tero se je letos vpisalo več kot tisoč dijakov, že več let opozarjajo 
na nevzdržne razmere. Pouk poteka na osmih različnih lokacijah 
na Bledu in v Radovljici, nimajo telovadnice, posebej slabe so 
razmere za pouk strokovnih predmetov. Ob tem pa šolo obisku
jejo dijaki iz vse Gorenjske, tudi iz Kranja, Škofje Loke in Trži
ča. Vpis v šolo je iz leta v leto večji, predvsem v program eko
nomskega in turističnega tehnika. Ravno v teh dveh programih je 
tudi največja možnost za prehod in nadaljevanje študija na fa
kultetah. 

Profesorji srednje gostinsko-turistične in ekonomske šole Bled 
so že ob junijski stavki šolnikov napovedali, da 1. septembra ne 
bodo začeli s poukom, če ne dobijo resnih zagotovil, da bodo 
prostorski problemi rešeni v doglednem času. Kot so povedali po 
torkovi pedagoški konferenci, so ta zagotovila sedaj dobili in ob 
njih jim tudi ne bo pretežko počakati na naslednje šolsko leto, ko 
naj bi se začel pouk v prenovljeni ekonomski šoli v Radovljici. • 
M. A. 

Letošnja suša je elementarna nesreča 
»Ni res, da so vlada in njeni organi spregledali problematik* 
letošnje suše in se brezskrbno odpravili na počitnice, pač P1 

so razmere vseskozi spremljali in pripravljali potrebne ukl* 
pe,« je zagotovil po seji slovenske vlade sekretar za kmeW 
stvo na ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo Ivan Obal. I 
tej seji so bile posledice suše osrednje vprašanje, pri tem ? 
so za osnovo služila tri gradiva: kmetijskega ministrstva, I 
publiškega štaba za civilno zaščito ter ministrstva za okolje1' 
prostor. Sprejeti so bili naslednji ukrepi: 

Finančna pomoč za odpravljanje posledic suše naj bi po K 
prvih ukrepih znašala 1,9 milijarde tolarjev, saj prve ocene k* 
žejo, da se doslej ocenjena škoda približuje 35 milijardam. ** 
koj naj se pripravi uvoz 115 tisoč ton žit in 120 tisoč ton sila-* 
krme, 200 milijonov tolarjev pa se bo nemudoma namenilo/' 
intervecije. Od tega naj bi 100 milijonov dobile občine, kf 
škoda presega 8 odstotkov, 100 milijonov pa naj bi namenili t 
subvencioniranje nakupa krme (10 S IT/kg pri žitih in 2,5 Sfl 
kg pri silaži). Vsem oškodovanim kmetom naj bi takoj ustav 
plačevanje davkov in prispevkov za invalidsko pokojninsko & 
varovanje, o končnem odpisu dajatev pa bodo sklepali po f 
drobnejši proučitvi razmer. Vlada priporoča na najbolj ogtov 
nih območjih tudi ustavitev odplačevanja kreditov za vlaganj« 
poljedelstvo in živinorejo, zagotovljeni pa bodo regresi tudi t 
nakupe semen. Pomoči naj bi bili deležni vsi tisti kmetje, ki K 
je suša povzročila več kot 30-odstotni izpad pridelka (kriten 
za ugotavljanje škode bodo izdelani v kratkem). Sklenili so<( 

di, da se nanovo imenuje komisija za odpravljanje posledic «'! 
mentarnih nesreč, ki naj pripravi predlog zakona o letošnji s"; 
kot elementarni nesreči. To sicer ne pomeni novega solidarno* 
nega prispevka, saj naj bi že omenjenih 1,9 milijarde tolar]' 
dobili iz že zbranih sredstev za elementarne nesreče, iz prof* 
čunske rezerve ter iz sredstev kmetijskega ministrstva, in čepi* 
bo verjetno potrebno še več sredstev, saj so trdno odločeni, J"1 

kmetijstvu pomagajo vse do prihodnje, upajmo, da obilnejše 'f 

tine. 

Dvojni državljani le 
izjemoma 
Pri obrazložitvi zakona o od
pravljanju dvojnega državljan
stva, pa je minister za notranje 
zadeve Ivan Bizjak opozoril, da 
je namen zakona urediti zate
čeno stanje, medtem ko naj bi 
v prihodnje ta vprašanja reše
val dopolnjeni zakon o drža
vljanstvu. Predlagajo, da naj bi 
se vsi, ki imajo dvojno drža

vljanstvo v roku 6 mesecev 
jasnili, katero državljanstvo1 

lijo obdržati in v primeru, d* 
odločijo za slovensko, mof 
v roku dveh let predložiti plS 

dokazilo o prenehanju tuje* 
Predvidene so tudi izjern̂  
znanstvenih, kulturnih in 
cionalnih interesov, ki se t 
obravnavale posamično, 
tem pa bodo upoštevali 
meddržavne dogovore oi-
čelo reprocitete. • Š. Zanj1 

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

Slovenska ljudska stranka 
O odpadkih bomo zahtevali referendum 
Škofja Loka, 26. avgusta - Občinska podružnica SLS v Škofj1 

ki najodločneje protestira proti nameravanemu odlaganju, 
pacfkov v opuščeni rudnik urana na Žirovskem vrhu, saj men1 

okoliški prebivalci že plačujejo prevelik davek v tem prizad*1 

okolju. Njegovo dodatno obremenjevanje bi pomenilo kršeJV 
Ustavo zajamčene pravice do zdravega življenja, zato se bo 
poskusom ministrstva za okolje in prostor najodločneje zope1 

vilo. V javni izjavi škofjeloške SLS opozarjajo na arogantno p 
vajanje javnosti, ki ga vodi ministrstvo Mihe Jazbinška, in spf 
čajo, da bodo pred vsakršno odločitvijo o dejavnostih v t\C* f 
njem RUŽV zahtevali občinski referendum. • Š.Ž. 

Liberalno-demokratska stranka J* 
Za večjo javnost politike v Tržiču 
Tržič, 25. avgusta - Tržiški občinski odbor LDS je sklenil datjĵ  
budo za novo stalno kontaktno oddajo na Radiu Tržič, v k4* 
naj bi politične stranke v živo komentirale aktualne političnM/ 
godke, predstavljale svoja stališča in pobude. Vse večja er̂ P 
ugleda politike in politikov vse bolj načenja ugled naše dr*p' 
menijo, za vsak razvoj pa je potrebna stabilnost. Oddaja, v Vi 
naj bi imeli možnost sodelovati tudi vsi poslušalci, bi lahkojit 
ko prispevala k boljši informiranosti Tržičanov, si hitro pridat 
širok krog poslušalcev, javna izpostavljenost strank pa bi 1'J 
vomno prispevala k boljšemu strankarskem delu. Oddajo flTJ 
vodila stalna novinarka, ki bi sama izbirala teme in temu tfjK 
zne goste, na sporedu pa naj bi bila dvakrat mesečno v istetfPl 
sovnem terminu. • Š.Z. ^ 

to 
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siromašenje občinskega premoženja 

N o v a o b č i n a : p i s a r n a , t a j n i c a i n f i k u s ? 

nepopolnih podatkih naj bi iz kranjske občine prenesli v republiški sklad okoli štirinajst 
tisoč nektarjev družbenih kmetijskih zemljišč in gozdov. 

s.r.*ni' 24. avgusta - Država je na podlagi zakona o skladu kmetij-
*l" zemljišč in gozdov ustanovila sklad, v katerega naj bi prenesla 
S a zemljišča, ki so jih zadruge dobile brezplačno, zemljišča podje-
1 J» ki se bodo lastninila po zakonu o privatizaciji, ostala družbena 
ĵ tetijska zemljišča in gozdove pa tudi nezazidana stavbna zemljiš-

za katera do 11. marca letos še niso bili izdelani prostorski na-
I 9.">^mam n aJ D* ost*!* samo tista družbena zemljišča, ki so bi-
, v njihovi lasti 6. aprila 1941, in nezazidana stavbna zemljišča, s 
**terimi je upravljala 11. marca letos. 

Kot je na torkovi seji izvrš- zemljišč in gozdov. KŽK Kme-
ega sveta povedal sekretar za 

gospodarstvo Andrej Tavčar, 
°do iz kranjske občine po ne-

P°Polnih podatkih prenesli na 

tijstvo Kranj naj bi na sklad 
prenesel okoli 1.200 hektarjev 
kmetijskih zemljišč in 600 hek
tarjev gozdov, Gozdno gospo-

heLU . k i s k l a d štirinajst tisoč darstvo Kranj približno devet 
c*tarjev družbenih kmetijskih tisoč hektarjev gozdov, Občina 

svet je na torkovi seji sprejel tudi poročilo o škodi, ki jo v 
gozdovih povzročata lubadar in suša, ter poročilo o polletni pora-
*' proračunskih sredstev. Obravnaval je stališča do pripomb in 
Predlogov, ki so jih občani in ustanove dali na osnutek lokacijske-
| a načrta za posodobitev cestnih odsekov Kokrica - Mlaka in Ko-
*fico - avtomobilska cesta. Soglašal je z imenovanjem Brede Ko-
^rnik za direktorico zavoda Gorenjske lekarne Kranj in predlagal 
^tpščini, da Darinko Novak - Založnik razreši funkcije javne 
Pjvvobranilke za Gorenjsko, in da na njeno mesto imenuje Ivan-
*° Jerala iz Naklo. 

Kranj okoli 2.400 hektarjev 
zemljišč, nekaj sto hektariev pa 
še kranjska podjetja. Čeprav 
občinske službe šele zbirajo 
podatke o zemljiščih, ki so bila 
6. aprila 1941 v občinski lasti, 
Domplan pa podatke o nezazi
danih stavbnih zemljiščih, je že 
mogoče oceniti, da bo v lasti 
občine ostalo največ pet odsto
tkov sedanjih družbenih kme
tijskih zemljišč in gozdov. 

Ko je informacijo o prenosu 
družbenih zemljišč na republi
ški sklad v torek obravnaval 
kranjski izvršni svet, je bilo 
bolj malo slišati o neažurnosti 
podatkov in o drugih težavah, 
ki spremljajo prenos, zato pa 
toliko več kritik o zakonu. Ka
rel Erjavec je dejal, da je to 
eden tipičnih zakonov, s kate
rim bo država osiromašila ali 
posredno podržavila občinsko 
premoženje. Nove občine ne 
bodo mogle opravljati svojih 
nalog, če bodo ostale brez vse
ga. Premoženjska vprašanja bi 

moral po njegovem urejati za
kon o lokalni samoupravi. 
Alojz Grmek se je vprašal: 
"Bodo nove občine le pisarne s 
tajnico in fikusom? Občina 
mora preprečiti centralizacijo 
premoženja v Ljubljani." 
Kranjski župan Vitomir Gros, 
ki se je tudi udeležil seje, je po
vedal, da je še kot poslanec 
ostro nasprotoval sprejetju za
kona, ki je protiustaven, uzako
nja krajo in ukradencu celo na
laga, da plača stroške prenosa 
zemljišč na sklad. Izvršnemu 
svetu je predlagal, da naj glede 
zakona sproži ustavni spor in 
da naj skladu ne predloži izja
ve, s katero bi dovolila, da se v 
zemljiški knjigi vpiše kot lastni
ca zemljišč Republika Sloveni
ja in sklad kot upravljalec. Iz
vršni svet o županovih predlo
gih ni odločal na torkovi seji, 
ampak je sklenil, da bo za usta
vni spor najprej proučil realne 
možnosti. 

• C. Zapiotnik 

^ofjeločani se boje posebnih odpadkov 

N a j p r e j s a n a c i j a r u d n i k a 

Škofja Loka, 25. avgusta - Neizvajanje sanacije posledic ru
darjenja v rudniku urana na Žirovskem vrhu je mogoče razu
meti kot izsiljevanje, ponujanje izgradnje cest pa podkupovanje 
za nov ekološko skrajno sporen program: predelavo in deponi
ranje posebnih odpadkov. Kljub pozivu, da so v strokovni komi-
<J» čustva odveč, pa brez teh ni Slo, kar utegne biti v časih po

gosto hladnih računic, zgolj deklarativnih skrbi za okolje, rudi 
"evarno. 

Strokovna komisija za 
sPremljanje zapiranja nekda
njega rudnika urana na Zi
mskem vrhu, ki jo, poleg 
^veh strokovnjakov iz drugih 
Področij, sestavlja kar pet vi
sokošolsko izobraženih kemi
kov, se je sestala na predlog 
2vršnega sveta, zaskrbljene-
?a nad javnim razpisom v 
padnem listu, v katerem se 
menja iskanje programov 

P̂ delave in deponiranja po-
^bnih odpadkov. Že uvodo-

je bilo opozorjeno na dej-
lY°, da se program odpra-
•Janja posledic rudarjenja v 

nekdanjem RUŽV ne izvaja, 
kar ima lahko precejšne po
sledice za okolje. Vlada na
mreč za tak program ni zago
tovila potrebnih sredstev 
(manj kot tretjino), zato preo
stali delavci rudnika životari
jo in se preživljajo s prodajo 
opreme, namesto da bi izva
jali zahtevna zapiralna dela. 
Zlasti nevarno pa utegne po
stati odlagališče sicer radioa
ktivne jalovine, ki je zgrajeno 
na plazovitem terenu in men
da že drsi. Tako ravnanje, ob 
hkratnem iskanju revizije za
piralnega programa z ome

njanjem možnosti alternativ
nih dejavnosti predelave in 
deponiranja posebnih odpad
kov, ni mogoče razumeti dru
gače, kot izsiljevanje spreje
tja takih programov, čeprav 
so se krajevne skupnosti ob 
rudniku in občinska skupšči
na že lani jasno izrekli, da to 
nikakor ne pride v poštev. 

Komisiji ni jasno, na pod
lagi kakšnih ocen je v rudni
ku polnem radioaktivnega ra
dona (torej bi bilo potrebno 
ponovno zračenje in torej 
onesnaževanje okolice) in 
znano velikih količinah vode, 
ki od tam odteka, možno var
no hranjenje nevarnih snovi, 
in ali ni v rudnikih ter premo
govnikih, ki se v Sloveniji ta 
čas zapirajo, več boljših mož
nosti za to. Ali se namerava 
spregledati določila zakona o 
varstvu okolja, ki za take pri

mere zahteva temeljite študije 
ranljivosti okolja in ali so v 
Sloveniji že poznani normati
vi Evropske skupnosti za ta
ke primere? Vse to so vpraša
nja, ki jih je potrebno pred
hodno razčistiti, zlasti pa z 
začetkom sanacije z uresniče
vanjem strokovno neopore
čnih zapiralnih projektov po
ravnati dolg temu okolju za 
grehe iz preteklosti. Obljube 
o dobičku novih dejavnosti v 
teh razmerah sramotijo stro
ko, ki jih je izrekla, še bolj pa 
so neumestne druge obljube, 
ki jih je bilo o gradnjah infra
strukture slišati od ministra . 
za okolje in prostor. Že res, 
da se je denar za tovrstna vla
ganja že centraliziral v Lju
bljani, da bodo tam tudi 
kmalu vse pristojnosti za tak
šne objekte, vendar mimo 
mnenja ljudi ne bodo mogli. 
Ministra Miho Jazbinška va
bijo v Skofjo Loko in Gore-
njo vas, kjer bo imel marsikaj 
pojasniti. • S. Žargi 

G L A S 

dodaja in denacionalizacija stanovanj 

O b č i n a n i n i k j e r v e č i n s k i l a s t n i k 
^dovljiška občina je do konca julija prodala 599 stanovanj in jih 34 vrnila nekdanjim lastnikom. V nobenem 

°*u ni več večinski lastnik. 

i1 d« v'Jica, 23. avgusta - Izvršni svet je na ponedeljkovi seji sklenil, 
' v|i *a. e n o ' e t o podaljša pooblastilo Alpdomu Inženiringu za upra-
*Dr ™ z o 0 ^' n s ' t ' m ' stanovanji in poslovnimi prostori. Odločitev je 
£̂ 1*1 potlej, ko je obravnaval poročilo Alpdoma o delu od lanske-

" 0 letošnjega avgusta. 
Kot je razvidno iz poročila, 

ista občina ob uveljavitvi 
nĵ 0vanjskega zakona lastnica 
ml 'stanovanj in še šestdese
ti' * *i jih je kupila od podjetij 

£jPas Bohinj, Vezenine 
o» Sukno Zapuže in Almira 

.°;Oyljica. Do konca julija le-
l e

5 Jih j e prodala 599, 34 pa jih 
j.."0 zakonu o denacionaliza-

vrnila nekdanjim lastni-
tod P D?'m D O P? končani 
-. °-aJi in denacionalizaciji 

o od nekdanjega "občin

skega stanovanjskega sklada" 
še 400 do 500 stanovanj, že 
zdaj pa v nobenem bloku ali v 
večstanovanjski stavbi ni več 
večinski lastnik. 

Večina lastnikov je sprejela 
ponudbo Alpdoma, da bi tako, 
kot to določa zakon, upravljal s 
stanovanjskimi hišami, med
tem ko se nekateri lastniki etaž
nih stanovanj izmikajo in po
godb nočejo podpisati. To pov
zroča težave, saj pogodba velja 
šele potlej, ko jo podpišejo vsi 

Prizidek k bloku v Ribčevem Lazu 

Na natečaj izvršnega sveta za izgradnjo prizidka k stanovanjske
mu bloku v Ribčevem Lazu je prispelo sedem ponudb. Komisija je 
kot najugodnejšo izbrala ponudbo jeseniškega Dominvesta, ki je 
pripravljen ob predpostavki, da bi z deli lahko začel te sredi avgu
sta, do konca letošnjega leta zgraditi prizidek s petimi stanovanji, 
urediti centralno ogrevanje v sedanjem bloku, izolirati novi in sta
ri del stavbe ter urediti zunanjščino za 1.199 mark za kvadratni 
meter koristne (prodajne) površine. 

Občinska pomoč ob nesrečah 
**Pl**i svet je na predlog komisije za ocenjevanje elementarnih 
*3fforf odobril krajevni skupnosti Srednja vas 150 tisoč tolarjev 

q Uf«ditev nasada na cesti v Jereki, krajevni skupnosti Zgornje 
330 tisoč tolarjev za postavitev Rokovega mostu, krajevni 

f^Pnosti Koprivnik - Gorjuše in Andreju Lipovcu iz Zgornjih 
Q z Pa sredstva za plačilo stroškov pri dovozu pitne vode. 

lastniki. Veliki problemi so tu
di pri izterjavi najemnin in pri
spevkov. Dolg najemnikov in 
lastnikov znaša že desetino ce
lotnega zneska, med dolžniki 
pa so, kot smo slišali, tudi taki, 
ki bi glede na premoženjske 
razmere lahko plačali, a noče
jo. "Tega ne bo konec vse dot
lej, dokler ne bomo koga izseli
li," je težave komentiral Jože 
Kapus, direktor radovljiškega 
Alpdoma. 

Alpdom je v poldrugem le
tu, od začetka lanskega leta do 
konca letošnjega junija, za ob

činska stanovanja in poslovne 
prostore zbral 29,7 milijona to-
iarjev najemnine, od katere jo 
je nekaj manj kot 12 milijonov 
vrnil občini kot lastniku, ostalo 
pa porabil za upravljanje, zava
rovalne premije in za vzdrževa
nje. Ugotavljajo, da z delom 
najemnine, ki jim ostane za 
vzdrževanje, lahko opravijo le 
najnujnejša dela (očistijo za-
mašene kanalizacije, zakrpajo 
streho, popravijo dotrajano vo-. 
dovodno instalacijo itd.), med
tem ko sredstva ne zadoščajo 
za celovito obnovo starejših 
stavb.« C. Zapiotnik 

S seje izvršnega sveta občine Tržič 

O u s o d i R a d i a 

b o o d l o č a l a s k u p š č i n a 
Tržič, 26. avgusta - V mesecu dni, ki so minili od zadnje seje ob
činske vlade v Tržiču, se je o dosedanjem vodenju Radia izvedelo 
marsikaj. Prošnji za premostitvena sredstva sicer niso ugodili, 
sklenili pa so, da po skrbni kontroli plačajo zaostale račune in 
na tak način omogočijo, da Radio nekako preživi. 

Kljub temu da je bila postavka občinskega proračuna za in
formiranje, iz katere seje sofinanciralo delovanje Radia Tržič, 
že do polletja izkoriščena v celoletni višini, se je kolektiv Ra
dia odloČil, da zaprosi za dodatna premostitvena sredstva, ki 
bi mu omogočila, da preživi. Po kalvariji s prejšnjo direktorico 
ocenjujejo, da bo polletna izguba znašala 1,3 milijona tolarjev, 
pravo stanje pa bo ugotovljeno šele takrat, ko bo polletni ra
čun sestavljen. Trenutno imajo vso dokumentacijo preiskoval
ni organi. Rešitev nadaljnjega obstoja Radia Tržič vidijo v raz
širitvi časa oddajanja, ki naj bi omogočila večjo komercialno 
zanimivost oz. oglaševalno možnost, zato naj bi že prihodnji 
mesec postopoma prešli na vsakodnevno in celodnevno odda
janje. »Smo na dnu, na katerega nas je potisnilo dosedanje vo
denje brez pravega gospodarskega in finančnega načrta,« je 
ugotovila vršilka dolžnosti direktorice Andrina Jager, »vendar 
trdno odločeni, da se z delom izkopljemo iz težav.« Skrčili bo
do število zaposlenih, zato uresničitev razširjenega programa 
ne bo niti najmanj enostavna. Za plačilo najbolj zaostalih ra
čunov in nakup najnujnejše opreme bi potrebovali 700 tisoč 
tolarjev, vendar se izvršni svet za tako obliko pomoči, ki bi v 
bistvu pomenila povečanje proračunske postavke za polovico 
mimo skupščine, seveda ni mogel odločiti. Da pa bi le poma
gali, so se odločili, da iz tekoče proračunske rezerve, po natan
čnem pregledu stanja in potreb, poravnajo najbolj zaostale ra
čune. O dokončni usodi Radia pa bo morala prej ali slej spre
govoriti občinska skupščina, ki j& bivšo direktorico, glavno in 
odgovorno urednico tudi imenovala, čeprav po vesteh iz ka
drovske komisije, kjer so razpravljali o njeni razrešitvi, o tem 
še ni bilo doseženo soglasje. »Mi bomo le pogasili doslej po-
kurjeno,« je menil občinski premier. • Š.Ž. 

P r o j e k t a n t i z a l a s t n i ž e p 

Kranj, 26. avgusta - Projektivno podjetje je dobro poslovalo, denar 
je posojalo drugim podjetjem, a obresti se niso nikoli vračale. Di
rektor si je skupaj s finančnikom iz Elite domislil, da bi bilo zelo 
koristno, ko bi se obresti znašle na zasebnih tekočih računih. Denar 
delavcem delil kar v kuverti - danes se ne spominja natančnih vsot. 
Tudi direktor jeseniške klavnice je dobil »nekaj malega«... 

38-letni Kranjčan Bojan V., vodja finančno računovodske služ
be sektorja v kranjski Eliti in 55-letni Peter G. iz Dupelj, direktor 
Projektivnega podjetja Kranj, sta se dogovorila, kako bosta obra
čala obresti. Projektivno podjetje Kranj je od leta 1992 ustvarjalo 
dobiček in imelo tako možnost denar posojati različnim firmam, 
tudi Eliti Kranj. Elita je sicer glavnico vračala, Bojan V. pa je di
rektorju Projektivnega podjetja predlagal, da naj bi te obresti slu
žile kot nikjer evidentirani stroški v Projektivnem podjetju. Bojan 
V. naj bi idejo uresničeval tako, da je denar nakazoval dvema za
sebnima firmama s sedežem v Kranju, s tem, da je bila ena od 
teh firm kar njegova, v drugi pa opravlja neka dela. Ugotovili so, 
da naj bi v letih 1991 in 1992 nakazal 7 milijonov 900 tisoč tolar
jev tistih obresti, ki bi jih moralo dobiti Projektivno podjetje 
Kranj. 

Ko je ta denar prispel na zasebne račune, je bil njegov nadalj
nji postopek tak, da naj bi si ta denar dala oba nakazati na svoje 
tekoče račune v Gorenjski banki in v SKB. Lastnik enega tekoče
ga računa je bil Elitin finančnik sam, drug račun se je glasil na 
njegovo ženo, tretji pa na svakinjo. Tako so imeli vsi možnost in 
lepo priložnost, da kadarkoli dvignejo gotovino, se pravi, obresti 
Projektivnega podjetja Kranj. 

Kot so do zdaj ugotovili kriminalisti, se je del denarja vseeno 
«pretakal« tudi v Projektivno podjetje, kjer je šlo za 5 milijonov 
tolarjev in drugič za 2 milijona in 400 tisoč tolarjev. V Projektiv
nem podjetju je direktor nato denar delil zaposlenim kot kakšen 
dobrohotni dedek Mraz, v kuvertah. Dandanes se bolj slabo spo
minja, koliko je komu dal. Sledile bodo ustrezne kazenske ovadbe 
proti direktorju in tistim, ki so ta denar sprejeli. 

Dokumentacijo, ki so jo dobili kriminalsti, torej govori o tem, 
kako se je denar, ki bi ga moralo prejeti Projektivno podjetje 
Kranj, «odvajal« na zasebna podjetja in odtod na zasebne raču
ne. Prav zanima pa je ob tem zgodba o 2 milijonih in 500 tisoč to
larjev, kijih je dobil Bojan V. Bojan V. naj bi po tej zgodbi opra
vljal za Projektivno podjetje neke storitve: »rihtal« naj bi jim neki 
posel, denimo, delo, ki ga je Projektivno podjetje dobilo pri grad
nji vojašnice na Bohinjski Beli. Ko so to preverjali, se je izkazalo, 
da ni res: Projektivno podjetje je posel dobilo v čisto normalnem 
natečaju in ni šlo za nobeno posredovanje. Prav tako ni šlo za po
sredovanje Bojana V. pri dijaškem domu v Kranju - tudi tam je 
Projektivno podjetje dobilo nadzor po normalni poti. 

Te kranjske »naveze« pa še ni konec, saj v zgodbi nastopa tudi 
51-letni Bogomir R., doma iz Mojstrane, ki so ga tudi ovadili 
kaznivega dejanja zlorabe. 

Bogomir R. je leta 1991 kot direktor jeseniške klavnice, zdaj 
Jeseniških mesnin, sklenil s Projektivnim podjetjem pogodbo za 
izdelavo investicijske dokumentacije za klavnico. Predračun je 
znašal 900 tisoč tolarjev, ker je dokumentacija vsebovala tudi 
tehnološki elaborat. A elaborata niso izdelali, ker je že obstajal, 
kljub temu pa je Projektivno podjetje izdalo večji račun v višini 
1,5 milijona tolarjev. Bogomir R. sije tako dal vzeti 750 tisoč to
larjev.. 

Kriminalisti so na podlagi teh dejstev odvzeli prostost direktorju 
Projektivnega podjetja Kranj in finančniku iz kranjske Elite. Oba 
so privedli k preiskovalnemu sodniku. Bojan V. se pri preiskoval
nem sodniku ni želel zagovarjati. 

Preiskovalni sodnik pa se za pripor ni odločil! • D. Sedej 

V AVGUSTU 
SEJEMSKI POPUST 

ŽA POHIŠTVO IN BELO TEHNIKO 
Pokličite 7 T 064/403-871 



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

KRANJ - V galeriji Prešernove hiše razstavlja otroške in mladin
ske ilustracije FojžA. Zorman. V galeriji Mestne hiše je na ogled 
spominska razstava grafik in risb Avgusta Černigoja. V Kava 
baru Pungert razstavlja slikarka Bernarda Šmid iz Lesc, v Ka
va baru Kavka pa akademski slikar Levon Hajkazuni iz Arme
nije. 
JESENICE - V galeriji Kosove graščine je odprta razstava grafi
čnih listov z naslovom Lepe iene-lepe obleke. V razstavnem sa
lonu Dolik je na ogled razstava likovnih del članov likovne 
skupine DOMEL iz Železnikov. V bistroju Želva na Jesenicah 
so predstavljeni slovenski vzorci, ki so jih zbrali leta 1922 in so 
se pojavili na pisanicah in kožuhih. V pizzeriji Bistr'ca v Moj
strani se predstavlja z barvnimi fotografijami Mihael Kersnik. 
V pizzeriji Ajdna v Žirovnici razstavlja kolekcijo barvnih foto
grafij Klemen Čebulj. 
VRBA - Prešernove 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. 
RADOVLJICA - V avli občine Radovljica je na ogled razstava 
del članov Likovne sekcije KUD Radovljica. V fotogaleriji Pasa
ža radovljiške graščine razstavlja fotografije Tadej Rupel, član 
Fotografskega društva Radovljica. V prostorih Ljubljanske 
banke razstavlja stripovske originale Tanja Kloeckl. 
BEGUNJE - V galeriji Avsenik razstavlja Josef Apportin iz Nem
čije. 
BLED - V hotelu Astoria razstavlja akad. slikar Jože Slak - Djo-
ka. 
BOH. BISTRICA - Usnjarski muzej z novo železarsko zbirko 
je odprt vsak dan, razen ponedeljka, od 10. do 12. ure in od 16. 
do 18. ure. 
KROPA - V Kovaškem muzeju je na ogled nova razstavna zbirka 
Žebljarstvo v Lipniški dolini. 
ŠKOFJA LOKA - Zbirke Loškega muzeja so odprte vsak dan 
od 9. do 17. ure, razen ponedeljka. Zaradi adaptacije strehe 
gradu je zgornje nadstropje zaprto za ogled. V galeriji Ivana 
Groharja razstavlja olja akademska slikarka Stanislava S. Pu-
dobska. V okroglem stolpu je na ogled razstava Uran v minera
lih in rudah v Žirovskem vrhu. 
TRŽIČ - V Kurnikovi hiši je na ogled drugi del študijske raz
stave čevljarskega orodja. Razstava bo odprta vsak dan, razen 
ponedeljka, od 17. do 19. ure, ob nedeljah pa od 9. do 12. ure -
vse do šuštarske nedelje. 

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

KRANJ: KISELŠTAJN ŽIVI KULTURI -
Danes, 27.avgusta bosta na vrtu gradu Kisel-
štajn ob 21. uri nastpila glasbena skupina 
Trinajsto prase in Gledališče Ane Monro s 
predstavo Variete. Vsem ljubiteljem črnske 

duhovne glasbe še opozorilo, da skupine New Swing Quartet v 
Kranj ne bo. Ljubitelji slovenske etno glasbe in gledališča po 
boste zagotovo prišli na svoj račun. Sponzorji prireditev Kisel-
štajn živi kulturi: Sava Kranj, Kavarna Bon Ami Kranj, Lutko
vno gledališče Kranj, LDS občinski odbor Kranj, gostilna Pra
prot iz Kranja, Mazda Y.C.C. Kranj in vsi tisti, ki imajo radi 
kulturo in mesto Kranj. 
KRANJ: JAZZ KONCERT - V sklopu kulturnih prireditev Po
letje v Kranju "Pod marelo" se bo v petek, 27. avgusta, ob 20. 
uri predstavil Jazz trio Strawbery Shake s standard in latino 
jazzom in evergreeni. 
TRŽIČ: KONCERT ZBORA DRUŠTVA UPOKOJENCEV -
V soboto, 28. avgusta, ob 20.30 uri bo v gostilni Pr' Primožk na 
Pristavi koncert pevskega zbora Društva upokojencev Tržič in 
ansambla KUD Podljubelj. 
TRŽIČ: ORGELSKI KONCERT - Na zadnjem izmed Orgel
skih večerov bo v tržiški farni cerkvi nastopil Tomaž Močnik iz 
Cerkelj. Koncert se bo začel ob 18.30 uri, Tomaž Močnik pa se 
bo predstavil z deli J. Clarka in J.S. Bacha. 
KAMNIK: OTVORITEV SLIKARSKE RAZSTAVE - V sobo
to, 28. avgusta, ob 19. uri bo na Kidričevi 6 na Šutni v Kamni
ku otvoritev razstave slikarskih del "Kamniški motivi" aka
demskega slikarja Dušana Lipovca. Obenem bodo odprli tudi 
gostinski lokal Hram Lužar. 

A L J A Ž E V I D N E V I '93 

Na Dovjem, v Mojstrani in Vratih bodo od 27. do 29. avgusta 
potekali Aljaževi dnevi. Prireditev organizirajo KUD Jaka Rabič 

Dovje Mojstrana, Planinsko društvo Dovje Mojstrana in 
Turistično društvo Dovje Mojstrana. 

Prireditev se bo začela z uradno otvoritvijo ob 18. uri v 
Osnovni šoli Mojstrana, kjer bodo odkrili doprsni kip Jakobu 
Aljažu in razstavili dela domačih likovnih ustvarjalcev. Ob 20. 
uri bo v KUD Dovje okrogla miza na temo Jakob Aljaž. 

V soboto bo ob 17. uri povorka od Aljaževega spomenika 
proti Planinskemu muzeju. Sledil bo koncert Pihalnega orke
stra jeseniških železarjev in družabnp srečanje. Nedeljsko 
praznovanje se bo ob 11. uri začelo v Vratih z nastopom citrar
jev. Ob 13. uri bo na sporedu vaja G RS Mojstrana, nato pa na
stop rogistov in pevskih zborov. Prireditev se bo zaključila s 
sveto mašo ob 16. uri. 

V primeru slabega vremena bo sobotna povorka odpadla, 
koncert Pihalnega orkestra jeseniških železarjev bo ob 17. uri 
in družabno srečanje ob 19. uri, oboje v telovadnici osnovne 
šole v Mojstrani. Nedeljsko srečanje pevskih zborov bo, če bo 
deževalo, ob 18. uri na Dovjem. • M.A. 

Zaključna dela na avtocesti Hrušica - Vrba 

f o t o b o b n a r 

V i a d u k t M o s t e n a p r e i z k u š n j i 

Vrba, 26. avgusta - Na avtocesti Hrušica - Vrba hitijo z 
zaključnimi deli, saj naj bi cesto za promet odprli še pred 
letošnjo zimo. Na viaduktu Moste 18 do vrha naloženih 
tovornjakov tri dni vozilo sem in tja, kajti po zakonu je 
obvezen obremenilni preizkus vsakega mostu, ki je višji od 15 
metrov. 

Na avtocesti Hrušica - Vrba, 
ki naj bi jo za promet odprli še 
pred letošnjo zimo - tudi na 
avstrijski strani, so cesto odprli, 
še preden so opravili vsa zak
ljučna dela - na objektih in na 
cesti potekajo zaključna dela. 

Cesta, ki je tako na avstrijski 
kot na naši strani enakega 
standarda, ima dva široka pa
sova. Na cesti so že opravili 
dela pri talni signalizaciji: po
vsod hitijo in si prizadevajo, da 
bi bila dela čimprej vsaj toliko 
zaključena, da bi lahko cesto 
odprli za promet. 

Avtocesta Hrušica • Vrba ima 
kar 23 kilometrov aluminijaste 
ograje, kar je zelo draga inve
sticija. Tudi potem, ko bo od
prta za promet, bo ostalo še kar 
precej dela na viaduktih in pri 
gradnji podvoza pod železniško 
progo Jesenice - Bohinj, zgra
diti bo treba zaščito pred sne
žnimi plazovi. 

Avtocesta ima kar 25 tisoč 
kvadratnih metrov viaduktov, 

med njimi je gradbeno najbolj 
zahteven viadukt Moste. 

Minule tri dni so opravljali 
obremenilni preizkus viadukta 
Moste. 

18 do vrha naloženih tovor
njakov je po navodilih tistih, ki 
so merili obremenitev mostu, 
vozilo na most in se premikalo 
od ene točke do druge. Most se 
namreč pod obremenitvijo de
formira in če bi se upognil 
preveč, bi ga morali sanirati. 
Tak preizkus je zakonsko pred
pisan za vsak viadukt, ki je višji 
od 15 metrov... 

Viadukt Moste ie visok 72 
metrov in je eden najbolj 
zahtevnih viaduktov ne le na 
avtocesti Hrušica - Vrba, am
pak nasploh. Zato je tudi tako 
pomembno, da se opravi obre
menilni preizkus. Projektanti 
pravijo, da se do zdaj še ni 
zgodilo, da kakšen most obre
menilnega preizkusa ne bi 
opravil in da tudi za most v Mostah velja, da bo kar naj- izkušnjo.... D.S. - Foto: Jan* 

bolje opravil obremenilno pre- Pelko 

Študentka ekonomije bo nadaljevala študij v ZDA 

U r š k a b o š t u d i r a l a v I n d i a n i 
Pet študentov ljubljanske Ekonomske fakultete je v sredo zjutraj 
z brniškega letališča odletelo v Ameriko. V okviru že tradicio
nalnega sodelovanja z Indiana State Universitv so prva generaci
ja, ki bo tam študirala celo šolsko leto. 
Program je namenjen študen
tom četrtega letnika, tistim, ki 
so pri študiju uspešni in obvla
dajo angleški jezik. "Sploh ni
sem pričakovala, da me bodo 
izbrali," je večer pred odho
dom v ZDA povedala Tržičan-
ka Urška Cvek. "Poskusila 
sem, nič preveč razmišljala in 
bila na koncu ena izmed petih, 
ki so jih izbrali med petnajsti
mi prijavljenimi študenti." Če
trti letnik bo delala po ameri
škem programu v School of 
Bussiness Bloomington, po 
opravljenih osmih izpitih jo v 
Ljubljani čaka le še diploma. 
"Kot vem, so bili vsi študentje, 
ki so v preteklosti hodili študi
rat v ZDA. tam zelo uspešni. 

Tudi jaz sem prepričana, da ne bom imela posebnih težav. Ma
lo me skrbi edino jezik, kljub temu da smo imeli pred odho
dom veliko jezikovnih preizkusov. Sicer pa od študija v Ameri
ki pričakujem predvsem veliko praktičnega znanja. Ekonom
ska fakulteta v Ljubljani je namrač bolj teoretično usmerjena, 
seveda na zelo visoki ravni." 

Urška je končala Srednjo komercialno šolo v Kranju, sicef 
pa je že več let štipendistka tržiškega Peka. Angleščine, ki je bi
la eden izmed glavnih pogojev za odhod v ZDA, pa se je učila 
pri prof. Kernovi. "Na fakulteti sem se naučila precej strokov
nega jezika, veliko pa sem kasneje študirala tudi sama." 

studij v tujini vidi kot življenjsko priložnost, kot možnost, 
da se nauči veliko koristnega, da vidi druge kulture in ljudi-
Dekle, ki zase pravi, da ni nič posebnega, ki je že potovalo, 
ima rado pse, klavir in šport in je prepričana, da se bo p«| 
enem letu, obogatena z znanjem in izkušnjami, rada vrnila do
mov. 

Med petimi slovenskimi študenti, ki so v sredo odpotovali v 

Ameriko, je bil tudi Kranjčan Mitja Selan. "Prijavil sem se, kcf 
me je zanimalo, kakšen bo izbor. No, ko sem bil dejansko iz* 
bran, "sem bil zares presenečen. Od študija na zahodu pričaku
jem veliko praktičnega dela, zvedeti hočem čim več o sodob
nih prijemih v ekonomiji, o stvareh torej, ki se jih na sicer zelo 
kvalitetni ljubljanski ekonomski fakulteti ni moč naučiti." 

Izmenjava študentov med Univerzo v Ljubljani in Indiana 
State Universitv, School of Bussiness Bloomington, se torej na
daljuje. Pri nas za stike med univerzama skrbi prof. dr. Zarjafl 
Fabjančič, vse stroške bivanja in študija v ZDA pa bo sloven
skim študentom plačala ameriška vlada. • M.A. 

3. L I K O V N A K O L O N I J A V 
P R E M A N T U R I 

S P O D B U J A J O Č I N O V I M O T I V I 
Že tretje leto zapored je Počitniška zveza iz Kranja nudila 
gostoljubje skupini kranjskih likovnih umetnikov v svoje 

počitniškem taboru v Premanturi pri Puli. Likovna kolonija v 
Premanturi med raznovrstnimi slovenskimi likovnimi kolonijami 
predstavlja nekaj izjemnega, saj je prirejena v sosednji Hrvaški. 

Zanjo tudi velja, da se iz leta v leto krepijo prijateljske vezi 
med kranjskimi likovniki ter prijatelji in stalnimi obiskovalci ta
bora v Premanturi. Letošnje kolonije, ki je potekala od 20. do 22. 
avgusta, so se udeležili že stari znanci: kranjski slikarji Alenka 
Kham Pičman, Vinko Tušek, Zmago Puhar, Izidor Jalovec, Nejč 
Slapar in prvič Karel Kuhar. 

Kako privlačen in raznolik je obmorski svet in v kolikšni 
meri je ustvarjalno spodbujajoče vzdušje v Premanturi, nam do
kazujejo sodelujoči slikarji, ki si vsako leto znova lahko poiščejo 
množico novih motivov. Letos so v ta anmen obiskali bližnji oto
ček Cejo. Nadvse elegantne in likovno prefinjene so impresije 
Alenke Kham Pičman, ki bo vtise iz kolonije še nadalje razvijala 
v seriji barvnih risb, ki jih zaznamujeta premišljen izbor barv ter 
tekoče potekajoča linija. Tud tokrat je bil raziskovalen Vinko Tu
šek, ki je v strukturi kamna, prekritega z morsko floro in favno, 
poskušal poiskati istrski pokrajini podobne oblike ter tako zako
nitosti mikrokozmosa prenesti v svet makrokozmosa, saj je tudi v 
navidezno naključno izbranih elementih naletel na likovno ureje
nost. Karel Kuharje z barvami obogatil svojo simbolično govori
co, ki ji je dodal nekaj novih simbolnih form, ter posegel tudi po 
okolju prilagojeni likovni tehniki, ki vključuje tudi mehčanje in
tenzivnih barvnih vrednosti s pomočjo dodajanja pigmenta na
vadnega črnega oglja. Likovno urejeni in barvno bogati so akva
reli Zmaga Puharja s tematiko obmorskih vedut, pri katerih nji
hovo barvno nasičenost zmanjšuje le akvarelna tehnika. Barvnim 
variacijam se je posvetil Nejč Slapar. Izidor Jalovec pa se je v vr
sti risb s tušem polotil tematike ženskega akta, ki ga določa le ne
kaj vehementnih zarisov s čopičem. 

Kot vsako leto bodo tudi letos slike v jesenskih mesecih 
predstavljene na razstavi v eni od kranjskih galerij. Z razstavo 
nameravata Počitniška zveza in Likovno društvo namreč še do
datno seznanjati Kranjčane z delom svojih dejavnosti. 

Damir Globočnik 

F E S T I V A L R A D O V L J I C A 1993 

V Z N A M E N J U C O M M E D I E 

D E L L ' A R T E I N V I L L A N E L E 
Radovljica, 21. avgusta - Še zadnjič se je letošnja polnošteviln* 

publika podala v baročno dvorišče radovljiške Graščine in za fin''1 

11. Festivala Radovljica 1993 je bilo res kaj videti in slišati. Kaf 
enajstčlanski vokalno-inštrumentalni ansambel za staro glasbo 1 

Villani", ki je prišel v Radovljico iz severnonemškega mesta 
Dannstadt, je imel na sporedi številne italijanske renesančne pesn1 

imenovane villanele, posamič ali pa združene kar v njih spletê  

Po tej pesmi (v ital. je to kmet) iz 16. stoletja je ansamk 
prevzel tudi ime. Predstavlja pa popularno obliko italijanske v<> 

kalne glasbe (I Villani jo izvaja kombinirano), ki je bila še po5 

bej priljubljena na italijanskem škornju od sredine (16.) stole') 
naprej. Zanjo je značilen triglasni, pozneje pa štiriglasni homo'1 

ni stavek, kritična zgradba in v okviru te tridelna oblika s po" 
vljajočimi se deli. I Villani pod vodstvom Luigija Maiella vok* 
no in instrumentalno goji torej italijansko renesančno glaŝ  
predvsem tisto iz Neaplja, Benetk in Firenz. Čar villanel je njiN 
va prvobitna melodika in zanosni plesni ritmi. To so precejkf1 

ansambel v Radovljici tako razgibali, da smo slišali in videli p" 
(beneškimi) maskami in kostumi, na mini-sceni prave glasben'' 
scenske odlomke v govorjeni, peti in igrani besedi. Stari inštf1 

menti, maske, kostumi, mimična in gestična igra pa je ves # 
ustvarjala atmosfero commedie deH'arte. Cilj ansambla pa ni I 
historična rekonstrukcija stare glasbe, ampak identifikacija 
benikov z njo. V središču repertoarja pa je bila spet in ves čas* 
menjena villanela, po kateri je ansambel prevzel tudi ime. 

Poleg številnih skladateljev smo tako v Radovljici še enkf1 

"v soju sveč" spoznali glasbo skladateljev Gorzanisa, Dal?1 

Banchierija, Gastoldija, Sanza, Caccinija in Silverstrina, Od 
štrumentov pa smo lahko slišali in videli številna tolkala in ki( 

re, mandolino, violino, violo, šalmaj, številne kljunastve flaV' 
prečne flavte, krivi rog, namesto špineta kar čembalo, putipl 
violončelo in kornamuzo, predvsem pa seveda petje v različn' 
kombinacijah. Temu seje od enajstih članov vokalno-inštrum6' 
talnega ansambla 1 Villani posvetilo kar sedem članov (zraven*1 

še igrali), ostali oa samo igrali na omenjeni instrumentarij. 



I M 1 M G L A S t • i 

g l o b u s 

O D D E L E K P A P I R N I C E • p r i t l i č j e 

U G O D N E C E N E - P E S T R A I Z B I R A 
Š O L S K I H P O T R E B Š Č I N / ^y 
z v e z k i A 5 - 51 ,00 S I T H f c * ^ / 
z v e z k i A 4 - 73,00 S I T C ^ U ^ 
v o š č e n k e - 147, 00 S I T ^ 1 3 ^ 
p u š č i c e p o l n e - 1.493, 00 S I T 
barv ice J o l l y 
£a vse to potrebujete tudi nahrbtnike - imamo jih po zelo 
ugodnih cenah, že od 2.200,00 S I T dalje. 

r 

Posebna ugodnost - P R I N A K U P U N A D 3.000,00 S I T 
m o ž n o s t p lač i la v dveh obrok ih . 

V E L E B L A G O V N I C A Š K O F J A L O K A d . o . o . 

N e č a k a j t e n a p r i č e t e k š o l e ! 

Za nakupe šolskih potrebščin so vam v 
Veleb agovnici NAMA Škofja Loka 

pripravili bogato ponudbo različnih barvic, 
svinčnikov, zvezkov, torb, nahrbtnikov in 

šolskih copat. 

Pa še prihranili »boste, 
saj pri vsakem nakupu nad 

3 . 0 0 0 , 0 0 
tolarjev, priznajo 

1 0 % 
popust. 

K D O R I Š Č E , T A N A J D E V N A M I 

1 
OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE 
IN MLADOSTNIKE 
Vpisujemo v 7. in 8. razred-šolanje 
je brezplačno. 

Vabimo vas tudi v tečaje: 
- jezikovnega izobraževanja 
za otroke in odrasle 

- vodenje poslovnih knjig 
- strojnega pletenja 
- strojepisja 
- kuhanja 
- šivanja 

katerekoli smeri - striženja las 
I n f o r m a c i j e p o t e l e f o n u : 6 2 1 - 8 6 5 , 6 2 2 - 7 6 4 , 6 2 0 - 8 8 8 

a l i o s e b n o i i a L j u d s k i u n i v e r z i Š k o f j a L o k a , P o d l u b n i k l a 

vpisuje v naslednje izobraževalne programe: 
FRIZER-v sodelovanju s SFTSPŠ Celje 
• 3-letni program, pogoj:končana osnovna šola 
- program prekvalifikacije (18 mesecev) 

U pogoj:končana najmanj 3-letna srednja šola katerekoli smeri 
RAČUNOVODJA-specializirani program 
pogojiončana 4-letna srednja šola 
EKONOMSKI TEHNIK-v sodelovanju s 
SŠEDU Kranj vpis v Lin 2. letnik 
pogoj:končanaOŠ oz. 1. letnik srednje šole 

ljudska univerza 
s k o f j a l o k a 

Z A L O Ž B A O B Z O R J A p o M A R I B O R 

V A M P R E D S T A V L J A 
K O P O T R E B U J E T E P O M O Č , 

S E Z I T E P O N A Š I H P R I R O Č N I K I H I N S L O V A R J I H . 

S L O V A R J I 
Slovensko - angleški slovar 
Angleško - slovenski slovar 
Slovensko - nemški slovar 
Nemško - slovenski slovar 
Slovar tujk 
Ulustrated Thesaurus 
/Angleško - angleški slovar/ 

S L O V N I C E 
Jože Toporšlč: Slovenska slovnica 
France Žagar: Slovenska slovnica in jezikovna vadnlca 
Italijanska slovnica 
Latinska slovnica , 
Deutsche Grammatik /Nemška slovnica/ 

Z A D I J A K E 
šolske besedilne vrste 
Slovenska leposlovna književnost 
Umetnostno besedilo in učenec 
Poglavitna dela slovenske književnosti 

N O V O ! 
MOJ ŠOLSKI KOLEDAR 93/94 
Dobro organiziran čas Je pol 
uspeha. Urnik-redovalnica-
stara imena mesecev - pričetek 
letnih časov... Stenski 
koledar, ki vam bo v pomoč in 
razvedrilo. Podarite ga sebi 
in prijatelju! 

Z A N A J M L A J Š E 
Vaje za pisanje 
Lernspass mit Binni /učbeniški komplet 
za zgodnje učenje Nemščine/ 
Zgodnje uvajanje v tehniko 
Kako stvari delujejo 

Knjige lahko dobite v vsaki knjigarni ali v naši 
SLUŽBI PRODAJE KNJIG, Gosposka 3, Maribor, tel. 062/28-881 

AVTOSOLA 
Begunjska 10 • pri vodovodnem stolpu 

T e l . : ( 0 6 4 ) 2 1 6 - 2 4 5 

p > d j p i r - n i c c i i n g c i l c i n t & r ~ i j c i 
A I D y 

S c z k a F > l a t i š t ? 7 7 , K R A N J 

• VSE ZA ŠOLO PO UGODNIH CENAH 
• MOŽNOST PLAČILA NA 2 ČEKA 
• FOTOKOPIRANJE 

Delovni čas:9-12,15-19, sobota 8-12 

CENTER SREDNJEGA USMERJENEGA 
IZOBRAŽEVANJA JESENICE 
Enota za izobraževanje ob delu 

R A Z P I S U J E 

v letu 1993/94 naslednje programe Izobraževanja ob delu: 

srednji program V. stopnje: 
STROJNI TEHNIK 

srednji program IV. stopnje: 
STROJNI MEHANIK 
KONSTRUKCIJSKI KLJUČAVNIČAR 
VARILEC 
STRUGAR 
POSLOVNI TAJNIK 

III. stopnja: 
BOLNIČAR 

II. stopnja: 
PRIDOBIVANJE, 
PREDELAVA IN OBDELAVA KOVIN 

funkcionalno izobraževanje: 
strojniki centralnega ogrevanja 
varilci 
seminarji in preskusi iz varstva pri delu 
vozniki viličarjev 
upravljale) žerjavov 
oljna hidravlika 

jezikovni tečaji NEMŠKI, ANGLEŠKI JEZIK 

računalniški tečaji: UVODNI TEČAJ, VVORDSTAR, DBASE, 
AutoCAD, LOTUS, OUATTRO PRO, CLIPPER, WORD, 
CoreIDRAVV 

Informacije in prijave: 
CSUI Jesenice, Enota za izobraževanje ob delu, 
Ruparjeva 2, 64270 Jesenice 
Telefon: 82-185 
Rok prijav: 30. september 1993 



P — Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana 
O b m o č n a enota Kranj 

O h r a n i m o n j i h o v n a s m e h 
Novo šolsko leto vselej prinaša mnogo 
lepega, pa tudi mnoge nove skrbi. Učilnice 
bo kmalu spet napolnil otroški smeh in 
želeli si bomo, da bi bilo to šolsko leto za 
naše otroke čimbolj srečno. Na srečo pa 
se vendarle ne moremo zanesti. Otroška 
razposajenost in razigranost vse prepo
gosto izzove nesrečo. Naši otroci niso 
nikoli povsem varni, zato je prav, da jim 
odrasli pomagamo in jim pokažemo pot v 
varno življenje. 
V Zavarovalnici Triglav si že dolga leta 
prizadevajo za večjo varnost naših otrok. 
Nihče ne more natančno prešteti, koliko 
rumenih rutic in kresničk so razdelili malim 
šolarjem in prvošolčkom, koliko preventivnih 
akcij so speljali po Sloveniji in koliko denarja 
so že vložili v izobraževanje in vzgojo naših 
najmlajših. In ko se je nezgoda vendarle 
zgodila, so otroku in staršem vselej stali ob 
strani. 
Nezgodno zavarovanje otrok, na katero 
Vas tokrat opozarja Zavarovalnica Triglav, 
predstavlja pomemben del skupnih vla
ganj v varnost mladih. Zavarovalnica 
Triglav vsem zavarovancem ob nezgodi 
vselej izplača zavarovalno vsoto, čeprav 
zbrane premije za to še zdaleč niso dovolj 
visoke. Seveda pa lahko pomagajo samo 
tistim otrokom, ki so se pravočasno 
nezgodno zavarovali. 
V Zavarovalnici Triglav d.d., Območna enota 
Kranj s poslovnimi enotami na Gorenjskem 
so tudi letos pripravili posebno akcijo, s 
katero želijo pozvati otroke in še posebej 
njihove starše, da se odločijo za primerno 
nezgodno zavarovanje in s tem svojim 
otrokom omogočijo varnejšo prihodnost. 
Nezgodno zavarovanje šolske mladine je 
najcenejša oblika nezgodnega zavarovanja. 
Vsak učenec ali dijak, ki je plačal premijo, je 
zavarovan za vse nezgode, ki bi se mu 
pripetile v šoli, na poti v šolo, med prostim 
časom, na igrišču, počitnicah oziroma kjerkoli 
ali kadarkoli. Skratka, nobene omejitve ni 
glede zavarovalnega kritja. 
Tako je vsak učenec ali dijak zavarovan za 
celo šolsko leto od 24. ure tistega dne, ko 
je bila prijavnica oddana v šoli. Jamstvo 
zavarovalnice pa velja celo šolsko leto; 
torej tudi med počitnicami in do takrat, ko 

vplača v novem šolskem letu premijo za 
zavarovanje. 
V vsakem primeru pa preneha jamstvo iz 
prejšnjega šolskega leta 60 dni po urad
nem začetku šole. Zato v Zavarovalnici 
Triglav še posebej priporočajo, da pravo
časno uredite zavarovanje za najmlajše, ki 
letos prvič stopajo v šolo in s tem tudi 
samostojno v promet. 
V začetku šolskega leta bodo vsem učencem 
in dijakom v šolah razdeljeni letaki, s katerimi 
bodo obveščeni o možnostih in pogojih 
zavarovanja. Letake, ki jih bodo prinesli 
učenci domov, dobro preglejte in proučite, 
saj so na njih opisani pogoji zavarovanja. 
Odločite se po lastni presoji za najustreznejšo 
kombinacijo zavarovanja. 
Prvošolčki, ki se bodo zavarovali pri 
Zavarovalnici Triglav, bodo dobili tudi 
kresničko in rutico. 
Pomembno za starše je prav gotovo tudi, 
da premijo ne bo treba plačati takoj, 
ampak s tako imenovanim odlogom plači
la v mesecu oktobru. Vendar pa morajo 
učenci, dijaki in študentje prijavnico od
dati čimprej po začetku šolskega leta. 
V Zavarovalnici Triglav d.d. Ljubljana, 
Območna enota Kranj so prepričani, da 
so Vam letos na začetku šolskega leta z 
različnimi kombinacijami omogočili, da se 
boste doma lahko odločili za eno od 
možnih nezgodnih zavarovanj. Verjamejo 
pa tudi, da bodo tudi otroci oziroma 
učenci, dijaki in študentje posnemali 
svoje starše in se zato odločili za nezgod
no zavarovanje pri njihovi zavarovalnici. Ta 
pa je prav gotovo Zavarovalnica Triglav 
d.d. Ljubljana, Območna enota Kranj s 
poslovnimi enotami na Gorenjskem. 

OHRANIMO NJIHOV NASMEH! 
Zavarovalnica Triglav, ker ji zaupajo starši 

MDCCCLXXXIV 

L O V E N I C A 

= r = z a v a r o v a l n i š k a h i š a d . d . , L j u b l j a n a -

Š O L S K I M L A D I M I N S T A R Š E M 

N e z g o d n o z a v a r o v a n j e u č e n k i n učencev 

V letošnjem šolskem letu 1993/94 smo pripravili široko 

akcijo nezgodnega zavarovanja šolske mladine. 

V sklopu naše akcije bo vsak učenec dobil na 

šoli prijavnico z ličnim urnikom. 

P o u d a r j a m o , d a so z a v a r o v a l n e p r e m i j e i n 

p o g o j i ze lo u g o d n i . 

Z a v s e i n f o r m a c i j e s m o v a m n a v o l j o v K R A N J U , 

K O R O Š K A C E S T A 2 , 

T E L E F O N : 2 2 2 - 8 5 0 

K f f l L N 
3regorčlć»v» 6 (za Olobuiom), 64000 Kranf - tal.: 084/213-102 

z v e z k i A 4 
z v e z k i A 5 
n a h r b t n i k i 
v o d e n e b a r v i c e 
t e m p e r a b a r v i c e 
p u š č i c e 

o d 5 0 d o 8 8 S I T 

o d 2 0 d o 4 9 S I T 

o d 2 3 1 5 S I T d a l j e 

3 9 1 S I T 

5 0 4 S I T 

o d 2 0 3 S I T d a l j e 

Pri nakupu nad 3.000 SIT možnost plačila na 2 čeka. 

Pri nakupu šolskih potrebščin nad 2.000 SIT dobite 

kupon, s katerim boste udeleženi v 

VELIKEM NAGRADNEM ŽREBANJU. 

1. nagrada BARVNI TELEVIZOR in še 10 drugih nagrad! 

O d p r t o i m a m o o d 8 . d o 1 4 . i n o d 1 6 . d o 1 9 . u r e , 

o b s o b o t a h o d 8 . d o 1 2 . u r e . 

O S I Š Č I T E M A S I 

V e č j a varnost otrok 

S k r b z a v a r n o s t o t r o k 

j e t u d i k a k o v o s t n o 

z a v a r o v a n j e 

1 

Prihaja jesen in z njo novo šoteko leto. 
Starši smo z nakupi številnih šolskih 
potrebščin za svoje šolarje finančno 
zelo obremenjeni, zato se zdi vsak 
dodaten strošek odveč. Vendar pa 
kljub temu ne smemo pozabiti na 
kakovostno zavarovanje naših otrok. 
Da bi vsaj malo omilila materialne 
posledice morebitnih nezgod med 
šolskim letom, je Zavarovalna družba 
Adriatic pripravila celovito ponudbo 
zavarovanja šolskih otrok, dijakov in 
študentov. 

Zavarovanje zagotavlja kritje za pri
mer invalidnosti in izgube zaradi 
nezgode, pa tudi dnevno odškodnino 
oziroma denarno nadomestilo za čas, 
ko otrok ne more opravljati šolskega 
dela (npr. pisati ali risati). Odškodnino 
bo otrok prejel tudi v primeru, če je pri 
šolskem pouku sodeloval z omejitva
mi, ko na primer zaradi imobilizacije ni 
mogel uporabljati roke. Zavarovanje 
velja od dne, ko otrok odda prijavnico 
v vrtcu ali šoli pa do naslednjega 
šolskega leta, torej tudi med počitni
cami. 

V Adriaticu se zavedajo, da je ob 
začetku šolskega leta marsikateri 
družinski proračun dodobra izčrpan, 
zato si prizadevajo, da bi bili zavar
ovalni pogoji za zavarovanje otrok 
čimugodnejši. 

Pripravili pa so tudi posebno akcijo, s 
katero želijo otrokom približati po-

menn skrbi za lastno varnost, kamor 
sodi tudi kakovostno nezgodno za
varovanje. 

V Adriaticu poudarjajo, da je poleg 
kvalitete zavarovalne ponudbe zelo 
pomembna tudi preventivna dejav
nost za večjo varnost otrok v prome
tu. Zato so lani skupaj z Republiškim 
svetom za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu organizirali akcijo 
za večjo prometno varnost otrok, ki se 
bo nadaljevala tudi v letošnjem šols
kem letu. Lani so 200 najbolj ogro v 
Sloveniji opremili s tablami, ki voznike 
opozarjajo na bližino šole. 

Vozniki so to tablo dobro sprejeli in jo 
tudi upoštevali. Letos pa bodo voz
nike na začetek šolskega leta in 
povečano ogrolarjev po vsej Sloveniji 
opozarjali še večji obcestni plakati. 
Voznikom je namenjeno tudi sporočilo 
v obliki otroške pesmi, ki jih bo 
pozivala k večji previdnosti in ki bo 
predvajana na osrednjem slovenskem 
radijskem programu. 

Splošno si za večjo varnost mladine 
prizadeva tudi Ministrstvo za notranje 
zadeve, ki v septembru pripravlja 
posebne zloženke, namenjene otro
kom, vsebujejo pa svetovanje in 
ukrepanje ob številnih srečanjih z 
nevarnostmi v socialnem življenju. 
Tudi to akcijo je kot glavni pokrovitelj 
podprla Zavarovalnica Adriatic. 



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

Spor med Kranjem in Ljubljano ali zaplet, ki mu še ni videti konca 

I s k r e n j e z a r a d i I s k r e 

Kranjska Iskra Števci se pravda z ljubljansko Iskra Holding za blagovno znamko in ime Iskra. 

Kranj, 24. avgusta - Temeljno sodišče v Ljubljani je v tožbenem 
zahtevku Iskre Števcev sicer že odločilo, da je Iskra Holding 
tudi nosilka Masovne znamke Iskra, vendar so se Števci pritožili 
na Višje sodišče v Ljubljani. Če bo tudi drugostopenjsko 
•odisče razsodilo tako, kot je temeljno, bodo Iskra Števci 
skupaj s še nekaterimi drugimi Iskrim mi podjetji v Sloveniji 
»čeli novo tožbo, tokrat na drugi pravni osnovi. Čeprav od 
blagovne znamke ni odvisno njihovo preživetje, odločno 
zatrjujejo: "Odnehali ne borno." 
Iskra je "zaiskrila" v Kranju 
Zgodovinsko in moralno je 
vse kristalno čisto: Kranj je 
rojstni kraj Iskre in blagovne 
znamke, je kraj, odkoder se je 
Iskra širila in "množila" po 
vsej Sloveniji in tudi mesto 
dokazov (zbornik ob 35-letni-
ci). v katerih črno na belem 
piše, da so delavci delovne 
organizacije Iskra iz Kranja 
znali in zmogli ustvariti da
našnjo podobo Iskre, njene 
razsežnosti in njeno ime. 

Formalno se je zapletlo in se 
»e zapleta. Dokler je sestavlje
na organizacija združenega 
dela sozd Iskra normalno 
delovala, je bilo vse v najlep
šem redu in nihče se tudi ni 
dosti spraševal, kako je ureje
no z blagovno znamko. Nek
danje Iskrine delovne or
ganizacije, ki so se na podlagi 
tedanjega samoupravnega 
sporazuma povezale v sozd, 
so se dogovorile, da jo bodo 
se naprej uporabljale. "Čeprav 
se je sozd tudi formalno 
registriral za nosilca te 
znamke, smo jo članice sozda 
razumele kot kolektivno bla
govno znamko in se ji nismo 

nikdar odpovedale," komen
tira sozdovsko obdobje Niko 
Bevk, direktor Iskre Števci, ki 
je - povedano mimogrede -
letos dobil tudi najvišje kranjs
ko občinsko priznanje. 
Terjatev do 
blagovne znamke zavrnjena 
Zgodba, ki so jo nekaterNže 
naslovili kot zgodbo o lisici in 
ježu, lahko pa bi jo imenovali 
tudi kot spor med Kranjem in 
Ljubljano, se je začela zaple
tati, ko so politični združbi, 
imenovani sozd, začele pojen
jati moči. Potem ko je bil 
"likvidiran" zakon o združe
nem delu, je šel v likvidacijo 
tudi sozd. Postopek se je 
formalno začel junija 1990 in 
končal letos poleti. Kot po
jasnjujeta direktor Niko Bevk 
in pravnik Janez Kristan, je 
Iskra Števci ugovarjala že v 
likvidacijskem postopku, zah
tevala, da se v premoženje 
sozda vključi tudi blagovna 
znamka, in kot pravna nasled
nica in upravičenka prijavila 
terjatev do znamke. Ker je v 
likvidacijskem premoženju 
sploh ni bilo, je bil zahtevek 
zavrnjen. Še več: sozd Iskra in 

Prvo je kakovost, drugo znamka, ime... 

Čeprav je prt prodaji doma tn na tujem (Števci izvozijo 99 
odstotkov proizvodnje v vrednosti 90 milijonov mark) bolj 
kot blagovna znamka in ime pomembna kakovost izdelkov, 
v Števcih priznajo, da bi jim bilo Ime, do katerega so 
zgodovinsko upravičeni, zoprno spreminjati, ni pa nemo-
Roče. V svetu jih resda poznajo pod Imenom Iskra Števci, a 
ker je glavna kakovost, tudi sprememba imena in blagovne 

Iskra Holding, ki je na soz-
dovskem pogorišču nastal 
1989. leta, sta 9. julija 1990 -
to je že po uvedbi likvidacijs
kega postopka - sklenila po
godbo o prenosu blagovne 
znamke na Iskro Holding. 
Čeprav je sodišče kasneje 
odločilo, da je bil takšen 
prenos zakonit, mu v Iskri 
Števci ugovarjajo. Menijo, da 
sozd, potem ko so že začele 
veljati zakonske posledice 
uvedbe likvidacijskega post
opka, ne bi smel več sklepati 
pravnih poslov. 

Račun iz holdinga: 
270.000 mark 
Naj bo tako ali drugače! V 
Iskri Števci poudarjajo: "Ko je 
sozd razpadel, smo hoteli le 
to, da bi postali sonosilec 
blagovne znamke. Ne naspro
tujemo, da jo uporabljajo tudi 
drugi, in nimamo nič proti 
temu, če se nekateri povezu
jejo v holding in da ta združba 
tudi uporablja znamko in ime 
Iskra. Priznamo, da je oteže-
vanje znamke oteženo, če je 
več nosilcev, vendar to ne 
more biti razlog, da ne bi 
mogli biti sonosilci. Čeprav 
nekateri poskušajo našo tož
bo prikazati kot pravdo o tem, 
Čigava blagovna znamka ne 
more biti, to ni tožba zaradi 
tožbe, ampak za sonosilstvo 
blagovne znamke." 

V Iskri Števci menijo, da bi se 
jim zgodila velika krivica, če 
bi izgubili blagovno znamko in 
ime Iskra, ki je v Kranju 
"zaiskrilo" takoj po drugi 
svetovni vojni. Blagovne 
znamke niso nikdar plačevali 
in je tudi zdaj ne mislijo, saj 
menijo, da jo imajo. V holdin
gu ne mislijo tako: ko so jim iz 
Kranja sporočili, da ne potre
bujejo njihovega "svetovan

ja", ki jih je vsako leto stalo 
50.000 oz. 100.000 nemških 
mark, so dobili račun za 
vzdrževanje blagovne znamke 
- 270.000 mark, kar je 0,3 
odstotka od prometa. 
"Kdor se ne bo vključil v 
koncern..." 
In v čem je bistvo problema? 
V kranjski Iskri pravijo, da je 
zaplet z blagovno znamko le 
Entisk na Isicrina podjetja, da 
i se vključila v Iskrio Holding 

oz. v bodoči koncem. To je 
mogoče razbrati tudi iz pogo
vora za Gospodarski vestnik, v 
katerem je Dušan Šešok, pre
dsednik poslovodnega odbora 
Iskra Holding, med drugim 
dejal: "Kdor ne bo hotel 
pristati na naše pogoje in se 
ne bo vključil v Iskrin kon
cem, se bo moral odreči tudi 
Iskrini blagovni znamki in 
imenu." V Števcih se vsaj za 
zdaj ne nameravajo vključiti v 
holding oz. v koncern. Ko so 
seštevali "pluse in minuse" 
(prednosti in slabosti), so 
ugotovili, da je minusov več 
ko plusov. Vodstvu holdinga 
najbolj zamerijo, da poskuša 
na star način, s pritiski in z 
zvijačami, prisiliti podjetja k 
temu, da bi se vključila v 
njihov model lastninjenja in v 
koncem. "Podjetja bi se mor
ala najprej olastniniti, potlej 
pa naj bi se tista, ki bi v 
koncernu videla možnost ust
varjanja večjega dobička, 
medsebojno povezala," pravi 
Niko Bevk in poudarja, da v 
Iskri Števci za zdaj teh mož
nosti ne vidijo. Nekaj jih je 
izučila tudi preteklost: ko so 
bili v sozdu, niso nič vlagali, 
položaj delavcev pa je bil zelo 
slab. Zdaj, ko so samostojni, 
investirajo štiri do pet milijo
nov mark na leto, plače delav
cev pa so nad povprečjem 
slovenskega gospodarstva. C. 
Zapiotnik 

^lpmetal se bo selil v nove prostore 

P o s t a t i m o r a m o k o n k u r e n č n i 

prostorov. 

Selca nad Škofjo Loko, 23. avgusta - "Le z urejeno proizvodnjo, ki 
j° Je mogoče dovolj dobro organizirati, voditi in nadzorovati, je 
juogoče konkurirati na razvitih zahodnih trgih, liberalna uvozna 
Politika pa podobne razmere ustvarja tudi doma. Za to smo nujno 
P°trebovali nove prostore," nam je razložil inž. Franc Golja, 

t̂nik podjetja s kovinsko galanterijo, ki nedaleč od vasi Selca ob 
°n zaključuje gradnjo novih proizvodnih 

ẑenir Franca Goljo naša jav
nost sicer bolj pozna kot nek
danjega poslanca v slovenski 
skupščini ali morda kot pre
dsednika Liberalne stranke, ki 
*.1 Je ob naših prvih korakih v 
êrnokracijo, zlasti s svojim 

najopaznejšim glasnikom Vito-
^lrjem Grosom, ustvarila prav 
svojevrstno podobo. Vendar 
•M tokrat ni zanimala politika, 
Pač pa poslovni načrti prvaka te 
^anke, ki je lastnik podjetja 
î Prnetal, nastalega iz obrti. 
^°d Selcami blizu Sore je 
namreč zraslo kar veliko po-
°̂PJe, ki na daleč s svojo 

**Psko streho ne izdaja, da gre 
* a proizvodne prostore. 

Imamo dva proizvodna pro-
JP&rna: za domači trg proizva
j a 0 nekatere pisarniške po-
'ebščine (svinčnike, spenjal-
2J*S šilčke ipd.) ter izvozni 
Pr°gram, kjer za znanega kup-
innV s t r o J m m avtomobilski 
ndustnji proizvajamo nekatere 
J ele. Z razvojem smo uredili 

ovira do te mere, da ogrožajo 
pregled nad proizvodnjo, da o 
[>otrebni racionalizaciji, kontro-
i količin in kvalitete niti ne 
govorimo. Današnji zunanji in 
tudi notranji trg pa zahtevata 
drugačen pristop in če želimo 
ostati konkurenčni, smo bili 
prisiljeni urediti nove prostore. 

Ho 
no konstrukcijo in orodjar-
vendar so prostori - v 

^nierah, v katerih smo, dela-
m ° na več lokacijah - postali 

Približno 1.800 kvadratnih me
trov koristnih površin pre
dstavlja dolgoročno prostorsko 
rešitev in je do izgrajene faze 
zahtevalo približno 25 milijo
nov tolarjev. Poleg lastnega 

vložka sem večino zagotovil s 
krediti Ljubljanske banke, pri 
čemer bi rad posebej poudaril, 
da ne držijo trditve mojih 
Klitičnih nasprotnikov o ka-

inihkoli nepovratnih sredst
vih pri tem (po političnih 
linijah). Z gradnjo smo začeli 
sredi leta 1991 in v nekaj 
mesecih bomo v delu prostor
ov začeli s proizvodnjo. Do
končno naj bi bila investicija 
zaključena v dve do treh letin. 
V opremo v tem trenutku še 
nismo vlagali, kar ne pomeni, 
da vlaganj v stroje ne bi 
potrebovali - prej nasprotno, 
vendar se moramo najprej ne
koliko "finančno sanirati." 
Ko smo povprašali, kakšni so 
načrti z zaposlovanjem, smo 

izvedeli, da nai bi se zaposle
nost od sedanjih petih delavcev 
postopoma povečala (podvoji
la), če bodo to dopuščale tržne 
razmere. V novo zgrajenem 
objektu je za približno 30 
delovnih mest, vse pa je odvis
no od razvoja, možnosti tehno
logije in prodaje. O čem pa je 
inž. Golja trdno prepričan: če se 
ob znosnih pogojih investiranja, 
raznih pospeševalnih ukrepih, 
ki dajejo možnost prilagajanja 
tudi trdim tržnim razmeram 
razvitega Zahoda, ne bo spre
menila državna politika obre
menjevanja plač, je zaman 
upati, da bi dosegli konkurenč
nost, ob tem pa postanejo upi 
na dodatno zaposlovanje zgolj 
iluzija. _ 

S. Žargi 

Simpozij mednarodnega združenja študentov na Bledu 

E n a E v r o p a • 43 k u l t u r 
Bled, 26. avgusta - 250 mladih poslovnežev z vsega sveta je 
razpravljalo o prihodnosti Evrope. Ob kongresu AISEC-a se je 
Rredstavilo tudi 25 slovenskih podjetij m eno podjetje iz 
femčije. Zahtevna organizacija za slovenske študente, ki so 

vključeni v to mednarodno združenje mladih. 
250 mladih študentov, ki se povezu
jejo v mednarodno organizacijo 
AISEC že nekaj časa prebiva v 
hotelu Špik v Gozd Martuljku, saj je 
organizacija tega združenja v Slove
niji skupaj z nemško organizacijo 
AISEC-a pripravila kongres. 
Minuli torek so se bodoči poslovne
ži z vsega sveta zbrali na simpoziju v 
Festivalni dvorani na Bledu. Simpo
zij je potekal pod naslovom Ena 
Evropa - 43 kultur z naslovno temo 
o širjenju mednarodnega podjetniš
kega sodelovanja, saj je za povezo
vanje Evrope nujno poznavanje 

T , drugih kultur in načinov življenja. 
j uma Mladi so na simpoziju poudarili, da 

bo Evropa resnično povezana šele, ko bomo vsi poznali in 
spoštovali navade drugih, za doseganje teh ciljev pa mora biti 
vsak posameznik pripravljen spremeniti svoje mišljenje in 
stališča. Ob koncu nekaj ur trajajočega simpozija bodo izdali 
brošuro z vsemi razpravami. 
Organizacija AISEC-a v Sloveniji je bila prav zahtevna. V 
Sloveniji je AISEC - prisoten že več kot štirideset let, mladi pa 
so organizirani v Kranju, Ljubljani in v Mariboru. Med 
organizatorji, ki so poskrbeli za dobro organizacijo tega 
zahtevnega kongresa, je bila tudi Tanja Rihar, ki študira na 
Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. 
"Zgodilo se je prvič, da so organizacijo EUNOC-a, tako 
zahtevnega kongresa, zaupali Sloveniji Povezali smo se s 
študenti, ki so v AISEC vključeni v Nemčiji in tako pri skupni 
organizaciji spoznavali, kako različne poglede in standarde 
imamo še vedno v Sloveniji. A probleme smo rešili. Morda je 
bil eden izmed precejšnjih problemov poiskati sponzorje in 
firme, ki bi bUe pripravljene sodelovati Ugotovili smo, da 
podjetja še vedno premalo poznajo to mednarodno združenje 
bodočih poslovnežev. Privabiti v Slovenijo toliko mladih, 
bodočih poslovnežev, je edinstvena priložnost, da se seznanijo 
s Slovenijo in njenim gospodarstvom, saj gre za ljudi, ki bodo v 
svojih državah v prihodnje zasedli vodilna mesta v firmah." 
D Jade] 

M l a d i p o s l o v n e ž i n a B l e d u 

V Festivalni dvorani na Bledu so se ekonomisti z vsega sveta, čla
ni mednarodnega združenja AISEC, zbrali na simpoziju na temo 
Ena Evropa - 43 kultur. Čeprav so pričakovali predsednika vla
de, se zaradi drugih obveznosti tega pomembnega srečanja ni 
mogel udeležiti in žal ni bilo tudi nobenega predstavnika sloven
ske vlade. Mlade sta pozdravila nemški in češki veleposlanik v 
Ljubljani, simpozij je vodila direktorica mednarodnega centra 
Brdo dr. Danica Purgova, govoril pa je tudi dr. Peter Tancig z 
ljubljanske univerze. - Foto: Janez Pelko 

ŠE N E V E S T E , K A J P O D A R I T I ? 

Naš predlog: podarite naročnino na pol tedni k Gorenjski glas. Iz
režite naročilnico, vpišite podatke o naslovniku, ki mu boste 
podarili Gorenjski glas in nam pripišite Vaše podatke. Strošek 
naročnine boste lahko poravnali za celo leto v enem zne
sku ali pa po trimesečjih - ker Vam zaupamo, bo
mo Vašemu obdarjencu najprej začeli pošiljati časopis in šele po
tem Vam dostavili račun. 
Darilo, s katerim res ne morete zgrešiti - celoletna naročnina 
Gorenjskega glasa! 

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.) 

Osebna izkaznica štev 

Datum: Podpis 
Naročilnico pošljite na naslov: ČP Goreniski glas, 64000 Kranj 



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

Izračun učinkov novega zakona o dohodnini 

D a v č n o o l a j š a n j e 
Kar nekajkrat smo že opozorili na novi zakon o dohodnini, ki naj bi z 
novimi načini obračuna davka na plače in dohodnine predvsem odpravil 
pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri dveletni uporabi dosedanjega: ne 
omogoča dosledne obdavčitve vseh možnih dohodkov, davčno breme za
vezancev z najnižjimi dohodki je bilo preveliko, zlasti boleča so bila po
trebna doplačila dohodnine po prejemu odločbe. Z izračunom smo sku
šali preveriti zadnja dva omenjena cilja. 

Pri načinu izračuna davka na s takim pristopom želijo izogniti 
plače in letne dohodnine po pred
logu novega zakona je prišlo kar 
do občutnih sprememb. Omeni
mo najpomembnejše: način obra
čunavanja davka od plač (torej 
akontacij dohodnine med letom) 
je, tudi kar zadeva olajšav, postal 
praktično enak obračunu letne 
dohodnine; v obeh primerih se 
upošteva le dohodek po plačilu 
socialnih prispevkov, povečane so 
olajšave za vzdrževane družinske 
člane ter občutno skrčen seznam 
in možni obseg olajšav, ki naj bi 
jih v prihodnje uveljavljali na 
podlagi dokazil (do 3 odstotkov). 
Namesto tega je uvedena splošna 
olajšava v vrednosti desetine pov
prečne letne plače v Sloveniji, 
medtem ko smo doslej z dokazili 
lahko uveljavili znižanje davčne 
osnove za desetino svojih dohod
kov. Najpomembnejši sta seveda 
lestvici za obračun davka med le
tom in letne dohodnine: poveča
no je število "davčnih razredov", 
pri čemer sta za davek dodana 
kar dva, za dohodnino pa eden. 
2e na prvi pogled je mogoče ugo
toviti, da bodo davčne obveznosti 
v najnižjem razredu za dva od
stotka nižje, medtem ko so od
stotki za obračun davka med le
tom višji. Ni težko uganiti, da se 

Oplov konceptni avto 

O p e l T i g r a 
Na letošnjem frankfurtskem avtomobilskem salonu, ki ga bodo v mestu 
ob Maini odprli čez slabih štirinajst dni, bo Opel predstavil novo obli
kovalsko študijo športnega avtomobila z imenom Tigra. 

tako bolečim doplačilom dohodni
ne po prejemu letne davčne 
odločbe. 

Da bi preverili učinke, smo 
opravili izračune davkov in letne 
dohodnine za minimalno, pov
prečno plačo in mnogokratnike 
te plače (do šestkratnika) v letu 
1992. Kot že nekajkrat doslej 
smo upoštevali dve skrajnosti: 
zavezanca, ki ne uveljavlja olaj
šav, ter zavezanca, ki možne olaj
šave izkoristi v največji meri in 
za dva otroka. Rezultati izraču
nov (povzeli smo jih v spodnji ta
beli) pokažejo: razen v najnižji 
kategoriji dohodka se kar občut
no povečuje davek na plačo, ki se 
obračunava med letom, dohodni
na ob koncu leta pa je v nižjih dav
čnih razredih nižja, v višjih pa vi
šja. S tem je po naših računih do
sledno odpravjena možnost, da bi 
dohodnino ob koncu leta doplače-
vali, pač pa bodo vsem davčni or
gani preveč obračunan davek po 
letnem obračunu (po izkušnjah z 
"ustreznimi" zamudami in brez 
obresti) vračali. Ali se bo račun 
državi izšel, ni naša skrbi. Če so
dimo po izračunih, je več razbre
menitev dohodkovnih "revežev" 
kot dodatnih obremenitev do
hodkovnih "bogatašev". # Š. 
Žargi 

Koliko za njivo? 
Eno so izhodiščne cene, drugo končne cene, ki so precej od

visne od ponudbe in povpraševanja, pa tudi od lege, dostopnosti, 
oddaljenosti zemljišč in od drugih dejavnikov. Cene, ki jih nava
jamo, so izhodiščne in veljajo za kranjsko in škofjeloško občino. 
Njiva prve kategorije je po 322,50 tolarja za kvadratni meter, nji
va druge kategorije po 290 tolarjev, tretje po 258, četrte po 226. 
Za kvadratni meter njive pete kategorije je treba odšteti 193,50 
tolarja, za šesto 161, sedmo 129 in za osmo kategorijo 97 tolarjev 
za kvadratni meter. . 

Opel Tigra, na frankfurtskem avtomobilskem salonu kot konceptni 
avto. Foto: General Motors Europe 

DELEŽ DOHODKA ZA DAVEK OZIROMA DOHODNINO 
V ODSTOTKIH 

višina 
dohodka 
(plače) 

BREZ OLAJŠAV 
Davek Dohodnina 

stari novi stari novi 

Z OLAJŠAVAMI 
Davek Dohodnina 

stari novi stari novi 

minimalna 
povprečna 
2X 
3X 
4X 
5X 
6X 

12,0 9,1 14,3 8,6 10,2 0,7 4,4 
15,1 15,5 16,2 11,1 11,8 8,6 9,5 

19,5 21,6 20,1 18,3 15,7 17,8 14,3 
22,8 25,2 22,3 21,6 18,3 22,3 17,5 
24,6 27,7 24,3 23,8 20,1 25,3 19,5 
25,7 29,7 25,4 25, 8 21,2 27,7 20,9 
26,4 31,0 26,4 27,4 21,9 29,4 22,00 

0,0 
6,2 

13,8 
18,3 
21,1 
23,5 
25,2 

Pri Oplu želijo z novim kon-
ceptnim avtomobilom predvsem 
ugotoviti, kakšne bodo tržne re
akcije na nov koncept 2 + 2, za 
kar je frankfurtski salon prav go
tovo odlična priložnost. Oplovi 
oblikovalci so (po vzoru Japon
cev) skušali najti čimbolj nara
vno obliko, pri čemer je seveda 
razumljivo, da so posegli po dina
mični in zaobljeni obliki. Velike 
in posebno oblikovane steklene 
površine, ki so še zlasti obsežne 
na kupejevskem zadku, še pose
bej poudarjajo športni videz, 
hkrati pa omogočajo dobro pre
glednost. Tudi notranjost je zas
novana športno, vendar je hkrati 
tudi prostorna in udobna, prav 
takšna pa je tudi v temno sivo 
barvo odeta bogato opremljena 
armaturna plošča. Varnostni ele
menti so že skoraj standardni: 
zračna vreča pred voznikovim in 
sovoznikovim sedežem, dvojna 
bočna ojačitev, avtomatska var
nostna pasova spredaj in običajni 
zadaj. Učinkovitost varnostnih 
pasov je dodatno povečana z 
vgrajeno zaporo proti zdrsava-
nju. 

Tigro poganja novi Oplov 
1,6-litrski ECOTEC motor, ki po 
ekološki plati ustreza vsem limi-

K F M A SISTEMI O M E T O V ZA Prodaja na Gorenjskem 
1 SANIRANJE V L A Ž N I H ZIDOV Cementni izdelki draš ler 

H I D R O M E N T , ISA-BI0 itd. w o S i 5 % 1-317 

K A M N A K O S I L O , V E Č E R J O ? 

IME GOSTINSKEGA 
OBJEKTA 

SPECIALITETE, CENA 
MENU 

| ODPRTO 

TRBOJE vsako soboto 
in nedeljo kesilo 

500 
SIT 

I 11-23 
I sob ned. 11-01 

torek zaprto 

jBT^ j i * ^ J ^ J Jr%L I jjJP Jf 

i CILJ, ČAS POTOVANJA, DATUM 
ODHODA 

CENA PREVOZ GOSTINSKE 
STORITVE 

OPIS 
POTOVANJA 

g RIM-VATIKAN 2 dni J KOMPAS KRANJ TeL211022 
J ŠKOFJA LOKA Tel.:620 960 

30.9. 199 DEM bus nočitev 
zajtrk 

g OGLED RIMA IN 
VATIKANA, IZLET 

j V F RASCATI 
i RIM - S0RRENT0 4 dni i KOMPAS KRANJ Tel.:211-022 
P ŠKOFJA LOKA Tei.:620-960 

[ 22.9. 20.10. 330 DEM | bus polpenz. 1 RIM. NEAPEU, 
VEZUV, POMPEJI, 
1 OTOK CAPRI 

i SICILIA 7 dni 
1 KOMPAS KRANJ Tel.:211-022 
1SK0FJA LOKA M:620-960 

| 16.10. 690 DEM bu. 
L l 

polpenz. i PALERM0, AGRIGENT0, 
SIRACUSA, ETNA, 

| TA0RMINA ITD 

i RABAC 
g KOMPAS KRANJ Tel.:21 N)22 
IJkofja^ 

I H.9. 
I 2 5 9-

i 175 DEM 
l _ 

1 bus p̂olpenz. i POČITNICE 
1 penz. (+49 DEM) 

iRIM-SORRFNTO 4 dni 
[IENA2IRI tel.:691-624 

I 25.9. 29.10 310 DEM bu< 3x pol. penzion 
1 RIM - CAPRI 

POMPEJI - VEZUV 

I GARDALAND IN A0.UALAND 2 dni 
I LENA ŽIRI tel.: 691-624 
8̂88888888388111UO ajOMMIOaMIIHMC ni>MI 10 0 01IWKiaOaiiC88888888S8̂S 

I 1 110 DEM Z 
4.9. VSTOPNINAMI bus 

1 , 
11 x nočitev z zajtrkom I OBISK ZABAVNEGA 

IN VODNEGA PARKA 

Objave z a rubriki sprejemam 
ozi roma v oglasni službi, Blei 

o na fax 
v/eisova 

21 5 - 3 6 6 
1 6 , K R A N J 

tom izpušnih emisij, ki jih je za 
leto 1996 predpisala Evropska 
skupnost. Motor ima dvojno od
mično gred in po štiri ventile na 
valj, največja moč znaša 80 KW/ 
109 KM pri 6000 motornih vrt
ljajih, to pa pomeni najvišjo hi
trost 200 kilometrov na uro in 
pospešek do 100 kilometrov na 
uro v manj kot desetih sekundah. 
Ob dobrem vrtilnem momentu 
(150 Nm pri 3800 vrtljajih) je 
ugoden tudi podatek o porabi, saj 
naj bi tigra po tovarniških oblju
bah porabila v povprečju samo 
6,5 litra Euromix goriva na 100 
kilometrov. 

Pri konstrukcijskih rešitvah 
so pri tigri uporabili samo 
plastiko, ki jo je v celoti mogoče 
reciklirati, hkrati pa so močno 
zmanjšali hrup motorja. Z novim 
konceptnim avtom (verjetno bo
do pri Oplu razmišljali tudi o se
rijski proizvodnji) naj bi si ev
ropski del General Motorsa odre
zal del tržne pogače tudi v seg
mentu kompaktnih kupejev, ka
terih prodaja seje v letih 1991 in 
1992 povečala za več kot 30 od
stotkov. 0 M. G. 

KMETIJSKO GOZDARSKA ZADR0GA z.o.o. 
ŠKOFJA LOKA 
Trgovina Trata, tel.: (064) 632-473 in 632-533 

Po izredno ugodnih cenah vam nudimo ves gradbeni material: cement, ap
no, železo in mreže. MBV-6, betonske bloke, pregradne bloke vseh vrst, 
siporeks, zidake, schiedel dimnike itd. 
Najnižja cena za stiropor, iendapor, kombi plošče, salonit ploš
če, cement (uvoz iz Italije)... 
Nudimo vam tudi vse za kmetijstvo: semena, koruzo, krmila, razna žita, za
ščitna sredstva, stroje, orodja itd. 
STREŠNIK BRAMAC 
v cementni barvi po zelo UGODNI CENI! 
Možnost prevoza na dom oz. na gradbišče! ' 
Trgovina je odprta vsak dan od 7. do 19. ure, v sobotah od 7. do 12. ure. 
Oglasite se in se prepričajte o dobrem nakupu! 
Gradbeni material, semena, krmilno koruzo, žita in ostali repro
dukcijski material je možno kupiti tudi v ostalih poslovalnicah 
Kmetijsko gozdarske zadruge. 

V Brkinih je seno po 13 tolarjev 
Ker je suša že doslej "požrla" veliko trave in koruze za sili

ranje, je nesporno, da bo krme na Gorenjskem močno primanj
kovalo. Nekateri so se že odločili za zmanjšanje črede (dokaz za 
to je povečana ponudba živine), drugi bodo že drugo leto zapo
red krmo dokupili. Seno bo letos imelo visoko ceno. V Brkinih je 
naprodaj po trinajst tolarjev za kilogram, k ceni pa je treba pri
šteti še stroške nakladanja, razkladanja in prevoza. Ob dragi kr
mi se bodo stopnjevali tudi pritiski na povečanje odkupne cene 
živine. Na Gorenjskem (podobno pa tudi drugod v Sloveniji) za 
zdaj še ni nobenih sprememb: mlado pitano govedo plačujejo po 
cenah, ki veljajo od 21. junija dalje, ostalo govedo pa po cenah iz 
lanskega oktobra. 

V p r e n o v l j e n i h p o s l o v n i h p r o s t o r i h A L P E T O U R O V E 
P o t o v a l n e a g e n c i j e , n a A v t o b u s n i p o s t a j i v K r a n j u , 
S t o š i č e v a 2, v a m n u d i m o : 

- p o s e b n e p r e v o z e 

- r e n t - a - c a r s t o r i t v e 

- i z l e t e , t u r i s t i č n a i n s t r o k o v n a p o t o v a n j a p o 

d o m o v i n i i n t u j i n i 

- l e t o v a n j a i n z i m o v a n j a d o m a a l i v t u j i n i 

- l e t a l s k e v o z o v n i c e 

- m e n j a v o t u j i h v a l u t 

- t u r i s t i č n o - p r o p a g a n d n i m a t e r i a l 

V a b i m o v a s , d a n a s o b i š č e t e o s e b n o 
a l i p o k l i č e t e p o t e l e f o n u n a š t e v i l k i 
0 6 4 / 2 2 2 - 0 0 7 a l i 2 2 2 - 9 0 0 m m m 

p o t o v a l n a 

a g e n c i j a 

/ \ — ALPETOUR 



•GOR KAVČIČ 

3j|ko v Srbij i a l i . . . 

S 1 0 0 n e m š k i m i m a r k a m i s i b o g 

JŽiJtog v krajih, ki so nam bili nekoč tako blizu, da smo jih 
P̂oznavali v časopisnih rubrikah "Doma", in so danes tako 

Sgdaljeni od nas, da o njih beremo na tistih straneh 
popisa, kjer piše "Po svetu", tam nekje, kjer je tisti 
Î aslov o Gorskem Karabahu. A vendar, Srbija nas zanima 
Hinogo bolj, kot hribi v bivši sovjetski zvezi, namreč toliko let 
l^kupni državi, množica medčloveških vezi, z vojno 
podkrepljena ločitev in koneckoncev zanimanje, kako Srbi 
Prenašajo tisti "No. zdaj pa imate", ki smo jim ga tako 
Brjvpščili Slovenci in ga v obliki embarga izvaja ves svet. 
Îgksander Mladenovič, študent 2. letnika filozofije in 

S°cjologije kulture v Ljubljani, se je te dni vrnil iz Srbije, 
higLJe bil na obisku pri sorodnikih. Srečanje naključno, 
Pogovor prav takšen, vtisi in doživetja pa resnična. 

Medtem ko se je sovraštvo do Hrvatov nekoliko poleglo, je 
sovraštvo do muslimanov vsak dan večje. Tako je ena 
trenutnih uspešnic "novokomponovane" (narodnozabavne) 
glasbe, estradnika Malega Knin\e: Ne volim te Alija, zato 
sto si balija, uzela te Drina, sto mulahedina... 

Potovanje tja in tam, 
P« policaji... 
j~dini možni, pa vsaj najcenejši 
"ačtn potovanja v Srbijo je 
jjveda z avtobusom. V Ljublja-
Uj obstajata dve agenciji, ki 
pPravljata tovrstne prevoze, 
^upinova plava linija in Jatras. 
v̂tobusi slednjega krenejo iz 
ôvenije dvakrat na dan in so 
olj ali manj vedno do konca 
asedeni, tako je priporočljivo 
°zovnico rezervirati kak teden 

PreJ- Cena prevoza je od 4.000 
J.0 5.000 SIT, odvisno, kako 
8'oboko v Srbijo potujete. Vo
dnica ob povratku je v Srbiji 
Koraj trikrat cenejša, a pravi-
jprna plačljiva v markah. Avto-
JU*i s slovensko registracijo in 
P°sadko, ki se na Madžarskem 
âmenjajo z avtobusi Avtopre-

*°za iz Vrnjačke Banje in sr-
°sko posadko, so odlično op
remljeni (air condition, TV..!), 
S 6 P? m e d vožnjo ponuja 
S Č I C < V k a v o « kakav." Na me
ja n y glavnem ni problemov, le 
aa je za lastnike slovenskega 
Potnega lista za vstop v Srbijo 
Potrebna viza (po potrebi jo iz 
JJJJa za 32.000 italijanskih lir 
Poskrbi potovalna agencija), 
J™edtem ko potnikom s starim 
oečim potnim listom le-ta ni 
Potrebna. Imetniki hrvašskih 
Potnih listov pa se morajo pri 
ôdu v Srbijo ločiti od le-teh, v 

arneno za to dobijo potrdilo, 
rf lahko ob izhodu iz države, 
hrvf̂ a n a * s t e r n mejnem pre-°du, potne liste spet dobijo 

0̂ Jci, ki v Srbijo potujejo z 
Sebnim avtomobilom, morajo 

"a mejnem prehodu plačati ža
lovanje za avto, ki stane pribli-

10 mark dnevno. Kakršno-
oii "švercanje" se tu ne splača, 

. J Je račun, ki ga izstavi policaj, 
te dobi brez potrdila o plačilu 

J|yarovanja za tisti dan, zelo, 
e ,° velik. Policaji so v Srbiji 

sploh nekaj posebnega, saj Vko 
imenovana "Miloševičeva garaa" 
šteje 70.000 odlično opremljenih 
policajev (vozni park, orožje, 
oprema...), ki imajo tudi relativ
no dobre plače. Le-te si podvojijo 
s pobiranjem kazni za prehitro 
vožnjo in ostale prometne pre
krške... Namreč, globa, ki velja 
okrog 1 marko, praviloma konča 
kar v policajevem žepu. Prazne 
ceste (pomanjkanje bencina) so 
tako nasprotno polne policajev 
"na delu . Poostren nadzor je na 
vhodih v Novi Sad in Beograd, 
kjer se na sceni pojavijo španski 
jezdeci, oboroženi policaji in 
zanimanje le-teh, kam greš... 
(kot pravijo, da zaradi hrvaških 
in muslimanskih teroristov). 
Beograjska železniška postaja 
daje vtis tretjerazredne nerazvite 
države. Peroni so bolj ah manj 
prazni, zamude do okrog dveh ur 
so povsem normalne, večkrat se 
namreč zgodi, da vlakiztiri, saj je 
veliko lokomotiv romunskih, te 
pa so baje neprimerne za srbske 
Železnice. Zgodi se celo, da se na 
relaciji Beograd - Kragujevac 
pelješ v živinskem vagonu. 
Avtobusi mestnega prometa in 
tramvaji so v večjih mestih nabito 
polni, saj vožnje nihče ne plačuje-, 
pravzaprav sploh ni kondukterjev 
niti kontrole vozovnic. Sicer pa v 
Beogradu že nekaj časa gradijo 
metro. 

... in vojska 
Ker Srbija pač ni v vojni, ceste 
in ulice sploh niso nasičene z 
vojaki, nič bolj kot v Sloveniji. 
Služenje vojaškega roka traja 
12 mesecev, možno je tudi 

Kosilo v restavraciji je za 
naše razmere zelo poceni, 
saj stane porcija cevapči-
čev, kara\or\eva šnicla, alt 
kaj podobnega na žaru le 
okrogli dve nemški marki. 

podaljšanje, najbolj nepopular
na pa je vojaščina v Sandžaku 
in na Kosovu. Prav v teh krajih 
obstaja največja bojazen, da bi 
počilo. Tako mladi pogosto 
podkupujejo pristojne organe, 
da ne bi dobili vpoklica. Sicer 
vojsko sestavljajo tako naborni
ki, kot profesionalni vojaki, 
predvsem pa ne manjka oficir
skega kadra, skupaj z, lahko bi 
rekli "tehnološkimi presežki" iz 
Slovenije, do katerih je odnos 
zelo negativen, in "heroji" iz 
Vukovarja, ki imajo privilegiran 
položaj. 

Plače na obroke 
V Srbiji je velika nezaposle
nost, množice so "na čakanju", 
saj obratuje le kakih 20 odstot
kov firm, v katerih se dela v 
treh izmenah in na veliko 
gotekajo prestrukturiranja (v 
I Niš bodo naprimer začeli 

delati števce). Nasprotno je 
tovarniški gigant Crvena Zasta
va v Kragujevcu zaprt, obratuje 
namreč le obrat za remont 
orožja. Tisti, ki imajo to "sre
čo", da lahko hodijo v službo, 
praviloma dobijo mesečni do
hodek v treh obrokih, kajti na 
poštah in bankah kljub trem 
izmenam na Topčideru kronič
no primanjkuje bankovcev. To 
je pravzaprav nekakšen var
nostni ukrep države, saj denar 
ob 10-odstotni dnevni inflaciji 
hitro izgublja svojo vrednost. 
Zato ljudje takoj, ko prejmejo 
plačo, poskušajo še isti dan ves 
denar porabiti za najnujnejše 
potrebščine, saj za kaj drugega 
tako ali tako ne ostane. Prejšnji 
teden, ko je bil izdan bankovec 
za 1 milijardo, je bila solidna 

Elačilna kuverta debela tri 
ankovce, kar je na črnem trgu 

veljalo kakih 30 mark. Cena 
kruha je bila takrat 37.000, 
mleka pa 40.000 dinarjev, med
tem ko so boljše cigarete 
"Kent" stale 150.000 dinarjev. 
Ker so bencinske črpalke 
zaprte, je mogoče bencin kupi
ti le na črno in sicer za 3 do 4 
nemške marke liter. Obstajajo 

Cravzaprav nekakšni bencinski 
oni, a za njih tako ni mogoče 

nikjer napolniti rezervoarja, to 
možnost imajo enkrat na mesec 
le taksisti. Ob meji z Madžar
sko so dvokilometrske kolone 

V[LMA STANOVNIK 

^ t a š a B o k a l s e kl jub d v e m a h u d i m a p o š k o d a m a v r a č a n a s n e g 

D e k l e , k i v e d n o z n o v a z m a g a 
°̂ je pred leti kazalo, da bo huda poškodba kolena mlado Škofjeločanko odvrnila od 
bežnih poljan, se je z močno voljo "pobrala" in zmagoslavno vrnila v beli cirkus - Po 

n°vi lanski poškodbi ima danes še večjo voljo in željo po uspehu. 

l̂ gfla Loka, avgusta - Gotovo ste kdaj, ko ste gledal' 
ĵkjsno od športnih tekmovanj, naprimer motociklistične 

S!£ke, samo nemočno zastokali, ko so na ovinku motorji in 
So 

r̂ pvalci padali drug prek drugega. Toda na naslednji dirki 
Jfcrcii ki so preživeli" spet stali na Startu. Te misli so se mi 

gOjjje po glavi, ko sva se pred dnevi srečali z eno naših 
jjUspešnejših smučarsk vseh časov Natašo Bokal. Poka-
^Ja jTr i je dvakrat prerezano koleno, za njo so bili meseci in 
SSpci težkih rehabilitacijskih vaj... ona pa niti pomislila ni, 
|46Lsmučanju rekla "adijo". S še večjo zagrizenostjo se je 
»Ijjanovih treningov in še z večjimi pričakovanji kot doslej 
'•^ajovo sezono. 
^p'fcto ob tako hudem pad- čarijo, kaj šele na tekmovanja. 
Jo i p? takš"' poškodbi, kot si Ti pa si premišljevala samo o 
bi *} staknila v Ameriki, ne tem, kako se boš pozdravila in 

nikoli več pomislil na smu- ponovno postavita na smučke. 

vozil, ki jih ljudje cel dan 
porivajo čez mejo, kjer meso, 
žgane pijače, prodajo za forinte, 
s katerimi si kupijo moko, 
sladkor, kavo, bencin...) 

Črni trg in mafija 
Police v marketih in velebla
govnicah so bolj ali manj pra
zne (čeprav med ljudmi kroži, 
da so skladišča polna, a trgovci 
pravijo, da se blaga ne izplača 
prodajat po preveč nizkih cen
ah), nasprotno so prodajalne, ki 
so v zasebnih rokah polne 
raznovrstnega blaga iz Turčije, 
Grčije, pa tudi iz zahoda. Kupiti 
znane blagovne znamke, kot so 
Reebook, Nike, Ali Star, Ben-
etton, La Goste v obutvi in 
tekstilu, pa najbolj znanih 
znamk iz kozmetike v Srbiji 
sploh ni problem, seveda če 
imaš nemške marke. Z zadost
nimi količinami valute pa prav
zaprav razpolagajo le vojni do
bičkarji, "aileri i šverceri". Črni 
trg je zelo dobro organiziran in 
znotraj ene take "mafijske" 
mreže dobi svoj dodatni zaslu
žek zelo veliko ljudi, kar neka
ko znova in znova umirja so
cialno napetost. Imena velikih 
"mafijskih šefov", kot sta Ar-
kan in Kapetan Dragan je 
pogosto slišati v družbi politi
čnih veljakov. Država je seveda 
tiho in lahko bi rekli, da gre za 
nekakšno "uzakonjeno" mafijo. 

A vendar, preživi se 
Srbi so kljub vsemu, kljub 
spolitiziranosti, ki jo narekuje
jo množični mediji srbske ura
dne politike, odprti do tujcev, 
tudi Slovencev. Ljudje so sicer 
do grla siti mafije, embarga, 
vojne in enostavno ne razume
jo, zakaj je cel svet proti njim. 
Vedno manj so naklonjeni tre
nutni oblasti, a so po drugi 
strani kot Srbi zelo ponosen 
narod, junaška zgodovina jim 
je sveta, trenutna vladajoča 
politika pa ščiti prav to, srbski 
nacionalni interes. Kljub temu 
da od 6. ure zjutraj čakajo na 
kruh in mleko, ki ga potem 
zmanjka v pol ure, pa njihov 
ponos hoče dokazati, da se tudi 
pod embargom da preživeti. 
Ampak doklej še vse to? 

Za to pa je bilo treba veliko 
volje in truda? 

"Ko sem lani decembra po 
operaciji prišla iz Amerike do
mov, mi pač ni prostalo drugega, 
kot da začnem z vsem potrebnim 
za čimhitrejše in boljše okre
vanje. Dober mesec sem bila 
sicer doma in sem vadila s 
posebno napravo za razmigo-
vanje, ob tem pa sem se vsak 
dan vozila v Ljubljano. Sledilo je 
šest tednov zdravljenja v Šmar
jeških Toplicah, ko sem gibljivost 
kolena "spravila" na nekako 120 
stopinj, nato pa sem šla za štiri 
tedne v Nemčijo, v Bad Wiesse. 
To so toplice podobne našim, le 
da imajo del zdravilišča name

njenega samo športnikom. V 
njem se po poškodbah zdravijo 
nemški smučarji, pa tudi smučarji 
iz drugih držav, od naših vem, da 
je bila tam Veronika Šareč... 
Takoj, ko prideš v zdravilišče, ti 
napišejo program vadbe, prime
ren tvoji poškodbi in zdravju* 
Nato pa delaš sam, vsak dan pa 

Nadaljevanje na strani 19 

V e č e r n i a v e 
Sem zame na najlepšem kraju na svetu-domači verandi. 
Spodaj je bogat vrt, delo staršev. Vse kipi od življenja, veje 
sadnega drevja pa komaj čakajo, da se osvobodijo obilnega 
plodu. Pogled se pase po Mrzlem vrhu, ki mu - tako od 
mladega mislim - manjka skalnata nadraditev. Kako še bolj 
vabeče bi bile Žiri s takšno kuliso! Tam od sv. Ane prihaja 
blagozveneči večerni ave. 
Pozdravljen bodi torej pozno poletni večer. Da bi le dolgo 
trajal ta ne dan ne noč, ki umirja in obenem sprošča duha. 
Stoletja je ta zvon ustavljal delo. Kar vidim jihtsvoja deda in 
pradede, babici in prababice, kako poklekajo, da bi rekli 
Bogu hvala za dan, ki so ga preživeli, za plodove, ki so jih ta 
dan oteli muhasti naravi. Slišim jih, kako prosijo, da bi bil tudi 
jutri še en tak dan, da bi lahko želi, kosili, kopali... 
Bili so to časi, ko so bili ljudje in narava eno, nad vse pa 
njihov idealizirani alter ego - vsega mogočni Bog, ki so ga 
častili, se mu zahvaljevali, ga kleli, kakor kdaj in kakor kdo. V 
našem stoletju je začela vsa ta življenjska utečenost ugašati, 
zamirati, z vsako generacijo hitreje. Moji starši so še 
naravnani na ritem narave, jaz komaj kaj, sinova pa sta še 
otroka sedanje elektronske civilizacije in jemlje ta naravo zgolj 
kot "produkcijski faktor", s katerim je treba neusmiljeno 
ekonomizirati, mu torej neizprosno gospodariti. Tako se je v 
zadnjih desetletjih do kraja natrgala naravna vez med 
človekom in naravo, porušila torej harmonija med živim in 
neživim. Zato je ključno vprašanje naše sedanje postindus-
trijske civilizacije, kako to naravno soodvisnost na novo 
vzpostaviti in obenem zagotavljati nadaljnji razvoj in 
blaginjo. 

In kaj je dejansko vsebina razvoja zadnjih 200-300 let? Nič 
drugega, kot pospešeno permanentno odkrivanje vedno novih 
možnosti za izkoriščanje naravnih bogastev Zemlje - in tudi 
človeka. Temu se je reklo napredek, ker je zagotavljal rast in 
razvoj. V ozadju vsega tega pa je bilo prepričanje, da bo 
človeštvo kmalu odkrilo poslednjo skrivnost narave in da bo 
tako končno možno tudi s človekom ravnati na inženirski 
način. Mislilo se je, da je vse obvladljivo, zato planibilno, da 
ni meje rasti. Da, tudi meje rasti; in to vse do zgodnjih 
sedemdesetih let, ko se je svet vznemiril ob ugotovitvi znanosti 
(kakšen preobrat v glavah!), da vendarle obstaja meja rasti. To 
mejo določa kar narava sama. 
Poslej se podivjane konje "napredka" skuša zaustaviti. Svet se 
v temeljih zamaja. Realsocializen, ki se je utemeljeval prav na 
možnosti permanentne rasti in razvoja ter družbenem 
inženiringu, se čez noč sesuje; kapitalizem, ki ima sicer 
vgrajeno "povratno zvezo"; pa se skuša kar se da naglo 
prilagoditi novim spoznanjem, bolje možnostim. Vse očitneje 
pa postaja, da (vsaj zaenkrat) ni zadovoljivega odgovora na 
vprašanje, kaj prinaša prihodnost. Zato ljudje vse bolj 
idealizirajo preteklost, celo tem bolj, kolikor težje se prebijajo 
skozi življenje, neke nove, sveže, obetavne misli, kaj 
podobnega, kot je ljudi mobiliziralo zadnjih dvesto let, ni in 
ni. Ni se torej čuditi, če politične stranke, domače in tuje, z 
imeni in programi, govorijo pretežno v jeziku preteklosti, nič 
ali malo pa je slišati o tem, kaj prinaša prihodnost -nekatere 
celo brez sramu razglašajo staro za novo. Zato so si programi 
strank v ključnih točkah podobni kot jajce jajcu. Kaj 
bistvenega loči npr. ekonomski program zdajšnjih liberalcev, 
socialnih demokratov, socialistov, krščanskih demokratov, da 
ne omenjam raznovrstnih nacionalnih (ljudskih) strank, ki 
ekonomijo kot večino drugega že tako ah tako povsem 
podrejajo (različno razumljenemu) nacionalnemu interesu? 
Nič! Sicer pa: mar ni prav v nejasnosti glede prihodnosti 
veličina vsakega, torej tudi tega našega (prehodnjega) 
obdobja. 

Vrnimo se k temeljni misli. Ali ni mogoče reči, da so vsi 
"izmi" tega stoletja, ki so se brez izjeme rojevali in utapljali v 
krvi, le poskus, kako zaobiti dejstvo, da so naravni resursi 
omejeni, da je Že zato prihodnost človeštva na našem planetu 
ogrožena? Ali afirmativno rečeno: naša civilizacija ima 
prihodnost le, če svoje potrebe naravna na obnovljive 
naravne vire. Toda, kako to dejansko storiti, ne ve nihče. 
Večerni ave se izteka. Nocoj sem ga doživel ne kot poziv k 
besedi zahvale ali prošnje, ampak kot memento mori naši 
civilizaciji - ta se mora spraviti z naravo, sicer bo končala kot 
menda že mnoge pred njo. In potem se bo spet kdaj kasneje 
spočelo življenje in vse se bo ponovilo. 
Tudi večerni ave. 



CVETO ZAPLOTNIK 

Vi tomir G r o s , p r e d s e d n i k k r a n j s k e o b č i n s k e s k u p š č i n e : 

" D o k l e r b o m ž u p a n , n e b o m p u s t i l p o d i r a t i h i s 
"Za to se ne zavzemam zato, ker bi tudi sam imel črno gradnjo (nimam je), ampak predvsem zaradi tega, ker ne morem dopustiti, da bi ljudstvo, 
ki je že sedaj v veliki materialni nesreči, potisnili v še večjo stisko." 

Kranj, 24. avgusta - "Zamerim tovarišu ministru Jazbinšku, 
ki očitno deluje po nalogu še sedaj delujočih partijskih 
struktur za revolucije in ekonomski revanšizem, da poskuša posH 
disciplinirati ljudstvo po načelu, kdor se ne bo uklonil, mu 
bomo pa rušili," je dejal kranjski župan Vitomir Tarč 
poudaril, da je zakon, ki poskuša urejati črnograditeljstvo, 

"Skoraj vsaka nova 
gradnja je črna gradnja" 

usmerjen proti ljudstvu, v nasprotju z ustavo in barbarsk 

* So vas - vsaj kar zadeva 
n plačevanje depozitov - občani 

Kranja poslušali? 
"To je težko oceniti. Vem, da je 
vplačil depozitov zelo malo, le 

Črnja gradnja - letališče Brnik 

"Določimo datum, ko naj "Če bo treba, 
bi začel veljati nov bom začel ustavni spor 
prostorski red" 

* Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o urejanju 
naselij in drugih posegih v 
prostor je zaostril odnos države 
do novih črnoeraditeljev, starim 
pa je ponudil možnost, da pri 
občinskem upravnem organu 
zaprosijo za odlog "prisilne 
izvršbe" (rušitve) in hkrati vpla
čajo na račun republiškega sta
novanjskega sklada najmanj 
150.000 tolarjev depozita oz. 
2.500 tolarjev za kvadratni me
ter (bruto) etažne površine na 
črno zgrajenega stavbe. Kako 
ocenjujete zakonske rešitve? 

* Če sodimo po izjavah, je 
minister Jazbinšek videti pre
cej odločen: kdor ne bo zapro
sil za odlog prisilne izvršbe, mu 
bo država rušila. Se vam zdi to 
realno? 
"Dokler bom župan, bom storil 
vse, da v kranjski občini, kjer 
imam delček vpliva in moči, ne 
bodo na osnovi takšnega zako
na porušili niti enega na črno 
zgrajenega objekta, morebiti 
razne v prej začetih posto-
pkih.Če bo treba, bom sprožil 
ustrezne sodne postopke in tudi 
ustavni spor na ustavnem sodi-

nekaj čez sto, medtem ko je v 
kranjski občini samo državnih 
črnih gradenj bistveno več. Da 
o zasebnih ne govorim! Vsaka 

Zakon, ki ga je napisal tovariš fču- J.a g sf n e zavzemam zato, 
Miha Jazbinšek in ga je parla- * e r b l ™ s a m . č r n o gradnjo 
ment tudi sprejel, ne rešuje 
problema črnih gradenj, saj je 
tisto, kar ponuja kot rešitev za 
črnograditeljstvo, skrajno ne
primerno, nedopustno in bar
barsko. Se posebej v časih, ko 
slovensko ljudstvo pestijo ve
like materialne stiske, kakršno
koli rušenje ne pride v poštev. 
Že večkrat sem javno povedal, 
da je treba pripraviti učinkovito 
prostorsko zakonodajo, določiti 
datum, ko naj bi začel veljati 
novi prostorski red, in potlej 
rigorozno podreti vsako na 
novo začeto črno gradnjo ne 
glede na to, ali gre za zasebno, 
družbeno ali državno, za nava
dnega državljana ali oblastnika, 
za Janeza ali za Micko... Stare 
grehe preteklega režima pa bi 
popravili na osnovi tedanje 
zakonodaje in tako, da bi 
črnograditelji plačali vse po
trebne prispevke in dajatve za občinske skupščine in od ljudst-
zgrajeni obiekt. Za tak predlog va izvoljeni povedati, da je ta 
je več razlogov. Prvič: veliko zakon uperjen proti ljudstvu, da 

(nimam je), ampak zaradi tega, 
ker ne morem dopustiti, da bi 
ljudstvo, ki je že sedaj v veliki 
materialni nesreči, potisnili v še 
večjo nesrečo. In to zaradi 
nekaterih, ki nas hočejo spet 
potisniti nazaj v jugoslovansko 
združbo!" 
"Državljanom priporočam, 
naj ne vplačujejo 
depozitov" 

* Ko ste v Delu odgovarjali 
someščanu Ivu Miklavčtču, ste 
črnograditeljem priporočili, 
naj ne vplačujejo depozitov in 
jim svetovalk pogumno v boj z 
državo, da jo prisilite razumeti 
težave slovenskega ljudstva. 
Ali ni to pozivanje k drža
vljanski nepokorščini? 
"To se sicer sliši absurdno, 
vendar moram kot predsednik 

nova gradnja je praktično črna 
gradnja. Če ne drugega, je vsaj 
eden od nosilnih elementov 
postavljen drugače, kot predvi

deva gradbeni načrt; le redka 
ima vselitveno oz. uporabno 
dovoljenje. Črne gradnje so 
torej skoraj vse stavbe, razen 
tistih, ki so starejše od petdeset 
let in jih doslej niso obnavljali." 

"Občina je dolžna 
opozoriti državo 
na absurdne zakone" 

* Ali ima občina kot ustanova, 
ki naj predvsem skrbi za ure
sničevanje zakonov in državne 
politike, možnost, da se upre 
rušenju? 
"Da je občina le izvrševalec 
zakonov, je zmotno mišljenje. 
Občina sicer mora izvajati v 
državi sprejete zakone, vendar 
jo mora tudi opozoriti na 
absurdne zakone. Ker v tem 
primeru gre za absurdnost in 
celo za barbarstvo (je rušenje 
več tisoč objektov kaj drugega 
kot barbarstvo), sem kot župan, 
izvoljen od ljudstva, to dolžan 
povedati javnosti in tudi državi. 
Državi sem povedal z odprtim 
pismom in na novinarski ko
nferenci." 

"Ne verjamem, da bi tisoči 
mirno gledali rušenje" 

* Če predpostavimo, da bo 
država gluha na opozorila, In 
da se bo kljub temu odločila za 
rušenje. Kakšne so lahko posle
dice za občino, državo? 
"Posledice so lahko različne. 
Ne verjamem, da bi tisoči 
mirno gledali, ko bi jim rušili z 
muko in s pri trgovanjem zgra
jene domove. Lahko bi prišlo 
do nemirov, lahko bi bil državni 
terorizem do občanov celo 
povod za nov krvavi ples na 
Slovenskem..." 
"Lokalni mogotci in 
partijski funkcionarji 
niso imeli težav" 

* Večkrat poudarjate, da je 
pre-jšnja komunistična oblast 
celo spodbujala črnogradi
teljstvo. V čem je po vašem 
njena krivda? 
"Če hočeš ljudstvu vladati brez 
problemov in imeti možnost 
vsak trenutek izvajati nanj 
pritisk, ga prisiliš ali povabiš v 
kriminalna dejanja. To je pre
jšnji režim delal tako, da je 
dopuščal črnograditeljstvo m 
ga z nekimi zasilnimi legaliza
cijami še pospeševal. Najaktiv
nejši del prebivalstva je spo
dbujal k Črnim gradnjam zato, 
da ga ie lahko držal v v šahu, ga 
prisilil k molčečnosti in sodelo
vanju z oblastjo, najrevnejše 
sloje pa zato, da so bili poslu
šni in boječi. Takšno ravnanje 

države bi lahko označil kot 
delovanje gradbene udbe. Za
nimivo je, da razni lokalni 
mogotci in partijski funkcionar
ji niso imeli težav pri pridobi
vanju lokacijskih in gradbenih 
dovoljenj in je bilo za njih 
običajno vse legalno izpeljano 
ali legalizirano." 

* Omenjate tudi dva primera v 
Sloveniji (na Godešiču in na 
Škofljici), ko naj bi partija 
celo rušila svojim političnim 
nasprotnikom. Je bilo morebiti 
kaj podobnega tudi v kranjski 
občini? 
"To ne vem. Stavba, ki so jo 
porušili na Škofljici ob cesti 
proti Kočevju, je bila dolga 
leta razdejana in smo vsi lahko 
videli, česa je bil sposoben 
tedanji režim. Zanimivo je, da 
se nekdanji oblastniki niso 
nikoli spuščali v to, da bi 
črnograditeljstvo zatrli že v 
kali. Ko se je začel izkop gra
dbene jame, so ponavadi skupaj 
z neučinkovitimi inšpekcijami 
molčali. O tem, zakaj so in
špektorji molčali, naj povedo 

"Večina družbenih in 
državnih objektov 
je zgrajena na črno" 

* Prošnje za odlog prisilne 
izvršbe (rušitve), "podkreplje
ne" z vplačilom depozitov, so 
oddali predvsem zasebni črno
graditelji. Ali to pomeni, da so 
državni organi, podjetja in vsi 
drugi gradili po predpisih? 
"Nikakor. Trdim in imam za to 
tudi pisne dokaze, da je velika 
večina družbenih objektov (z 
igrišči, komunikacijami, stano
vanji, tovarnami itd.) zgrajena 
na črno. V kranjski občini je 
tudi množica državnih objektov, 
ki so skoraj vsi na neki način 
črne gradnje. Gre za vojašnice, 
karavle, vojaška skladišča, stre
lišča, letališki kompleks... Veči
ni teh objektov manjka vsaj en 
dokument, ki je potreben za 
legalno gradnjo: lokacijsko, 
gradbeno ali uporabno dovo
ljenje, soglasje sosedov in last
nikov zemljišč. Velika večina 
družbenih ali državnih gradenj 
ni vpisanih v zemljiško knjigo in 
vrisanih v kataster. Celo za
plembe zemljišč, na katerih so 
potekale črne gradnje, niso 

Eroceduralno pravilno in do 
onca opravljene." 

"Črne gradnje so Brdo, 
letališče, Krvavec..." 

* Lahko navedete nekaj pov
sem konkretnih primerov? 

depozitov po višini presega 
kupnino za stanovanja, ki so 
jih predvsem privilegiranci star
ega režima kupili na osnovi 
stanovanjskega zakona in ki 
so, pravno gledano, tudi črne 
gradnje. Drugič: v privatizaci 

je v nasprotju z ustavo in 
škodljiv za slovensko državo. 
Zakon posega v pridobljene 
[>ravice zadnjih šestindvajset 
et, krši slovensko ustavo, ki 
govori o enakosti pravnih in 
Fizičnih oseb (posameznikov) 

jskih postopkih in stečajnih pred zakonom, uvaja neke 
prodajah pridobivajo novi la- vrste gradbeni revanšizem in s 
stniki poslovne objekte, med 
katerimi so tudi na črno zgraje
ni, daleč pod ceno. Tretjič: 
plačilo depozita ni nikakršno 
jamstvo, da država objekta ne 
bo porušila, ampak le odloži 
rok morebitnega* rušenja. In 
nenazadnje: v Sloveniji je po 
gradbenih predpisih mnogo več 
kot sto tisoč črnih gradenj." 

plačevanjem depozitov ustvarja 
možnost za razlikovanje obča
nov po tem, ali podpirajo 
sedanjo oblast ali, so ji naklo
njeni ali ne. To je tudi razlog, da 
sem pozval državljane, naj ne 
plačujejo depozitov in naj na
sprotujejo kakršnikoli rušitvi 
črnih gradenj, ki so nastale na 
osnovi starih predpisov." 

Črnja gradnja - celotno območje Brda 

"Črna gradnja je celotni kom' 
pleks Brdo. Na črno je bila z* 
potrebe Brda odvzeta voda reki 
Kokri, ki je zato letos prvič p°|..' 
160 letih presahnila. To je bil« i 
čista samovolja nekdanjih ob* Ko 
lastnikov, kakršne si v pretc; 
klosti niso mogli dovoliti nifl 1P 
kralji ali cesarji, ki so spoštovali ne 
vodne pravice, da iz jezu n* «̂ 
Belici lahko odteče na Brdo lj W 
toliko vode, kolikor je "gre *a 
skozi luknjo, veliko kot člove* 
ška glava. Črna gradnja j* P'" 
celotno letališče Brnik, ve* "o 
kompleks Krvavca, na kateref 
je celo urbanistični inšpektor n* *a 
črno zgradil počitniško hišico- prj 
Na črno je zgrajena tudi večin* 
cest, za katere je značilno, d« ta 
niso vrisane v kataster in d» rfq 
lastništvo ni urejeno. Poznal" j« 
so primeri, ko javna cest« 
poteka prek zasebnih parcel i0 no 
ko bi jo zasebnik formalnopraV' 6» 
no lahko na tem odseku zapri 
za promet. Črne gradnje s° 
skoraj vsi športni objekti v 

občini. Nova policijska stavb« 
vKranju je bila vseljena bre" 
uporabnega dovoljenja oz. so W 
dovoljenje pridobili šele p° 
vselitvi." 

t/e 
"Da država preganja jjj 
le eno skupino 
črnograditeljev, p 
je politika" 

* Ali so tudi država, občlnfi 
podjetja In ustanove zaprosil1 Vo 
za odlog prisilne izvršbe i**0 

vplačale na račun republiške^, 

f a stanovanjskega sklada za-» 
onsko določene depozite? "> 
"Čeprav zakon formalno velJM & 

za vse črnograditelje,,za drfir| 
vljane, državne organe, podjet• se 
ja in druge pravne osebe, & <>< 
depozite vplačali le nekate*1 ̂  
zasebni črnograditelji, ne p' 
tudi drugi. Opravičevati drU' 
žbene in državne črne gradnja ^ 
z besedami, češ - tedaj so bp> 
taki časi, je nesmiselno, kaj*1 

tedanji časi so bili povsef? 
enaki tudi za zasebne gradi' 
telje. To, da država zdaj preg*' 
nja le eno skupino čmogradi 
teljev, je politično vprašanja 
Sedanja oblast, ki je s koral 
povsem enaka tisti izpred let« 
1990, išče vzvode pritiska • 
prebivalstvo. Eden najmočn? 
jših je prav gotovo pritisk n' 
črnograditelje." 

"Ni države, ki bi lahko 
izpeljala tak zakon" 

* Kdo bo odnehal: nekdanji 
črnograditelji ali država? 
"Mislim, da ni države na svettfi 
ki bi lahko izpeljala tak zakon* 
kot ga je sprejela naša oblast 
Tudi naša ga ne bo, če si le rtf 
želi zanetiti nove revolucije i11 

državljanske vojne. Neživljc 
njsko in barbarsko bi bilo, d' 
bi porušili na deset tisoče M 
črno zgrajenih objektov." 
* Je bilo na vašo izjavo, češ' 
"dokler bom župan, ne bo** 
pustil podirati na črno zgraj? 
nih hiš", kaj reakcije? 
"Od predstavnikov nekdanj' 
kranjske oblasti in njenih orgd' 
nov se je s pisanjem v Del11 

oglasil le upokojeni gospod Iv° 
Miklavčič, sicer pa je bilo dosfl 
telefonskih klicev, v katerih 
se ljudje strinjali z mojim' 
stališči. Zanimivo je, da 
njimi tokrat ni bilo niti en* 
negativne reakcije. Prek p0' 
slancev, s katenmi se dobr" 
razumem, bom poskušal pf0" 
blematiko črnograditeljstvo 
spraviti tudi v državni pari*' 
ment. Čeprav neposredno zf 
deva tudi koga od poslancev, }c 

težko napovedati, kakšen b° 
uspeh, saj je znano, da v d? 
žavnem zboru bolj ali manj pi*' 
vladuje enoumje." 



Prihodnjih dneh se bo nadaljevalo spremenljivo 
»teme, občasno bo deževalo. 

LUMIM6 S P R € M 6 M B 6 
?! r j« 24. avgusta prvi krajec nastopil ob 
l l " , nai bi bilo po Herscnlovem vremenskrm 
JjNu veliko dežja. 

P R E S N E T E Ž E N S K E 
Klel sem in klel, kako more 

PO tako izkoriščevalska ta moja 
Kozi! 

"Možek, ljubi, nesi mi košaro 
* Perilom ven, ti si močan, jaz je 
n* morem." In kaj sem naredil? 
Hesel sem, čeprav bi jo sama 
4 p o tr*krat in ne bi bila tež-

. Ljubček, ti tako dobro spečeš 
l*Zzo, ali je ni bi za nas vse ti 
naredil?" 

živiva sama, nisem vprašal, 
ta koga, za njene prijateljice in 
pnJatelje. Kar vabi jih! 

Seveda sem spekel pizze, po-
j°U sem jezo, ker so me hvalili, 
đ a sem boljši od Francoza Boqu-

In dalje? Prinašal sem jim vi-
n.° k kleti, ker imam moško mo-
CneJše mišice, kuhal kavo. ker se 

Zamenjati ženo? Ne, saj so 
vse enake. Ko od njih kaj hoče
mo, jih boli križ, glava, trebuh, 
imajo vrtoglavico... 

Le kje je moja mladeniška bi-
strost? Je ni nič ostalo? Alo, po-
brskajmo malo! 

Sem in sem - našel. 
Takole sem ji rekel, ko je kaj 

zahtevala: 
"Žena. jaz imam trideset dni 

dopusta." 
"Prav, le imej ga," je rekla, 

ker ni vedela, kaj jo čaka. \ 
In je kmalu spoznala: ko\ni 

je ukazala, naj grem po pivo, cel 
zaboj, ker nekdo pride... 

"Ne grem," sem odgovoril, 
"imam dopust." In nisem šel. 

Naslednjega dne je hotela ne
kaj novega. 

K I M O N A 

Drugi predizbor za Miss Slovenije na Gorenjskem 

M i s s Skale 93 
je M i r j a m Potrebin 
Preddvor, avgusta - Konec septembra bo v Portorožu veliki fi
nale, izbor za Miss Slovenije. Minulo nedeljo pa so se že dru
gič na Gorenjskem predstavile najpogumnejše in najlepše, ki si 
želijo iti v Portorož, postati Miss in si prislužiti nagrade vredne 
skoraj 100.000 DEM. V veliki finale se je tokrat na predizboru 
v Skali uvrstila 19-letna Mirjam Poterbin iz Ljubljane. Takoj 
po razglasitvi nam je povedala: 

"Seveda sem vesela, pa še 
kako. Prav prijetno je bilo. 
Vsega sem vesela, tudi nagra
de, ki sem si jo prislužila in 
seveda finala v Portorožu." 

Kako boš pa izkoristila na
grado, potovanje v Španijo? 

"Po vsej verjetnosti s fan
tom. Nekaj časa sva že skupaj 
in prav prijetno bi bilo iti še 
kam pred začetkom študijske
ga leta. Mogoče tudi pred fi
nalom, da se pripravim." 

S čim se ukvarjaš poleg te
ga, da te je opaziti na izboru 
za Miss? 

"Rada plešem, treniram pri 
Urški. Nekaj časa pa sem se 
resneje ukvarjala z maneken-
stvom. Delala sem pri Društvu 
modnih delavcev. Zdaj raje 
plešem. Ja, končala sem sred
njo turistično šolo, zdaj pa 
sem vpisana na Fakulteto za 
šport. 

Je 
s

 0na morala pogovarjati in 
j?" bil pač prost. Končno so odio. 

^ Naslednji dan se je vse pono-

"Možek, ljubček, daj znosi po
steljnino na vrt, da se presonči." 

Tudi 
preproge sem nesel za 

Posteljnino, jo zvečer vrnil in 
Postlal, potem je rekla, da je 
^rujena, ona, ona 

pa Še v trgovino so morale 
Močnejše mišice, pa drva naža-
toti, pa v r t prelopatati... 

"Ne, tako nočem živeti dalje," 
"L* si rekel in se pogreznil glo-
°oko v a s e Nekaj moram iznajti, 

Q se mi bo bolje godilo. 

"Ne grem, imam dopust," sem 
se pobahal. 

In naslednje dni enako. 
"Kakšen dopust? Vsak dan? 

Kaj to pomeni?" se je razrepen-
čila. 

'Trideset dni sem razdelil na 
ure, skoraj 840 ur, jaz si vza
mem po dve na dan, torej traja 
moj dopust 420-krat, to še ni 
vsak dan, a za kasneje si bom že 
kaj drugega izmislil. Si razume
la!" 

"Niti trohice, "je priznala. 
"Ni potrebno. Dve uri na dan 

mi daj mir, kateri dve, je pa mo
ja stvar." To pa je zapopadla, 
moja Rozi! 

Kaj ti pomenijo taka "tek
movanja" in izbori? 

"Nič kaj izjemnega. Pred
vsem veselje, spoznavanje no
vih ljudi, zabavo. Prav prijetno 
je spoznati novo okolje z novi
mi ljudmi. Seveda, če se lepo 
obnašajo, da niso nesramni in 
neokusni. Tukaj, danes v Skali 
je bilo res prijetno, mogoče 
malo premalo ljudi, a bilo je 
super." 

Opaziti je bilo, da te danes 
spremljajo starši. 

"Ja, pa tudi fanta imam s 
seboj. Zakaj se pa ne bi sku
paj zabavali, če nam je vsem 
všeč. Pa še koga več imam s 
seboj, ki me spodbuja, ha ha 
ha ,..." 

Mirjam, kaj pričakuješ od 
finala. Nagrada je res mika
vna, biti Miss pa tudi. 

"Nič prav posebnega, za se
daj, seveda. Predvsem kot pri
jeten dogodek, ki ga bom ime
la v spominu čim dlje, če bo 
vse v redu. O mestih ne raz
mišljam, tudi o nagradah in 
avtu, ki ga poklanjajo missi-
ci." 

Imaš kaj treme pred fina
lom, oziroma sploh pred taki
mi tekmovanji? 

"Kakor kdaj, v glavnem ne. 
Ne razmišljam dosti o tem. Če 
je družba O.K. in vzdušje, je 
veliko lažje in prijetneje." 

Čestitamo v imenu Go
renjskega glasa in ti želimo 
dobre uvrstitve v finalu. 

"Hvala lepa. Da bo dobra 
slika v časopisu." 
Tekst in slika: Gorazd Šinik 

Ah, kako bi bil človek ve-
Sel. ko bi bilo v medsebojnih 
°dnosih vsaj enkrat tako, kot 

J e lepo in prav... 
Doživeli smo demokracijo, 

Xr»amo yeliko lepih in pame-
jo* strank, ki nam želijo vse 
*epo in vse najboljše, naš par
lament sprejema zakone, mi 

Pridno plačujemo vse pri
devke in vse davke - tiste, ki 
*o ostali še iz časov enoumja 
' n tiste, ki jih prinaša moder-
»adoba. 

Zdaj že nekaj časa nismo 
VeČ tovariši in tovarišice, zdaj 
srno gospodje in gospe ter go
spodične. Tovariš je postala 
Psovka ali raje: sarkastična 
°z*aka za tistega, ki še kar 
nQJprej škili v minule čase. 
*dečkar, kaj pa drugega! 
j e , n in tja in če le priložnost 
đ a ' se lahko za kakšno boljfi-
n° psovanje uporablja tudi, 
rec»mo, »zadrt ali zakrknjen 
Ponizan ali partizanka«... In 
sHć~ni novotvori. 

Kakšnemu bolj občutljive
mu človečku niti približno ni 
l(*hko, debelokožci pa tako ali 
tako prenesejo vse krute spre
membe. Čeprav se več ali 
manj okoli nas vse občutno 
spominja, smo v nečem trdo-
v

r

ratni, da ne rečem - trdobu-
<ni. 
.Anonimnost nikoli ni bila 
taove kako lepa čednost, am-
P,Qk v taki veličini in širini. 
v0' se je razpasla zadnje čase, 

J? * Preteklosti le niJ>ilo! Zdaj 
,Qhko do onemoglosti filozofi-
tQmo, zakaj se je v času bre-

za anonimnostjo rad 
skrival le sem in tja kakšen 
Veseljak. Dejstvo je. da je da-
??* prav zares ogromno ta-
*'o. ki vam bodo kaj povedali 

samo ob zaprisegi, da nikoli 
in nikdar in niti v sanjah ne 
boste izblebetali njihovih 
imen! 

Pa sploh ne gre za kakšne 
velevažne državne zadeve in 
tajne! 

hotelske postelje in na hodni
ke. Ko ga vljudno opomniš, 
da je stvar olike in omike, da 
se ob telefonskem klicu vsaj 
predstavi, ti prostodušno 
odvrne: »Saj ni važno, kdo 
sem »jest«!« 

T E M A T E D N A 

S A J 

N I V A Ž N O , 

K D O S E M 

" J E S T " 

Nezadovoljstva je v tej deželi res obilo, ob tem pa 
narašča število tistih, ki se vam ne zlepa, ne zgrda ne bodo 

hoteli predstaviti. Kaj pa je to sploh važno, 
kdo sem "jest"! 

Kaj naj si, denimo, človek 
misli, če ga pokliče en tak 
N.N. in mu pove, da v tistem 
in tistem gorenjskem hotelu 
voda curkoma teče v vežo, v 

Ali pa: spet telefonski klic 
in spet neke zadrege s pošto: 

»Ožigosajte jih, barabe po
štar ske, napišite, kaj si dovo

lijo!« Ko povprašaš, komu so 
»barabe poštarske« storile 
kakšno goljufijo ali barabijo, 
spet ista pesem: »Ali je mar 
kaj važno, kdo sem ?« 

Da niti ne govorimo o za
sebnih žalitvah in psovanju 
anonimnežev po telefonu. De
mokracija je spet udarila v 
napačno smer: zdaj naj bi bi
lo pa ja vse dovoljeno! 

Res je, da so časi težki, na
rod pa živčen. In po svoje je 
kar opravičljivo, da ob kakš
nih nepravilnostih malo »zno
ri«. Ne moreš pa razumeti, 
zakaj ne bi »znorel« kar z 
imenom in priimkom, če je že 
kakšna stvar »norenja« vred
na? 

In tako naj namesto neza
dovoljnih anonimnih kupcev, 
ogoljufanih gostov in opehar
jenih strank znorijo kar novi
narji - saj so ja za to plačani! 
In ko »za to plačani« novi
narji vohljajo za tovrstnimi 
sledmi, se večkrat ja kot ne iz
kaže, da pravzaprav anonim
ne: nekomu nagaja ali se mu 
maščuje. In se ti prav globoko 
notri nekaj hudo zagnusi.. 

Po splošni klimi, ki vlada v 
tej deželi, ko ne mine dan, da 
ne bi bili seznanjeni s kakšno 
lepo afero tam v beli Ljublja
ni, se pravzaprav sploh ni tre
ba čuditi, da tudi na lokalni 
ravni vse poka od nezadovolj
stva in anonimnih klicev. Vča
sih so meke tali in mijavkali v 
telefonsko slušalko kvečjemu 
kakšni nabriti sosedovi otroci, 
danes pa si lahko prepričan, 
da se bo vsak drugi telefonski 
klic končal z: 

»Kaj pa je to sploh važno, 
kdo sem »jest« • D. Sedej 

Gorenjsko poletje so letos popestrili kranjski radijci, ki so na 
dvoboje v malem nogometu povabili ekipe znanih slovenskih 
glasbenikov. Včeraj sta bili v Športnem parku v Kranju kar dve 
tekmi, ki soju omogočili pokrovitelji: Multiservis Kranj; Iskra 
Števci Kranj; Kmetijsko-gozdarska zadruga Sloga Kranj; Se-
curitv svstems Janus; Zavarovalnica Triglav, Območna enota 
Kranj; Petrol OE Kranj; športna zveza Kranj in (seveda) Go
renjski glas + Radio Kranj. 
Nagradno vprašanje: S katerima ekipama glasbenikov se je vče
raj pomerilo moštvo Radia Kranj v malem nogometu in kakšna 
sta bila izida srečanja? (Opomba: poslušajte Radio Kranj in iz
vedeli boste). Odgovor napišite na dopisnico in jo pošljite do 
1. septembra 1993 na enega od uredništev (Gorenjski glas, 
64000 Kranj, Zoisova 1; Radio Kranj, 64000 Kranj, Slovenski 
trg 1). Za pet pravilnih odgovorov smo pripravili pet prakti
čnih nagrad! 

46. NflDflU€VRNJ€ PIŠ€: DRAGO PRPl€fl 

OD AVSENKA DO SLAKA Z NAJLEPŠIMI 
SIVČEVIMI BESEDILI 

Ob knjigi Godec pred pe
klom je Ivan Sivec s svojimi 
besedili na svoj način, v kom
pleksnem kasetnem projektu 
povezal narodnozabavne an
samble. Sivčeva besedila so 
vzbudila pozornost, dobil je vr
sto nagrad od Ptujskega do Šte-
verjanskega festivala, od Melo
dij morja in sonca do Vesele je
seni. Ker je veliko sodeloval 
skoraj z vsemi ansambli doma
če glasbe, nekaj pa tudi z za
bavnimi, je sklenil vsaj pri do
mačih pesmih narediti izbor, 
kjer sta se najlepše zlila bese
dilo in glasba. Na zanimivi ka
seti Od Avsenika do Slaka z 
najlepšimi besedili Ivana Siv
ca, ki je izšla leta 1990 pri Za

ložbi kaset in plošč RTV Slovenija, je štirinajst viž: Pod cvetoči
mi kostanji - ansambel bratov Avsenik, Pesem je pri nas doma 
- ansambel Franca Flereta, Galebi - ansambel Franca Miheli-
ča, Danes na vasi - ansambel Rž, Zala - Fantje treh dolin, Hri
bovska mornarica - ansambel Ivana Ruparia, Kadar Slovenec 
zapoje - ansambel Slovenija, Kamniške planine - ansambel 
Marela, O, kako bi rad šel domov - ansambel Štirje kovači, 
Vračam se v Slovenijo - ansambel Jožeta Burnika in Naša do
movina - ansambel Lojzeta Slaka. Na kaseto se ni dalo uvrstiti 
več kot štirinajst skladb, zato so izpadli tudi nekateri najboljši 
ansambli, kar pa se bo morda popravilo ob kakšni drugi prilož
nosti. Ob kaseti so bila tudi priložena besedila, poudarek pa je 
bil boljšim besedilom, ki dobijo ob dobri izvedbi šele pravo 
vrednost, nekakšna Sivčeva glasbena poezija. Predstavitev 
projekta je bila zastavljena prireditveno z nastopom večine 
muzikantov, sodelujočih na kaseti, pod simboličnim naslovom 
Pesem je moje življenje, po enem izmed Sivčevih besedil. 

- Foto: Drago Papler 

Prof. Ivan Sivec 

Diversey 

^7A 

. Sistemi za čišćenje 

(R) DOLENČEVA 3 
OREHEK • KRANJ 
TEL.:214-115 
ODPRTO VSAK DAN 
OD 8. DO 13. URE 
SREDA TUDI 
OD 16. DO 19. URE 

• čistila za gospodinjstvo 
- čistila za velike kuhinje 
• premazi za trde pode, čistila 

za čiščenje mehkih podov 
- čistilo za AMC, Zeppter 

in rostfrei posodo 
čistila za čiščenje mlekovodov 
dezinfekcijska sredstva 
čistila za odstranjevanje mlečnega 
in vodnega kamna 
novo tudi pri nas: D0SYL 

- aparati na visoki pritisk 
• samohodni čistilni aparati 
- industrijski sesalci 
- sesalci za gospodinjstvo 

- čistilni aparati za pranje tepihov, 
oblazinjenega pohištva, pomivanje 
trdih podov, hidro sesanje... 

• pometalni stroji 
ČISTILNI PRIPOMOČKI: za čiščenje oken, 
pomivanje parketa, super krpe s 6-mesečno 
garancijo in še marsikaj... 



S O B O T A , 28. avgusta 1993 

10.30 Radovedni Taček: Smeti 
10.40 Lisica Zvitorepka, portugal

ska risanka 
10.56 Snorčki, ameriška risana se

rija 
11.20 Otroci širnega sveta, ameri

ška dokumentarna serija 
11.46 Zmigaj sel, športna oddaja 

za mlade 
12.15 Zgodbe iz školjke 
13.00 Poročila 
16.10 Ona, ponovitev angleškega 

filma 
18.00 TV Dnevnik 1 
18.10 Brooklvnski most, ameriška 

nanizanka 
18.30 Divji svet živali, angleška po

ljudnoznanstvena serija 
19.06 Risanka 
19.14 Žrebanje 3x3 
19.30 TV Dnevnik 2, Vreme 
19.56 šport 
20.06 Utrip 
20.25 Tuji shovv 
21.15 8C + (XI-/XI) 
21.30 Ljubezen da, ljubezen ne, 

ameriška nanizanka 
21.56 TV Dnevnik 3, Vreme 
22.30 Sova; Mona Liza, angleški 

film 

12.15 Kogojevi dnevi 92 13.20 Sova, 
ponovitev 15.56 športna sobota 
15.56 Poletna hokejska liga, prenos 
18.15 SP v kolesarstvu, posnetek iz 
Osla 19.30 TV dnevnik 19.56 Šport 
20.05 Ljubezen boli, angleška nada
ljevanka 21.00 Homo turisticus 
21.30 Sobotna no£: Trinajstvo pra
se z gosti; Nočni videomeh 

8.00 Koledar 8.10 Slika nasjiko 9.00 
Copelia, balet za otroke 10.00 Poro
čila 110.06 Jeeves in vVooster, po
novitev 11.16 Cro pop ročk 12.00 
Poročila 12.06 Knjiga o džungli, an
gleški barvni film 14.00 Poročila 
14.06 Busove zgodbe, serija 14.25 
Želite, Milord?, angleška humoristi
čna nadaljevanka 15.15 Prizma 
16.00 Poročila 16.06 Moje Zagorje 
zeleno, glasbena oddaja 16.36 Du
hoviti dvorec, ponovitev 18.00 Po
ročila 18.06 TV razstava 18.16 San
ta Barbara, ameriška nadaljevanka 
19.00 Na začetku je bila beseda 
19.10 Risanka 19.30 TV dnevnik 
20.05 TV tednik 20.35 To ni za stare 
kosti, francoski film 20.00 Prete
klost v sedanjosti: Istra združena s 
Hrvaško 22.35 TV dnevnik 23.16 Sli
ka na sliko 0.00 Poročila v nemščini 
0.06 Poročila 0.15 Polnočni kino: 
Zanetil jih je požar, francoski film 
3.20 Sanje brez meja 

T V 
15.50 TV koledar 16.00 ATP turnir: 
Croatia Open, polfinale, prenos 
19.30 Dnevnik 20.00 ATP turnir, pol
finale prenos 22.30 Črno-belo v 
barvah; V avtobusu, serija; Ibrica 
Jusič; Iz arhiva HTV: Videoton 2.30 
Horoskop 

9.00 CMT 9.46 A shop 10.00 Črni 
panter, ponovitev filma 12.30 Te
den na borzi 12.40 A shop 18.00 
Matlock 19.00 5 x 5 19.25 CTM 
2120 Kako zelena je bila moja doli
na, ameriški čb film 23.15 Video-

Srom 0.16 Poročila v angleščini 
.40 Erotična uspavanka 1.00 Eroti

čni film: Premočeni do kože 

9.00 čas v sliki 9.06 Policijska po
staja 1, ponovitev 9.30 Noč popevk 
ob Klopinskem jezeru 10.15 Eurori-
tem 10.30 Angel na mojem rame
nu, ponovitev filma 21.05 Od gor
ske koče do planinskega hotela 
12.30 Hallo Austria, Hallo Vienna 
13.00 Čas v sliki 13.10 Koncert, ko
medija Hermanna Bahra 15.10 Po
gledi od strani 15.25 Stan in Olio 
15.30 Pingu, lutkovna serija 15.36 
Duck Tales 16.00 Otroški vvurlitzer 
17.00 Mini čas v sliki 17.10 X Large 
traveller 18.00 čas v sliki 18.06 Sli
ka Avstrije 18.30 Doktor in ljube ži
vali 19.30 čas v sliki/Vreme 20.00 
Šport 20.15 Ste za šalo?, skrita ka
mera 22.00 Zlata dekleta, serija 
22.20 Bojevniki, ameriški akcijski 
film 23.50 čas v sliki 23.56 Ali zna 
peči pogačo?, ameriški film 1.20 
Sfingin let, ponovitev francoskega 
filma 

SLOVENIJA 1 
LJUBEZEN DA, 
LJUBEZEN NE 
Jack je odločen, da gre nocoj z 
VVallv v kino. Pet mesecev sta 
že par, pa še nista bila skupaj v 
kinu. To ni normalno. Ampak 
VVallv se ne pusti zvleči ne
kam, kjer se na platnu samo 
zmerjajo, kadijo, se gredo obo
rožene roparje ali pa ekshibi-
cioniste. Ce jo bo zanimal kak 
film, si bo sposodila kaseto. A 
Jack se ne vda. Le kateri film 
izbrati? Vrtijo same babje -
takšne, ki imajo vsaj dva ljube
zenska prizora, moškega, ki jo
če, ali pa poje Michael Bolton. 
Jack je torj VVallv prepustil iz
bor. Torej gresta gledat Bettv 
in Heleno. V kinu imata teža
ve... 

SLOVENIJA 1 
MONA LIZA 
angleški barvni film; Bob Ho-
skins, Michael Caine, Cathv Ty-
son; Mali kriminalec George, ki 
je nase prevzel krivdo drugega 
in zato odsedel sedem let, ho
če po prestani kazni začeti po
šteno živeti. Vendar ga žena 
noče sprejeti, prepreči mu sti
ke s hčerko, pa tudi pravega 
dela ne najde. Podzemlje Ge 
orgeu vrne "uslugo" in ga za
posli kot šoferja in varuha do
bro plačane temnopolte prosti
tutke Simone. Med njima se 
razvije svojevrsten odnos, ki 
ga naivni George razume kot 
naklonjenost. V resnici pa ima 
lepa Simone svoje načrte... 

N E D E L J A , 29. avgusta 1993 

10.45 
11.36 

12.00 

Živ, žav, ponovitev 
Huckleberrv Finn in prijatelji, 
ponovitev nadaljevanke 
Poj in piskaj prelepo na to 
staro žveglico: Trio Trutamo-
ra Slovenica 
Peti poletni videomeh 
Poročila 
Thomas in stari, nizozemski 
film 
Tisočletje, ponovitev 
Nenavadno izgnotje, ameri
ški film 
TV Dnevnik 
Splošna praksa, avstralska 
nanizanka 
Risanka 
Slovenski loto 
TV Dnevnik 2, Vreme 
Šport 
Zrcalo tedna 

12.30 
13.00 
13.06 

15.20 
16.20 

18.00 
18.10 

19.00 
19.20 
19.30 
19.55 
20.06 
20.26 Nedeljskih 60 
21.25 Preživetje v avstralski divjini, 

avstralska dokumentarna se
rija 

22.00 TV Dnevnik 3, Vreme, Sport 
22.20 Sova; 

Ljubezen do Lidije, angleška 
nadaljevanka, 6/13; 
Zakulisje, angleška nadalje
vanka 

T V SLOVENIJA 2 
12.10 Ognjeno drevje Thike, angle
ška nadaljevanka 13.00 Neveste -
zgodba o dveh porokah 13.50 
Športna nedelja 13.50 Spa: Formu
la 1, prenos 16.00 Atletika - top 12, 
reportaža iz Ljubljane 16.30 SP v 
kolesarstvu, posnetek iz Osla 18.00 
Iz opusa Adriana Marthalerja; 
W.A. Mozart: Koncert za violino in 
orkester 18.30 Praški komorni ba
let: Ožarjena noč 19.30 TV dnevnik 
19.56 šport 20.00 Na konju v nara
vo, izobraževalna oddaja 20.25 Za 
kralja, francoski film 22.46 športni 
pregled 23.30 Formula 1, posnetek 
0.10 Kolesarska dirka Roga, repor
taža iz Ljubljane 

GORENJSKA OBLAČILA KRANJ, d. d. 
BLEIVVEISOVA CESTA 30, 64000 KRANJ 

razpisujejo delovni mesti 

1. VODJE TRŽNEGA SEKTORJA 

2 . VODJE SPLOŠNO 

KADROVSKEGA SEKTORJA 
Pogoji: 
pod tč. 1: 
- visoka ali višja izobrazba, komercialne, tehnične ali druge 
ustrezne smeri 

- 5 let delovnih izkušenj 
- znanje tujega jezika 
pod tč. 2: 
- visoka ali višja izobrazba družboslovne ali druge 
ustrezne smeri 

- 5 let delovnih izkušenj 

Kandidata bosta imenovana za obdobje štirih let. 

Prijave z dokazili izbira splošno kadrovski sektor Gorenjskih 
oblačil. Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa. 

8.00 Vremenska panorama 14.00 
1000 mojstrovin 14.10 Nabucco: 
Domovina in tujci 15.10 A tribute to 
Alvin Ailev 16.06 Menhirin ogenj 
16.50 Ozri se po deželi 16.46 Orož-
niška postaja Sulzenau, serija 18.00 
šport 19.00 Avstrija danes 19.30 
Čas v sliki/Vreme 20.00 Kultura 
20.15 Ogenj in bahač, angleška kri
minalna serija 21.56 čas v sliki 
22.10 Nogomet; Miting v lahki atle
tiki, iz. Innsbrucka 22.50 Delegacija, 
nemški TV film 0.26 Chicago 1930, 
serija 1.10 Poročila/Ex libris 1.20 
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 - 14.40 - 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 28. avgusta 

CENTER amer. erot. drama NESPODOBNO POVABILO ob 17., 19. in 
21. uri STORŽIČ hongkon. kung fu LOV NA NI NJE ob 18. uri, amer. tr
da erot. ZAČETNICA V HIŠI UUBEZNI ob 20. uri ŽELEZAR amer. ak
cij, krim. NINA ob 18. in 20. uri DUPLICA amer. thrill. RT STRAHU ob 
18. in 20.15 uri ŠKOFJA LOKA amer. film NE MEČTE SE STRAN ob 
18. uri, amer. film BOTER III ob 20. uri RADOVLJICA amer. melodr. 
PRVA LJUBEZEN cb 18. in 20. uri 

9.16 Slika na sliko 10.06 Hišni lju
bljenčki 10.30 Festival otroka Šibe
nik 93 11.15 Risanka 11.30 Narodna 
glasba 12.00 Poročila 12.06 Plodovi 
zemlje 13.00 Mir in dobrota 13.30 
Duševni klic 13.36 TV razstava 
13.46 Lovejov, ponovitev angleške 
nanizanke 14.46 Na avtobusu, po
novitev 15.10 Andersonove pravlji
ce 15.36 Se sramuješ svojih star
šev?, ameriški mladinski film 16.20 
Risanka 16.40 Poročila 16.46 Opera 
box 17.15 Mara Maru, ameriški bar
vni film 18.50 Leteči medvedki, 
ameriška risana nanizanka 19.15 TV 
fortuna 19.30 TV dnevnik 20.10 Veli
ke družine, francoska nadaljevanka 
21.46 Junaki osvobodilne vojne 
22.35 Dnevnik II 23.00 Slika na sliko 
23.46 Poročila v angleščini 23.50 
Poročila 0.00 Sanje brez meja 

/ u s p e š e n V 
™ posel propagandna Ji 

I O B J A V A i 
^ v Gorenjskem glasu 

SLOVENIJA 1 
NENAVADNO 
IZGINOTJE 
ameriški barvni film; Devet 
najstletni Brian VValker se v 
poletnih počitnicah s starim 
kombijem odpelje iz Ottave na 
tečaj kreativnega pisanja v uni
verzitetno mestece v Coloradu. 
Zaskrbljena mati mu zabiča, da 
se mora redno javljati s poti. 
Fant se po telefonu oglasi sa
mo enkrat in vsi slutijo, da se 
je nekaj zgodilo. Drama je na
stala po resničnem dogodku. 

8.00 Nedeljski nagovor: Pater Be
nedikt Lavrih 8.15 RIS 9.00 Alica v 
čudežni deželi, 2. del risanega fil
ma 9.30 Male živali 9.50 Charlie 
Chaplin, burleska 10.06 Kako zele
na je bila moja dolina, ponovitev 
filma 12.00 Nedeljski nagovor: Pa
ter Benedikt Lavrih 12.15 Helena, 
gledalci čestitajo in pozdravljajo 
18.00 CMT 18.30 Rally: Pregled do
sežkov v letošnji sezoni 19.00 Vi
deo grom 20.00 Tropska vročica, 
ameriška nanizanka 20.50 Lepotice 
in lepotci s srebrnimi krili, reporta
ža 21.00 Pred poroto 21.20 Most ti
šine, ameriški barvni film 22.50 
CMT 

l o l o b o b n a r 

13.20 TV koledar 13.20 Športna ne
delja; hrvaško prvenstvo v jadranju 
13.35 Velika nagrada Belgije, for
mula 1, prenos 16.40 ATP magazin 
16.10 Mednarodni turnir v balina
nju 16.36 ATP turnir: Croatia Open, 
finale, prenos 19.30 Dnevnik 1 20.10 
Tisočletje, ameriška dokumentarna 
serija 21.06 Ljubezen boli, angleška 
nadaljevanka 22.06 Iz ledu, ameri
ški barvni film 23.46 Šport 0.00 Ho
roskop 

9.00 Jutranji program 9.06 Pozor, 
kultura 9.30 Prišli so s hladnega. Ži
dovski priseljenci z vzhoda 10.15 
Univerzum 11.00 O sebi 12.00 Ted
nik 12.30 Orientacija 13.00 Čas v sli
ki 13.10 Zlata dekleta, ponovitev 
13.36 Canasta, mehiški film 15.00 
Pustolovščina v rastlinskem svetu 
15.20 Pika Nogavička 16.00 Zgodbe 
iz tisoč in ene nočio 16.15 Tinv To 
on 16.40 Lassie 17.00 Mini čas v sli
ki 17.10 Cirkus Humbertus 18.00 X-
Large reportaža 18.30 Doktor in lju
be živali, angleška serija 19.30 Čas 
v sliki 19.60 Šport 20.15 Levja jama 
21.15 Slovesnost za Bernsteina 
22.30 Glas islama 22.36 Novosti iz 
sveta filma 23.06 Življenje in nič 
drugega, francoski film 1.15 Leo-
nard Bernstein 1.30 Poročila/1000 
mojstrovin 

8.00 Vremenska panorama 9.00 
Čas v sliki 9.05 čebelica Maja 9.30 
Simpsonovi 10.00 Pan optikum 
10.15 Finiš do zmage, kanadski film 
11.50 šport: SP v kolesarstvu 12.30 
Pogledi od strani 13.00 Dober dan, 
Koroška 13.30 Športno popoldne; 
Formula 1 za VN Belgije; SP v kole
sarstvu; SP v smučanju na vodi 
18.05 Policijska postaja 18.30 Slike 
iz Avstrije 18.56 Kristjan v času 
19.00 Avstrija danes 19.30 Čas v sli
ki 19.48 Sporni primeri 20.16 Kraj 
dejanja 21.45 čas v sliki/Šport 
21.55 Na vrat na nos v noč, ameri
ška akcijska komedija 23.20 Fanta
stične zgodbe 0.10 Čas v sliki 0.15 
Električni jezdec, ponovitev am. fil
ma 2.10 Poročila/Tisoč mojstrovin 

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 - 12.15 - 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 - 15.30 - Odpoved 
programa -

KINO 29. avgusta 

CENTER amer. erot. drama NESPODOBNO POVABILO ob 17., 19. in 
21. uri STORŽIČ amer. thrill. RT STRAHU ob 18. in 20.15 uri ŽELEZAR 
amer. akcij. krim. NINA ob 18. in 20. uri ŠKOFJA LOKA amer. film BO
TER III ob 17. in 20. uri ŽELEZNIKI amer. kom. NE MEČTE SE STRAN 
ob 20. uri RADDOVUICA amer melodr. PRVA LJUBEZEN ob 20. uri 

P O N E D E L J E K , 30. avgusta 1993 

1 
11.26 
11.50 

12.20 
13.00 
13.06 

13.30 
16.40 
17.10 
17.15 

18.00 
18.10 
18.40 
19.13 
19.30 
19.56 
20.10 

20.50 
22.15 
22.32 
22.40 

Safari, češka nadaljevanka 
Divji svet živali, angleška po
ljudnoznanstvena serija 
Znanje za znanje - učite se z 
nami 
Poročila 
Na konju v naravo, izobraže
valna oddaja 
Športni pregled 
Homo turisticus, ponovitev 
Radovedni Taček: Jezik 
Otroci širnega sveta, ameri
ška dokumentarna nanizan
ka 
TV Dnevnik 1 
Dober dan, Koroška 
Podjetniška mreža 
Risanka 
TV Dnevnik 2, Vreme 
Šport 
Potepanje po Karibih, repor
taža 
Omizje 
TV Dnevnik 3, Vreme 
šport 
Sova: So leta minila, angle
ška nadaljevanka 
Zakulisje, zadnji del angleške 
nadaljevanke 

15.25 Forum 15.40 Utrip 15.56 Zrca
lo tedna 16.06 Nedeljskih 60 17.06 
Ljubezen da, ljubezen ne, ameriška 
nanizanka 17.36 Sova, ponovitev 
19.30 TV dnevnik, Vreme 19.56 
šport 20.06 Sedma steza 20.25 R. 
Hutchinson: Življenje Josephine 
Baker, ameriška nadaljevanka 
21.46 Konfliktne situacije, Staršev
stvo, angleška izobraževalna odda
ja 22.15 V živo, glasbena oddaja 

7.56 Pregled sporeda 8.00 TV Kole
dar 8.10 Poročila 8.15 Slika na sliko 
9.00 Jaz, lutkar 9.16 Videli smo na 
PIF-u 9.30 1001. Amerika 10.00 Po
ročila 10.06 TV Šola 11.00 Beverly 
Hills, 90210, ameriška nadaljevanka 
11.46 Risanka 12.00 Poročila 12.06 
Luč svetlobe, 39. del ameriške na
nizanke 12.60 Risanka 13.06 Mono-
fon 13.56 Zgodbe iz Monticella 
14.00 Poročila 14.06 Poletni pro
gram; Majski cvetovi, angleška na
nizanka 14.66 Risanka 15.10 Ljube
zen boli, ponovitev angleške nada
ljevanke 16.00 Poročila 16.06 Ko
mentar 16.10 Pet otrok in peško, 
angleška nadaljevanka 16.40 After-
noon report 16.45 Pod senčnikom 
18.00 Poročila 18.06 Opera v sobi 
18.36 Santa Barbara, ameriška na
daljevanka 19.18 Risanka 19.30 
Dnevnik 20.10 Hrvaška in svet 20.56 
Zapisani vetru, ameriški čb film 
22.56 TV dnevnik 23.16 Slika na sli
ko 0.00 Poročila v nemščini 23.50 
Poročila 0.16 Sanje brez meja 

18.46 Mednarodni turnir v balina
nju, posnetek 19.30 Dnevnik 20.10 
Zakonski obredi, angleške humori
stične nanizanke 20.40 Tusitala, bri
tansko/avstralska nadaljevanka 
21.40 Kronometer 22.10 Vrtinec, 
južnoafriška nadaljevanka 23.00 
Električni kavboj 23.30 Horoskop 

9.00 CMT 9.46 A shop 10.00 Ma-
cNail in Lehrer komentirata 11.00 
Mdkt tišine, ponovitev 12.30 Se
jemska reportaža 12.36 A Shop 
17.46 Drugačen svet 18.30 A shop 
18.46 Upravljanje, ponovitev doku
mentarne serije 19.15 Sejemska re
portaža 19.20 A shop 19.30 CTM 
20.10 Poročila 20.30 Travma, ameri
ški barvni film 22.05 Upravljanje 
22.35 5 minut za kulturo 22.40 Poro
čila 23.00 Drugačen svet 23.46 A 
Shop 0.00 CMT 

f o t o b o b n a r 

KANALA 
TRAVMA 
ameriški barvni film; Robert 
Flvons, Susan Strasberg, Billy 
Drago, Michael Parks, Tom 
Brezneham, Dana Plato in dru
gi; Tod Januis je priča umora 
svojega dekleta. Ob tem je ta
ko pretresen, da izgubi dar go
vora. Ker se ne more braniti, 
ga obtožijo umora in zato sam 
krene v lov na morilca. 

SLOVENIJA 2 
ŽIVLJENJE * 
JOSEPHINE BAKER 
2. del ameriške nadaljevanke; 
Josephine se poroči z vodjo 
orkestra Joejem Bouillom. Z 
njim gre na gostovanje v NeW 
York. Občinstvo jo navdušeno 
sprejme. Zaradi mučnega pri
petljaja v znani newyorški re
stavraciji Stark pa so naklonje
nost zapravi, ko vplivni radijski 
kolumnist VValter Wichell obr : 

ne javnost proti njej. Po vrnitvi 
v Francijo se odloči posvojiti 
zapuščene sirote. Kmalu ja 
njen dvorec Milandes podoben 
otroškemu vrtcu. Za to potre
buje veliko denarja... 

T V A V S T I 
9.00 Dopoldanski program 9.06 P0j 
licijska postaja 1, ponovitev 9.3" 
Nočni studio, ponovitev 10.30 Cal' 
sta, ponovitev filma 12.00 Glasb*' 
na skrinja 12.15 Istra, ponovita" 
13.00 Čas v sliki 13.10 Tri žena«* 
13.36 Baletne copate in zelena trs 
va, avstralska komedija 15.10 Star; 
in Olio 16.15 Dinozavri 16.00 FracP 
dol 16.25 Summertime 16.36 K.0' 
mačka in pes 17.00 Mini čas v sii*j 
17.10 VVurlitzer 18.00 čas v si* 
18.06 Mi 18.30 Doktor in ljube živa« 
19.22 Znanost 19.30 Čas v sliki/V* 
me 20.00 šport 20.15 športna ar* 
na 21.08 Kuharski mojstri 21.15 P° 
gledi od strani 2125 Perry Mason? 
in hotel groze, ameriška TV krim1' 
nalka 23.00 Čas v sliki 0.36 Na vrt' 
na nos v noč, ponovitev 2.25 Poro' 
čila/Tisoč mojstrovin 

8.30 Vremenska panorama 14.0 
1000 mojstrovin 15.00 Ste za šalo' 
ponovitev 16.46 Odprava v mafl1 

čne svetove 17.30 Lipova ulic5 

18.00 Policijska postaja 1 18.30 m 
bežen na prvi pogled 19.00 Regi° 
nalna poročila 19.30 čas v sliki/Vrf j 
me 20.00 Kultura 20.15 Zaneslj^0 

je zanesljivo, serija 21.08 Kuhara*1 

mojstri 21.16 Teleskop 22.00 čas* 
sliki 22.30 Mojstrovine 22.46 Eur? 
pe by design, 3. del 23.15 MessaJ* 
McGouch and McDermott 0.P 
John Huston in Dublinčani 1.00 P°" 
ročila/Tisoč mojstrovin 

radio trlgl^ 

101,5MHz 
KRANJSKA GOrV 
101,1 MHz 
BOHINJ 

64270 Jesenice, čufarjev tri 
Tel.: 064-861-433; 861-012 
Fax: 064-861-302 

12.00 - Napoved programa -12-1& 
EPP - 12.30 - Morda ste preslišsl': 
13.00 - Danes do 13.00 -13.40 - N»J 
zgodovinski spomin -14.00 - Loka 
časopisku - 14.30 - Devizni tečaj 
14.40 - Koristni nasveti -15.00 - D ° 4 

godki danes - jutri - 15.30 - Pren<>j 
dnevno informativne oddaje Rad'' 
Slovenija -16.00 - Napoved profli* 
ma - 16.15 - Otroški program 
17.00 - športne novice - obvestil«' 
18.00 - Mladinski program - 19.00' 
Odpoved programa -

I 

NOVO V KINU 
NESPODOBNO POVABILO 
ameriška romantična komedija; gl. vloge: Robert Redford, Derrt' 
Moore, Woody Harrelson; V filmu Nespodobno povabilo poseže v 

idilični zakon bogati finančnik John Gage, ki Davidu in Diani Murp-
hy ponudi milijon dolarjev za eno noč, ki bi jo Diana preživela z njirft-

KINO 30. avgusta 

CENTER amer erot. drama NESPODOBNO POVABILO ob 18. in 20. 
uri LETNI KINO STARI MAYR prem. amer. psih. thrill. SOSTANO
VALKA ob 21.30 uri ŽELEZAR prem. amer. rom. melodr. OD TOD DO 
RAJA ob 18. in 20. uri TRŽIČ amer. thrill. RT STRAHU ob 20. uri 





H R O K U H A M O 

Marija Gantar 
Rudniška 15, Žiri 

ZELENJAVNA O M A K A 

Pripravimo zelenjavo, ki jo v tem mesecu (avgustu) 
dobimo na vrtu in to: paradižnik, korenček, čebula, 
česen, por, gomolj zelene, lahko malo kolerabice, 
korenine peteršilja. Recept količinsko ni natančen 
in ga lahko vsaka gospodinja prilagodi svojemu 
okusu, ali še bolje okusu svojih družinskih članov. 
Približno pa naj bo tako: 3 do 4 kg paradižnika, 2 
kg čebule in 2 kg korenčka, 5 do 10 glavic česna, 
pora lahko cel kg ali pa tudi nič, če ga gospodinja 
nima. En večji gomolj zelene ali dva manjša, malo 
kolerabe. Korenine peteršilja pa tudi odvisno od 
velikosti od 5 do 10. Vse to operemo, razrežemo na 
kose in damo skupaj v veliko kozico. Tam naj se 
duši v lastnem (paradižnikovem) soku. Ko je 
zelenjava toliko zmehčana, da se lahko spasira, jo 
odstavimo od ognja in jo spasiramo. Gosto zmes, 
ki jo tako dobimo, le še malo solimo (ne preveč) in jo 
v majhnih posodicah spravimo v zamrzovalno 
skrinjo. Jaz uporabljam posodice od RAMA 
margarine. 

Zelenjavna omaka je najbolj primerna za omako h 
govejim zrezkom. Pripravim zelo enostavno pona
vadi v ekonom loncu. Na malo maščobe v ekonom 
loncu zrezek samo posoljene, ponavadi zamrzn
jene, opečem po obeh straneh. Potem dodam 
zelenjavno omako iz skrinje. Ko se malo razpusti 
prilijem še malenkost vode, lonec zaprem, da se 
zrezki v zelenjavni omaki dušijo. Ko so zrezki 
mehki, postrežem brez dodatnih dišav, ker je vse 
že v omaki. 

V L A G A N J E KUMARIC 

Kumarice pod tekočo vodo operem (zdrgnem 
bodice) in natesno vložim v kozarec. V kozarec 
zlijem še 3/4 del kisa za vlaganje, dodam eno malo 
žličko soli in prav toliko sladkorja. Za dišavnico 
dodam malo kopra, ki ga imam vedno dovolj na 
vrtu. Kozarec potem do vrha zalijem z vodo iz pipe. 
Tesno pokrijem z aluminijastim pokrovčkom. Po
tem dam v lonec primerne velikosti (glede na število 
kozarcev) na dno kako čisto kuhinjsko brisačo, 
nanjo postavim kozarce, zalijem do polovice 

kozarcev vode in dam kuhat. Kuha naj se samo 
toliko, da kumarice zelo rahlo spremene barvo, 
potem odstavimo. Ugotovimo, ali je pokrovček 
prijel, potem zelo dobre kumarice zagotovo 
ostanejo celo leto, seveda če jih prej ne pojemo. 

Zlata Zaveljcina 
C. Talcev 14, Kor. Bela 

V L A G A N J E STROČJEGA FIŽOLA 

1 kg stročjega fižola 
1 I vode 
1 žlico soli 
1 žličko (malo) sladkorja 

Fižol stresemo v vrelo vodo, v kateri smo stopili sol 
in sladkor. Ko zavre, pustimo vreti v pokriti posodi 
30 minut. Nato dodamo 1 del kisa za vlaganje in 
spet pustimo vreti še 10 minut. Že prej v pečici 
ogrejemo 3-litrske kozarce. Vanje zložimo fižol, ki 
ga takoj zalijemo z vodo, v kateri se je kuhal. Vroče 
takoj zapremo ter polagoma ohlajamo tako, da 
kozarce pokrijemo s prtom ali staro odejo. 
Opozorilo: Ko daješ fižol v kozarce in ga zaliješ, 
pazi, da gredo "ven" vsi zračni mehurčki. Tako 
pripravljen in ohlajen fižol drži do naslednje sezone. 
Je 100-odstotno preizkušeno (lastna praksa). 
Opomba: Kadar fižol potrebujemo, ga stresemo iz 
kozarca, odlijemo tekočino (precedimo), polijemo, 
dodamo česen in ponudimo kot solato. 

T E Ž A V E S K I L O G R A M I 
Učinkovita encimska preparata za hujšanje z oznako 
visoke kvalitete iz uvoza:REDUZYM 3 in PEKTlZYM 
v obliki sadnih tablet. 
- evropska zmagovalca med preparati za hujšanje 
- naravni encimi manga, ananasa in papaje za hitro 
razgraditev maščob in izgubo odvečnih kilogramov 

- z balastnimi snovmi, ki vam dajejo prijeten občutek sitosti 
- obogatena z vitamini in minerali, s pomočjo katerih 
bo postalo vaše počutje boljše 

NAJ V A M H U J Š A N J E POSTANE UŽITEK 
D o b i t e v v s e h l e k a r n a h 
in na t e l : 0 6 8 / 2 2 - 2 3 6 i n 2 8 - 6 9 2 

riLiiiiiiii.ni.iiiiiMiiiiiii minulimi: Nf lŠ f l Z A D R U G A V f l M N U D I K R O M P I R 
[0 OZ IMNICO P O U G O D N I H CENf lH I 

KMETIJSa GGTDtfSa ZAMUGA uo UMU. knob 141 T e l e f o n 0 6 4 / 2 4 2 - 7 3 4 



Milka Kolman 
Podlubnik 345 

K O R E N J E 

2kg rdečega korenja 
2 I vode 
2 žlici soli 
1 malo žličko sladkorja 
Korenje očistimo in operemo, zrežemo ga na kocke 
in ga kuhamo v slani vodi do mehkega. Kuhanega 
in še vročega nadevamo v kozarce in zalijemo z 
vročo vodo, v kateri se je kuhal. Kozarec pokrijemo 
s pokrovčki. Tako vloženo korenje je zelo dobro za 
francosko solato in za priloge omakam. 

B E Z G O V LIKER 
1 I bezgovih zrelih jagod 
1 I vode 
3/4 kg sladkorja 
1/2 I ruma 
4 vanilin sladkorja 
nekaj klinčkov 
Očiščene bezgove jagode kuhaj 3/4 ure v 1 I vode. 
Potem precedi, dodaj sladkor in počakaj, da se 
ohladi. Dodaj rum, vanilin sladkor in klinčke. Vse 
premešaj in nalij v steklenice. Je zelo dober! 

KUMARICE V KISU 
Kumarice operi in osuši. Zavri 1 I kisa za vlaganje, 
3/4 I vode, 1 veliko zvrhano žlico soli in 1 malo 
žličko začimbe za vlaganje kumaric (kupijo se v 
trgovini). Kumare zloži v večjo skledo in jih polij z 
vrelo zgoraj opisano tekočino, da plavajo. Pusti 
stati 10 minut, potem odlij, kumarice nadevaj v 

\3QMk 
Vabi k vpisu v plesno šolo od začetnih korakov do 
športnega plesa za vse starostne skupine. Plesni 

tečaji v Športni dvorani Poden so organizirani 
tudi za maturante in odrasle. Vpis in informacije 

dobite v Turističnem društvu Škofja Loka 
ali na telefon: 064/620-268. 

kozarce, kis še enkrat prevri in z njim zalij kumarice 
Še vroče pokrij s pokrovčki. Kumare so zelc 
okusne in ostanejo čvrste (trde). 

Saša Jemec 
Klobovsova 10 
Škofja Loka 

SIRUP IZ Č R N E G A G R O Z D J A 
Grozdne jagode operemo, jih damo v multipraktik 
in zrežemo "na nož". Dobljeno zalijemo z dvakratno 
količino mrzle vode in pustimo do naslednjega dne, 
da grozdje da čimveč od sebe. Nato zopet dvakrat 
precedimo - drugič skozi gazo, dodamo sladkor 
(od 0,5 do 0,7 kg na liter), zavremo, natočimo v 
steklenice in zapremo. 

Pa še nekaj drobnih nasvetov: 
* Kozarce pred polnitvijo steriliziramo v mikrova
lovni pečici. Še mokre pomite kozarce segrevamo 
pri najvišji temperaturi 5 minut. Naenkrat gre v 
pečico od 6 do 7 kozarcev. 
* Sladko vodo, ki mi ostane pri vkuhavanju breskev 
za kompot, dodatno sladkam in še enkrat prevrem, 
nato pa jo shranim kot sirup. Odličen je! 
* Šampinjoni, vloženi v kisu ali slanici, radi 
potemnijo. Meni se to ne dogaja več. Vodi, v 
kateri oparim šampinjone, dodam eno jedilno žlico 
citronske kisline. 
* Podobno kot gobe lahko vložimo tudi očiščene in 
na kocke narezane buče. Najprej jih v slani vodi 
prekuhamo, da postekienijo, nato pa jih prekuhamo 
še v okisani vodi ter vložimo v kozarce (kot gobe!). 
Okusne so kot vložene gobe! Dober tek! 

mmmm, p o. KRANJ 

SERVISNO PRODAJNI CENTER KRANJ - LJUBLJANSKA 22 
tel.:223-276.221-031 

[ M B O I I O T O W S S L HX§) 112 % « 
Iz bogote ponudbe: 
PEUGEOT 405 GR 1989 17.470 DEM 
GOLF JXD 1989 15.300 DEM 
RENAULT 18 TU 1986 5.610 DEM 
RENAULT 4 TL 1986 3.300 DEM 
VUG0 45A 1986 2.400 DEM 
Prodaja tudi na kredit brez pologa. 

file:///3QMk


Marta Eržen 
Reševa 9a, 64000 Kranj 

SLIVOVA M A R M E L A D A 
5 kg sliv brez koščic zmelji ali sesekljaj na stroju, 
dodaj 1 dci vinskega kisa in kuhaj do vrenja. Ko 
zavre, še kuhaj 10 minut. Nato dodaj 1 do 2 kg 
sladkorja - po okusu - in kuhaj naprej 3/4 do 1 uro 
ob stalnem mešanju, dolij 2 del ruma, 1 vanilin 
sladkor in kuhaj še 10 minut. Potem vroče naliješ v 
kozarce. Jaz najraje uporabljam kozarce ali manjše 
kozarčke že od kupljenih marmelad ali džemov, ali 
kompotov, saj se čez leto tudi kaj nabere. Še nekaj, 
vsako vroče polnjenje vedno zavijem v odejo in 
pustim čez noč, da se tam ohladi. Po enakem 
receptu skuhamo še marelično in češnjevo mar
melado. 

HRUŠKOVA M A R M E L A D A 
1 kg hrušk 
2 limoni 
1 skorjo cimeta (ali kar cimet v prahu) 
4 nageljnove žbice 
1 kg sladkorja z zgoševalcem (ali kar navaden 
sladkor) 

Hruške olupimo, razrežemo na štiri dele, očistimo 
in narežemo na tanke rezine (jaz sem očiščene 
zmlela v multipraktiku). Damo v globoko posodo, 
dodamo naribano limonino lupinico, cimet, nagelj
nove žbice in sladkor. Limoni odstranim belo 
kožico in jo narežem na tanke rezine in dodam k 
hruškam. Kuhamo, da zavre, na močnejšem ognju, 
nato na zmernejšem 10 do 20 minut in vroče 
napolnimo v kozarce. Op.: To je moja najboljša 
marmelada. 

ŽAJBELJ V ŽGANJU 

10 do 15 listov svežega žajblja 
1 I dobrega žganja 
2 do 3 žlice sladkorja 

Vse skupaj imam v steklenici, večkrat jo obrnem, 
da se sladkor stopi. Zavijem v papir in shranim. Ko 
odprem, gre kar hitro v promet. Kadar delam 
BOROVNIČEV SIRUP, pa na lupinice dolijem 
žganja, dodam po okusu sladkorja, precedim v 
steklenico in je prav dobro. 

Marija Klemenčič 
Pot v Bitnje 50, Kranj 

Recept za 
SHRANJEVANJE JUŠNE ZELENJAVE: 

- peteršilj (zelene dele in korenine) 
- korenje 
- por 
- zeleno 
- rumeno kolerabo 

zrežemo, pomešamo s soljo in damo v kozarec. 
Kasneje pri kuhanju bodite pazljivi, da ne presolite, 
ker je slana že zelenjava. Za štiričlansko družino 
normalno zadostujejo trije kozarci za vso zimo. 
Korenje in peteršilj shranimo tudi posušen. Kor
enine tanko narežemo, posušimo in shranimo. 
Kuhane so take, kot bi uporabili sveže. 

C e m e n t n i i z d e l k i D R A S L E R 
K r a n j , S t a n e t a Ž a g a r j a 5 2 , t e l . 2 1 1 - 3 1 7 

P R O D A J A I N M O N T A Ž A 
• S A M O T N I H D I M N I K O V i z O R I G I N A L N E G A 

Č E Š K E G A S A M O T A 
• P R O D A J A K V A L I T E T N I H S A M O T N I H 

Z I D A K O V I N S A M O T N I H T L A K O V C E V 
v s a k d a n o d 8 . d o 1 7 . 3 0 u r e 

N A J K V A L I T E T N E J Š I I N N A J C E N E J Š I c e m e n t a r n o . 



Marija Šofarič 
VVeingeriova 24 
64208 Šenčur 

PARADIŽNIK, PAPRIKA IN ČEBULA 

Nekaj čebul, malo več paprike in še več para
dižnika narežemo na tanke rezine in dušimo na 
masti. Najprej čisto malo popražimo čebulo tako, 
da ostane še kar belkasta, nato damo papriko in 
paradižnik, malo osolimo in še vse skupaj dušimo 
toliko časa, da se ta dobro zmehča in da spusti 
sok. Potem to naložimo v jogurtove lončke in 
ohladimo, pokrijemo s polivinilom in damo v 
zamrzovalno skrinjo in tako pripravljeno zelenjavo 
lahko celo leto uporabljamo za omake, juhe, rižote 
in tudi z jajci. 

KONZERVIRANJE S S O L J O 
JUŠNA Z E L E N J A V A 

1 kg korenja 
1 kg peteršilja 
1 kg čebule 
1 kg paradižnika 
1 veliki por 
1 velika zelena 
60 dkg soli 

Vse naštete sestavine dobro operemo, osušimo, 
zmeljemo na mesoreznici in zmešamo s soljo. Ko 
se masa razsoli, jo naložimo v kozarce, dobro 
stolčemo in zavežemo. Uporablja se za vsako juho 
in prikuho. Posamezno zelenjavo dajemo v skrinjo. 
Peteršij očistimo, osušimo in damo v vrečko. Tako 
pripravljenega uporabljamo vso zimo. Cel para
dižnik damo v vrečko in v skrinjo in zmrznjen drži 

do novega naslednje leto. Uporabljamo ga za v 
omake, golaž, juhe. To so moji dobri preizkušeni 
recepti in nasveti. 

Marjeta Martinjak 
Velesovo 52, 
62207 Cerklje 

S R B S K A SOLATA 
2 kg zelenega paradižnika 
2 kg paprike 
2 kg čebule 
2 del olja 
2 dkg sladkorja 
1 dkg soli 
1 liter kisa za vlaganje 

Paradižnik, papriko, čebulo zrežemo kot za solato, 
dodamo olje, sladkor, sol in kis, kuhamo toliko, da 
zavre, potem ohladimo, denemo v kozarce in 
zapremo. Je zelo dobra. 
SADNI KIS 
Jabolka zrežemo na krhlje, odstranimo peške, 
operemo, napolnimo posodo do tričetrt, dodamo 
vodo do vrha, dodamo malo sladkorja, odvisno od 
kvalitete sadja (na 20 I 0,50-1 kg sladkorja), 
pokrijemo z gazo, kisa naj se pri sobni temper
aturi. Ko se naredi zgoraj bela zaščitna prevleka, je 
kisanje gotovo, to odstranimo in nalijemo v 
steklenice in zapremo. Kisanje traja odvisno od 
zrelosti sadja (30 do 40 dni"). Če je premalo kislo, 
lahko pustite dalj časa. 

POSLOVNA ENOTA KRANJ 

V A B I K S O D E L O V A N J U „ 
A i l * i « # i f t zavarovalna družba d.d. koper 
n O l I a l l C assicurazioni s.p.a. 

P O G O D B E N E S O D E L A V C E Z A D E L O N A T E R E N U 
- p o d r o č j e G O R E N J S K E -

Zaželene izkušnje s področja zavarovalstva, veselje do dela z ljudmi, vozniški 

izpit B kategorije.Pisne prijave do 04.09.1993 na naslov: 

Z a v a r o v a l n a d r u ž b a A D R I A T I C d . d . K o p e r , P o s l o v n a e n o t a K R A N J 
Ble ivveisova 4, 6 4 0 0 0 Kran j , te l . :064 /211-688 

V e m , d a m l b o o b s t r a n i s t a l a d o b r a z a v a r o v a l n i c a ! 



FIŽOL S A M O V KISU 

Na 1 kg fižola daj 11/41 vode in 1 žlico soli. Fižol v 
tej vodi skuhaj do mehkega. Ko je kuhan, ga 
odcedi in daj v skledo. V to tekočino daj 1 žlico 
sladkorja, 1 del kisa za vlaganje, lahko še malo 
soliš in še zavri. Fižol naloži v čiste kozarce in zalij 
še z vročim kisom. Kozarce pokrij in pusti, da se 
počasi ohladi. 

K O R E N Č K O V S O K 

1 kg korenja očisti, skuhaj, ohladi. 2,5 kg jabolk 
očisti, skuhaj v 2 I vode in prav tako ohladi. Zmelješ 
korenje in jabolka. Zavri 61 vode z 1,5 kg sladkorja, 
1 vanilin sladkor in 4 dkg vinske ali citronske kisline 
in naj vre še 5 minut. Dodaj zmleto maso in skupaj 
prevri še 5 minut. Še vroče daj v steklenice. 

M e r c a t o r - K m e t i j s t v o K r a n j d.o.a 

PROIZVODNI PROGRAM: 
krmila, cvetličarstvo, meso, 

odkup lesa, mleko, rezervni deli, 
servisiranje kmetijske mehanizacije 

pommA 
SEMENSKI IN JEDILNI KROMPIR: 

SASKIA 
RESY 
JAERIA 
BINTJE 
DESIREE 
ULSTER SCEPTRE v:::::::::::;:::v:f 

J A B O L K A IZ S A D O V N J A K A PREDDVOR: 
ZLATI DELIŠES 
RDEČI DELIŠES 
IDARED 
GLOSTER 

JONAGOLD 

VlSOKOKOflKUKSMM 6 8 M ! 

INFORMACIJE: 
tel.: 064/ 211-252 

ali 213-971 

fax.: 064 / 213-374 

Zdenka Thaler 
Selca 7, 64227 Selca 

• @@®JSSWIESGLAS 

! E K O N O M S K A 1 
I P R O P A G A N D A * 

CVETLIČARNA RESA 
Naklo, Stara c. 37 
Tel.064/48-625 
N U D I M O V A M : 

Cvetlične aranžmaje, 
poročne šopke, rezano cvetje, 

lončnice.žalne vence in 
' ikebane, okrasne lonce, 

sveče... 
VSE BREZPLAČNO DOSTAVIMO! 

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

Tel: 0641623-303 

Telefonski aparati PANASONIC. 
Servis kombiniranih štedilnikov. 

Prodaja, servis in montaža bojlerjev. 



Tončka Kurart 
Šmartno 7, 64207 
Ceridje na Gorenjskem 

VLOŽENE KUMARICE 
(za 10 kg kumaric) 

2 I vode 
1 I kisa za vlaganje * 
10 dkg sladkorja 
15 dkg soli začimbe po okusu 

Vodo, kis, sladkor in sol segrejemo, da se stopita 
sol in sladkor. Kumarice operemo, zbrišemo ter 
naložimo v kozarce. Zalijemo s pripravljenim kisom, 
zapremo kozarce z alupo pokrovčki in jih paster
iziramo. 

VLOŽENA PAPRIKA 
(za 10 kg paprike potrebujemo) 

2 I kisa za vlaganje 
1/4 I olja 
1/4 kg soli 
1/2 kg sladkorja 
2 žlici medu 
1 vrečko celega popra 
nič vode! 

Tekočine in začimbe zavremo. Papriko očistimo in 
operemo. Kuhamo jo le toliko časa, da spremeni 
barvo. Papriko naložimo v kozarce, zalijemo s 
tekočino, v kateri smo jo kuhali. Kozarce zapremo 
in pasteriziramo. 

MEŠANA SOLATA 

10 zelenih paprik 
5 rdečih paprik 
1 kg zelenega paradižnika 
1 kg trdih kumar 
1 glava zelja 
4 rdeče korenčke 
2 čebuli 
2 žlici soli 
Vso zelenjavo očistimo in zrežemo na tanko (lahko 
z multipraktikom). Čez noč nasolimo. Drugi dan 
ožamemo ter dodamo: 
3/4 I kisa, 
1/4 I vode 
1/8 I olja 
2 žlici sladkorja 
lovorov list 
malo popra 
Nato vse skupaj kuhamo 10 minut. Naložimo v 
kozarce, jih zapremo in pasteriziramo. 

AJVAR 

2 kg rdeče paprike 
1 kg zrelega paradižnika 
1 kg zelenega paradižnika 

Papriko in paradižnik zmeljemo. Paradižnik za 1 uro 
odcedimo. Zavremo: 3 del olja, 2,5 del kisa, 1,5 del 
vode, 3 žlice sladkorja, 2 žlici soli, poper po okusu. 
Ko vse skupaj zavre, dodamo papriko in para
dižnik. Kuhamo 1,5 ure. Odstavimo, dodamo 2 del 
zribanega hrena ter 4 del gorčice. Dodamo še 
poper po okusu. Še vroče napolnimo v kozarce, 
zapremo s pokrovčki in pasteriziramo. 
Pasteriziramo lahko čisto preprosto. Imeti moramo 
samo lonec, ki je za 4 cm višji od kozarcev. Vanj 
naložimo kozarce napolnjene z zelenjavo. Nalijemo 
vodo, da sega čez kozarce vsaj za en prst. Vse 
skupaj segrejemo na 90 stopinj. Pri tej temperaturi 
pustimo 15 minut. Kozarce poberemo iz vroče 
vode. Polagamo jih na suho krpo. Pokrijemo jih čez 
noč z odejo, da se počasi ohlade. 

U G O D N O U T 0 V A N J E 

T U D I S E P T E M B R A V P U U I N M E D U L I N ! 

HOTELI IN APARTMAJI 
Pričakujejo vas hoteli z bazeni: MEDUUN, MUTILA in 
SPLENDID - B kategorije, ter BRIONI - A kategorije 
Od 1. septembra naprej - bivate 7 dni, plačate 5 dni. 
V apartmajih HORIZONT - Zlatne stijene, od 12. septembra 
naprej - bivate 7 dni, plačate 5 dni. 
Omenjeni popust vam priznavamo, če boste rezervirali v 
oddelku za marketing, kamor pošljite priloženi kupon. 
Izkoristite lahko le en popust. 

KUPON ZA POPUST 
INFORMACIJE IN REZERVACIJE 

ODDELEK ZA TRŽENJE 
52000 PUU 

A. Smargelia 5, Hrvaška 
Tel.: 052 23-811,24-093 



Zofija Potočnik 
Struževo 47/b, Kranj 

ZELENI PARADIŽNIK S HRENOM 
IN GORČICO 

3 kg zelenega paradižnika 
1/2 kg hrena (naribanoga) 
1/2 I gorčice 
sol po potrebi, 1 žlica sladkorja 
2 do 3 del olja (olje se lahko opusti*) 

Paradižnik zmelješ na mesoreznici, potem ga daš 
odcediti na cedilo (3 do 4 ure). Ko je odcejeno, 
vmešaš gorčico, nariban hren (ali zmlet na 
mesoreznici), žlico sladkorja, sol in olje. Ko to 
maso dobro premešaš v skledi, jo pustiš stati 2 uri 
ali dlje, da se malo uleže. Maso daš v kozarčke, 
lahko v tiste, v katerih ste kupili jajčno majonezo. 
Mora biti dobro zaprta. To damo na temno in 
hladno. Uporablja se lahko h govejemu mesu, 
klobasi, svinini itd., pa še porabite v jeseni zelen 
paradižnik, ko tako ali tako nikoli ves ne dozori. 
Trajnost 2 leti - tudi več. Recept je poceni in 
preizkušen - je za vsako klet - tudi v blokih. 

VEGETA 

3 glavice česna (ne stroke) 
3/4 kg čebule 
1 kg zrelega paradižnika 
3/4 kg rdeče paprike 
3/4 kg korenja 
3/4 kg zelene z gomoljem 
3/4 kg peteršilja s korenino 
3/4 kg soli 

Vso zelenjavo grobo razrezi in prepraži v lastnem 
soku, približno 1 uro. Na dno posode daj najprej 
paradižnik. Ohladi in zmelji na Multipraktiku. Dodaj 
3/4 kg soli, premešaj in daj v kozarčke. 

VLOŽENA P E S A 

5 kg pese 
1 I kisa za vlaganje 
3/4 I vode 
3 žlice sladkorja 
2 žlici soli, kumina, česen (lahko ga opustiš) 

Peso kuhaj dobro uro (kuhanje se šteje šele, ko 
zavre). Peso toplo olupi, razrezi, vse sestavine zavri 
in prelij po pesi, ko je v kozarcih. Kozarce dobro 
zapri in takoj prekrij z odejo, da se počasi ohladi. 

Še malo sladkega - za vroče poletne dni 
- brez pečenja 

B A J A D E R E 

30 dkg ALBERT keksov 
10 dkg kokosove moke 
20 dkg sladkorja stopljenega v 1 del vode 
1 margarina (25 dkg) 
rum po okusu 

Za preliv - glazuro: 
10 dkg jedilne čokolade, 
1 žlica masla ali margarine zmehčamo nad 
soparo. 

Piškote zmeljemo v mešalcu, sladkor raztopimo v 1 
del tople vode in prelijemo po piškotih in kokosovi 
moki ter primešamo zmehčano margarino. Pekač 
obložimo s peki papirjem. Maso poravnamo, 
prelijemo z glazuro in damo v hladilnik. Režemo z 
ogretim nožem. 

Se hočete udobno in poceni obuti? 
Potem kar v Kranj v KOALO -
Saj že poznate trgovinico s čevlji na Mohorjevem klancu 
(nad Zlato ribo), kjer se že ves čas trudijo, da bi posebno 
mladež dobro in poceni obuli. Zdajle, pred začetkom 
šolskega leta, so se dobro založili s športnimi copati za 
udobno hojo in šport ter z zanimivo oblikovanimi 
šolskimi copati in s "špagaricami" za vse starosti. Tu 
bodo mladi spet našli svoje športne čevlje, "medvedke" 
in "semiške", starejši pa udobne, anatomsko oblikovane 
usnjene natikače FLY FLOT, v katerih se odlično počutijo 
vsi, ki so v svojem poklicu veliko na nogah, gostinke, 
trgovke pa tudi gospodinje. Dobro so založeni tudi z 
vsemi vrstami copat za doma, moških, ženskih in 
otroških, ter s coklami. Pravkar pa so dobili tudi zelo 
poceni ženske salonke iz umetnih materialov (že za 
1.290 SIT). Sicer pa, pridite in poglejte, zagotovo boste 
našli kaj zase. 
Odprto imajo od 9. do 12. in od 15. do 19. ure, ob 
sobotah pa od 8. do 12. ure. 



Domači del: 
1. Darja švajger: Pogrešam te 
2. Jan Plestenjak: Naj stvari so tri 
3. Agropop: Punca pejd na morje 
4. Tomaž Domicelj: Sveti Peter 
5. Don Mentonv bnd: Marjetka 
Predlog: Šank ročk: Puščava sna 

Tuji del: 
1. Bon Jovi: In these arms 
2. Billv Idol: Flash for fantazv 
3. UB 40: Cant help falling 
4. Def Lepard: Tonight 
5. VVhat's up: 4 Non Blondes 
Predlog: AC/DS: Big gun 

Živio! Za vse, ki nas niste poslušali, naj povem, da je bila v sredo 
gost glasbena skupina Avtomobili iz Nove Gorice. V studiu z namai 
je bil tudi njihov oboževalec Janez iz Škofje Loke, sicer pa smo že
ljo uresničili še Heleni, Vidi ter Marku, ki so si zaželeli pogovora z 
Avtomobili. Naj povem še to, da je Marko Vuksanovič izžrebal 
Franca Šumra, Ul. bratov Vošnjak 5, 63000 Celje. Pa še to. če želite 
spoznati Dominika Kozarica, mi pišite in sreča vam bo lahko dana 
8. septembra, ko pride Dominik v Žiri. Takrat pa bodo že šolski 
dnevi. Preživite jih lepo, potem pa se spet slišimo. V mislih bom z 
vami, vaša Saša Pivk. 

Domači predlog 
Tuji predlog 
Ob klepetu s 
Naslov 

KUPON 

KUPONČKE POŠUITE (na dopisnici) NA RADIO ŽIRI, 64226 2lRI. 

RADIO K R A N J 97,3 

SREDA 1. SEPTEMBRA , 08 17. URI 
Oddajo pripravlja in vodi Nataša Bešter 
Lestvica: 
1. George Michael - Papa was a RolIin'Stone 
2. Janet Jackson - That's the way love goes 
3. Mirabela - V tvoji duii 
4. Strmina - Dolge npči 
5. Eros Ramazzoti - Cosa dela vita 
6. Avtomobili - Nazaj 
7. napoleon - Vrni se 
8. Victorv - Back in the USSR 
9. Patrick Fiori - Mama Corsica 
10. Billy Idol - Shock to the svttem 

Nova predloga: 
Rod Stevvart - Hot legs 
Don Mentonv bend - Mal čez pet 

Nagrajenci: 
- bon za 3.000 tolarjev dobi Robi Pogačar, Boh. Bela 
- 2 PIZZI v Olivi pri Sv. Duhu pri škofji Loki prejme Petra Grajzar 
iz Šenčurja 
- vikend vstopnico za Primadono dobita Matevž Ažbe iz Poljan in 
Jaka Pavlišič iz šk. Loke. čestitam! Nataša Beiter 

GLASUJEM ZA: 

MOJ NASLOV: 

KUPONE POŠLJITE NA RADJO KRANJ, 64000 KRANJ. 

GLAS 
ŽIVUi 

T O R E K , 31. avgusta 1993 

PlSC: SIMONR H&O 
VSAKO SOBOTO OPOU3NC Nfl HflOHJ TRIGLAV JCSCNICC /96.0 MHZ/ 

Nadškof dr. Alojzij Šuptar o glasbi 
Zadnji teden v avgustu je, čeprav po vremenu in vročini so-

aeč, poletja še ne bo konec. V naslednji naši Oddaji Glasba je 
pijenje pa bomo v nagradni akciji Sola izžrebali srečneža, ki 
do s svojo najdražjo osebo odpotoval na tedenske počitnice v 
gJ^JP- na Costa del Sol. Torej imate še teden dni možnosti, da 

t J j e v nagradno igro Sola in sodelujete pri žrebanju, 
tedenski žreb pa je določil takole: 

i A - uro Sola dobi Ivan Zorko iz Laškega, 
- po dve majici Sola pa: Anica Stanovnik iz Škofje Loke, Jožica 
Kavšek iz Novega mesta, Tomo Rudi iz Lendave in Marajeta Jer
man iz Radovljice. Čestitamo! 

V sobotni oddaji Glasba je življenje bomo po glasbeni plati 
predstavili nadvse zanimivega in prijetnega gosta, nadškofa, 
metropolita, dr. Alojzija Šuštarja. 

Gospod nadškof nadvse rad prisluhne koncertom v cerkvah 
jn tudi drugod. Lani sta imela v Frančiškanski cerkvi božični 
koncert New swing guartet in Hit kvartet Big ben. Cerkev je bila 
nabita. Gospoda nadškofa sem vprašala, ali ga je motilo, da so 
Prišli tudi neverujoči. "Nasprotno," je odgovoril, "naj pridejo, da 
Poslušajo in spoznajo glasbo ter pridejo v stik z bogoslužnim 
'Prostorom. Če spoštujejo kraj, v katerega prihajajo, nimamo no
benega pomisleka." 

v sobotni oddaji pa boste izvedeli še mnogo mnenj in raz
mišljanj v zvezi z glasbo, ki nam jih bo posredoval nadškof dr. 
Alojzij Šuštar. 

A n s a m b e l B l e g o š m e d n a g r a j e n c i 

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA 
KRANJ, Župančičeva 22 

razpisuje v šolskem letu 1993/94 
REDNI NADALJEVALNI PROGRAM 
za pridobitev V. stopnje izobrazbe 

- EKONOMSKO KOMERCIALNI 

TEHNIK 
Pogoji za vpis: 
- končano 3-letno šolanje - prodajalec 
- najmanj dober uspeh v zadnjem letniku 
- najmanj dober uspeh na zaključnem izpitu 
- najmanj dobra ocena iz slovenskega jezika 
- šolanje zaključeno v zadnjih dveh letih 
šolanje traja dve leti in je brazplačno. 
Prijave z dokazili sprejema šola vsak dan od 8. do 12. ure do 
zapolnitve oddelka v Kranju, Župančičeva 22. 

Informacije po tel. št. 325-085 in 325-070. 

Na 18. srečanju ansamblov 
domače glasbe - Graška gora 
'93 je priznanje za najboljše be
sedilo prejel prof. Ivan Sivec 
za izjemno in duhovito besedi
lo polke Primi se za gumb, v iz
vedbi ansambla Blegoš iz Gore
nje vasi nad Škofjo loko. Med 
drugimi je bil ta ansambel oce
njen tudi kot srebrni ansambel, 
to kakovost pa je dosegel tudi 
ansambel Viharnik iz Kamnika. 
Strokovna komisija, kateri je 
predsedoval Kranjčan Marjan 
Ogrin je podelila posebno pri
znanje za odlično instrumental
no izvedbo Triu Svetlin iz Mo
ravč. 

Nagrado za izvirnost prvič 
izvajane skladbe Otožno sa
njarjenje avtorja glasbe Avgu
sta Skaze in besedila Dušana 
Videčnika je prejel ansambel 
Komet iz Zreč, posebno pri
znanje za najmlajšega udele
ženca tekmovanja je dobil 
10- let ni domačin Simon Plazi s 
svojim ansamblom. Najboljši 
zlati ansambel Graške gore '93 
je postal ansambel Borisa Raz-
potnika, nagrado'občinstva po 
odločitvi Radia Velenje je pre
jel ansambel Jože Skubic in 
Slapovi, ki je tako že na tretjem 
festivalu narodnozabavne glas
be, za Vurberkom '93 in Štever-

Duet Sonje Gabršček in Romana 
Fortune iz ansambla Blegoš - Fo
to: Drago Papler 

janom '93 potrdil priljubljenost 
najbolj všečnega ansambla. 

Med odmorom in po priredi
tvi, kjer se je zbralo 3.000 prija
teljev domače glasbe, je za do
mače zvoke skrbel ansambel As 
iz Cerkelj na Gorenjskem in 
pop skupina Čudežna polja. 

Drago Papler 

K o n c e r t A l p s k e g a k v i n t e t a 
V nedeljo, 29. avgusta, bo ob 15. uri na športnem igrišču na Je

zerskem koncert Alpskega kvinteta. Sodelovali bodo tudi kvartet 
Jutro, otroška folklorna skupina TD Jezersko in Trio Zelnik. Pro
gram bo povezoval Franc Pestotnik. Vstopnice lahko kupite v go
stišču ob jezeru na Jezerskem ali pa jih naročite po telefonu 
064/44-045. 
S r e č a n j e c i t r a r j e v n a E r m a n o v c u 

V nedeljo, 29. avgusta 1993, bo ob 16. uri ob planinskem domu 
na Ermanovcu nad Sovodnjem že tretje srečanje slovenskih ci
trarjev. Nastopili bodo: Miha Dovžan, Karli Gradišar in še mno-
8' drugi znani slovenski citrarji. To pa je poleg Griž na Štajer
skem eno od najpomembnejših srečanj slovenskih igralcev na ta 
•nštrument. Za zabavo bo poskrbel ansambel Triglav. Vstopnine 
ne bo! 

P L A V A L A G U N A P O R E Č N U D I : 
POČITNICE V OBJEMU SONČNIH POREŠKIH 

LAGUN PO POSEBNO UGODNIH CENAH 
7-DNEVNI PAKET ARANŽMAJEV 
V TERMINU OD 4. 9. DO 11. 9. 1993 

* HOTELA LILA 
- p o l p e n z i o n : 1 0 . 5 0 0 S I T p o o s e b i 

* HOTELA DELFIN 
- p o l p e n z i o n : 1 1 . 9 0 0 S I T p o o s e b i 

* HOTEL MATERADA 
- p o l p e n z i o n : 1 3 . 3 0 0 S I T p o o s e b i 

Doplačilo za polni penzion je 2.100 SIT. 
* V CENO JE VKLJUČENO: 
7 pol - oziroma polnih penzionov, turistična 
taksa in šola smučanja na vodi za otroke in odrasle. 

1 VELIKI POPUSTI ZA OTROKE! TUDI D0100 %! 
EN OTROK V SOBI S STARŠI ZASTONJ! 

* I N F O R M A C I J E : V a š a agencija ali Plava 
laguna Poreč, tel.: 0531/351-122, 

351-822, fax: 0531/351-044 

10.05 Tedenski izbor 
10.06 Pamet je boljša kot žamet 
11.10 Konfliktne situacije: Staršev

stvo, angleška znanstvena 
oddaja 

11.40 R. Hutchinson: Življenje Jo 
sephine Baker, ameriška na
daljevanka 

13.00 Poročila 
15.00 Sobotna noč, ponovitev 
16.50 Sedma steza 
17.10 Huckleberry Finn in njegovi 

prijatelji, nadaljevanka 
17.36 Enci benci na kamenci 
18.00 TV Dnevnik 1 
18.10 Porabski utrinki, oddaja 

madžarske TV 
18.40 Iz življenja za življenje 
19.15 Risanka 
19.30 TV Dnevnik 2, Vreme 
19.56 Šport 
20.06 Žarišče 
20.45 Magija + Moda 
21.40 Kronika, kanadska dokumen

tarna serija 
22.15 TV Dnevnik 3, Vreme 
22.36 Šport 
22.40 Sova: Če ti misliš, da imaš 

težave..., angleška nanizan
ka, 1/6; 
Biti najboljši, ameriška nada
ljevanka, 1/4 

17.15 Potepanje po Karibih, repor
taža 17.50 Sova, ponovitev 19.30 
TV dnevnik, Vreme, Šport 20.06 A. 
Bojarska - J. Lomnicki: Modžejev-
ska, poljska nadaljevanka 21.30 Vi-
deošpon 22.10 Svet poroča 

7.56 Pregled sporeda 8.00 TV kole
dar 8.10 Poročila 8.15 Slika na sliko 
9.00 Mali svet 9.30 1001. Amerika 
10.00 Poročila 10.05 TV šola 11.00 
Beverlv Hills, 90210, ameriška na
daljevanka 11.46 Risanka 12.00 Po
ročila 12.06 Luč svetlobe, 40. del 
ameriške nanizanke 12.50 Risanka 
13.06 Monoton 13.36 Zgodbe iz 
Monticella 14.00 Poročila 14.06 Po
letni premor: Brooklvnski most 
14.50 Risanka 15.06 Tusitala, pono
vitev 16.00 Poročila 16.06 Komen
tarji 16.10 Dan ko je Anton... nem
ška nadaljevanka 16.36 Afternoon 
Report 16.46 Pod senčnikom 18.00 
Poročila 18.06 Otok Pag 18.36 San
ta Barbara, ameriška nadaljevanka 
19.18 Risanka 19.30 Dnevnik 20.10 
Moški spol - ženski spol, dokumen
tarna oddaja 21.06 V velikem planu 
22.35 Dnevnik 23.00 Slika na sliko 
23.46 Poročila v angleščini 23.50 
Poročila 0.00 Sanje brez meja 

19.30 TV Dnevnik 20.10 To je ljube
zen, ameriška humoristična nani
zanka 20.40 Peta hitrost 21.06 Tusi
tala, britansko avstralska nadalje
vanka 22.15 Potovanje v Vučjak, hr
vaška nadaljevanka 23.15 Proti toku 
23.46 Horoskop 

9.00 CMT 9.45 A shop 10.00 Macne-
il in Lebrer komentirata, oddaja v 
angleščini 11.00 Travma, ponovitev 
ameriškega barvnega filma 12.35 
Sejemska reportaža 12.40 A shop 
17.45 Drugačen svet 18.30 A Shop 
18.46 Jazzbina 19.20 A Shop 19.36 
CMT 20.10 Poročila 20.30 To so ga
di, slovenski barvni film 22.00 Jazz
bina 22.36 5 minut za kulturo 22.40 
Poročila 22.56 Drugačen svet 23.40 
A shop 23.56 CMT 

M l f t A M I L K 

4jjj)T Želite kaj sporočiti 
^.Gorenjkam in Gorenjcem?^ 
m Izberite jA 

I NAJUČINKOVITEJŠI • 
način OBJAVO M 

^k v Gorenjskem glasu^^ 
fax 215-36f^<^ 

S L O V E N I J A 1 

Č E T I M I S L I Š , D A 
I M A Š T E Ž A V E 
1. del angleške nadaljevanke, 
Židovski poslovnež Ivan Fox, ki 
je vse življenje zaposlen v lon
donski tobačni tovarni, ni niti 
najmanj navdušen, ko izve, da 
je premeščen na Severno Ir
sko. Takoj ko prispe v Belfast, 
mu postane jasno, da so bili 
njegovi strahovi upravičeni, 
čeprav vztrajno zatrjuje, da je 
ateist in da mu je vseeno, kak
šne vere so njegovi sosedje, 
vsi pričakujejo od njega, da bo 
prišel z besedo na dan. Le kaj 
naj jim reče? 

S L O V E N I J A 1 

B IT I N A J B O L J Š I 
1. del ameriške nadaljevanke; 
Lindsav VVagner, Anthonv 
Hopkins, Stephanie Beacham, 
Christopher Cazenove in dru
gi; Paula O'Neil je lastnica ve
rige trgovin Harte - kmalu bo 
sedemdeseta obletnica prve 
trgovine, ki jo je ustanovila 
Paulina babica Emma Harte. 
Paula je njena prava nasledni
ca: odločna, samostojna in z 
izrednim smislom za posel. Za
radi njene prizadevnosti ima le 
redko čas za moža Shana in 
sedemletnega sina. Toda pra
ve težave prihajajo iz Hong-
konga; njen bratranec Jon a t 
han Ainslev načrtuje, kako bo 
prevzel trgovino. Za njegov 
načrt Paula še ne ve. Pač pa jo 
iz moževega objema nekje na 
francoski rivieri iztrga novica, 
da je skupina natančnih in izur
jenih roparjev izpraznila bla
gajno v njeni največji trgovini. 

9.00 Jutranji program: čas v sliki 
9.06 Policijska postaja 1 9.30 Klub 
za seniorje, ponovitev 10.15 Pan -
optikum 10.30 Imeti ali ne imeti, 

§onovitev ameriškega filma 12.06 
portna arena, ponovitev 13.00 Čas 

v sliki 13.10 Tri ženske 13.35 Lov na 
lisjaka, italijansko-ameriška kome
dija 15.15 Dinozavri, 2. del 15.56 
Stan in Olio, risanka 16.00 Garfield 
in prijatelji 16.26 Summertime 
16.35 Kot mačka in pes, serija 17.00 
Mini čas v sliki 17.10 VVurlitzer 
18.00 Čas v sliki 18.05 Mi 18.30 Dok
tor in ljube živali 19.22 Znanost 
19.30 Čas v sliki 19.53 Vreme 20.00 
Šport 20.15 Univerzum 21.00 Nare
di si sam 21.07 Pogledi od strani 
21.20 Mati pri šestnajstih, nemški 
TV film 23.06 V močvirju veleme
sta, avstralska kriminalka 2.00 Po
ročila/1000 mojstrovin 

7.00 Tesniš US open 9.00 Vremen
ska panorama 12.50 1000 mojstro
vin 13.00 Tenis, US open 15.00 Li
pova ulica 15.30 Slovesnost za 
Bernsteina, ponovitev 16.50 Sveto
vne religije 17.30 Orientacija 18.00 
Policijska postaja 1 18.30 Da ali ne 
19.00 Regionalni program 19.30 
Čas v sliki/Vreme 20.00 Kultura 
20.16 Belomodre zgodbe 21.00 Na
redi si sam 21.00 Tuje reportaže 
22.00 čas v sliki 22.30 Klub 2/Poro-
čila/1000 mojstrovin 

radio triglav 

96,0 MHz 
101,5MHz 
KRANJSKA GORA 
101,1 MHz 
BOHINJ 

64270 Jesenice, Čufarjev trg 4 
Tel.: 064-861-433; 861-012 
Fax: 064-861-302 

R 
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 - Koristni nasveti -15.00 - Do
godki danes - jutri - 15.30 - Prenos 
dnevno informativne oddaje R 
Slovneija -16.00 - Napoved progra
ma - 16.30 - EPP - 17.00 - Novice -
športni utrinki - obvestila - 17.30 -
Za ljubitelje narodnozabavne glas
be -18.00 - Aktualna tema -19.00 -
Odpoved programa -

KINO 31. avgusta 

CENTER amer. erot. drama NESPODOBNO POVABILO ob 18. in 20. 
uri LETNI KINO STARI MAYR amer. psih. thrill. SOSTANOVALKA ob 
21.30 uri ŽELEZAR Danes zaprto' ŠKOFJA LOKA amer. erot. drama 
SRAMOTA ob 20. uri 



PREJELI SMO 

Priprave na lokalne 

volitve, drugi del 

Še nikoli doslej ni skromno 
poročilo s seje predsedstva 
stranke SDP oz. stavek v po
ročilu povzročil reakcije sekre
tarja Sekretariata za urejanje 
prostora občine Jesenice, kljub 
temu da nista ne on in ne 
sekretariat v poročilu imenova
na. Torej še vedno velja ljudski 
rek, ki pravi: "če mačku stopiš 
na rep 
Ker sije gospod S. Čeh privoščil 
pisanje, ki lahko z nepopolno 
informacijo zapeljuje bralce 
Gorenjskega glasa k napačne
mu razmišljanju, posredujem 
odgovor na njegovo pisarijo. 
1. Glede obstoja SDP Jesenice 
in ne ZL socialnih demokratov 
bralcem Gorenjskega glasa 
sporočam, da bo v skladu s 
sprejetim statutom na združitve
nem kongresu, konec septembra 
1993 občinska združitvena kon
ferenca in bo takrat izvedeno 
tudi preimenovanje (po statutu 
združevanje na občinski ravni 
možno tudi do lokalnih volitev). 
Vam gospod Čeh, pa sporočam, 
da stranka SDSP Jesenice ob
staja in da je Vam to tudi znano. 
In sicer: 
- to je stranka, ki Vas je podprla, 
da opravljate delo sekretarja 
Sekretariata za urejanje pro

stora občine Jesenice in to da
ljnega leta 1990 (se pozabi in 
nekateri so menjali stranke); 
- to je tista stranka, na katere 
naslov posredujete tudi odgo
vore na delegatska vprašanja 
(tudi z zamudo); 
- to je tista stranka, ki je pred 
meseci postavila vprašanje Vaše 
odgovornosti kot sekretarja se
kretariata in člana IS občine 
Jesenice. 
Zato je Vaše sprenevedanje o 
obstoju Vam neznane stranke 
SDP Jesenice čisto licemerstvo. 
2. Ne vem, zakaj ste navedli za 
dokazovanje pravilnega uprav
nega postopka gradnjo oziroma 
obnovo kapelice na Kredarici in 
cerkve sv. Lovrenca nad Za-
breznico. Zmagoslavno ugoto
vite, da ni bilo kršitve up
ravnega postopka. Le-tega ne 
vodite le vi. 
Problem pa moramo osvetliti 
tudi z dopolnjeno informacijo 
(ne z ugotovitvami inšpektorjev) 
datuma začetka uporabe: 
S primerjavo navedenih (pou
darjenih) datumov lahko ugoto
vim, da ste z izdajo gradbenega 
dovoljenja, naknadno legalizir
ali črne gradnje, ali pa je bilo 
vse zgrajeno praktično v enem 
dnevu. 
3. V veliki zmoti ste, če ste 
prepričani, da posamezni član 
predsedstva SDP Jesenice na
sprotuje gradnji sakralnih ob
jektov, zato ker: 

kapelica na Kredarici 

obnova cerkve svetega 
Lovrenca 

zaprositev 
lokacijskega 
dovoljenja 
18. 8. 1990 

izdaja 
gradbenega 
dovoljenja 

18.8.1992 

11. 12. 1992 3.8.1993 

pričetek 
uporabe 

19. 8. 1992 

15.8.1993 

- zagovarjamo, da veljajo za vse 
enaka pravna merila, pa naj gre 
tu za ureditev prometa skozi 
center 2, izdajo dovoljenj za 
vikende v Kranjski Gori, ureje
vanje zemljiških vprašanj, gra
dnjo nočnega lokala v centru 1, 
postavitev turistične table ali 
namestitev križa v križišču. 
- povprečna starost članov pre
dsedstva je 41 let (pisec odgo
vora je najstarejši) in nismo 
obremenjeni s preteklostjo in 
nasprotovanju graditve sakral
nih objektov. 4. Člani predsedst
va opravljajo nekatere odgo
vorne javne funkcije v občini 
Jesenice (in jih Vi tudi dnevno 
pri svojem delu srečujete). 
5. Sklepe predsedstvo sprejema 
v skladu s statutarnim sklepom 
stranke. 
6. Glede na dano obrazložitev 
bodo lahko bralci Gorenjskega 
glasa sami ugotovili, kakšne 
metode uporablja gospod S. 
Čeh. 
Ugotavljam, da so bistveno 
hitrejši odgovori v Gorenjskem 
glasu tudi na formalna poročila, 
zato tudi bom predlagal, da v 
prihodnje raje zastavljamo 
vprašanja preko Gorenjskega 

?lasa in ne le preko skupščine, 
dj odgovore v Gorenjskem 

glasu lahko pričakujemo prej 
kot v občinski skupščini. 

Predsednik SDP Jesenice 
Oto Kelih 

Jesenice, 15. avgusta 1993 

Še o "Valuku" 
• ali Kaj se zgodi turistu, ki 
mu v Ukrajini ukradejo 
potni list 
Pismo družine iz Ljubljane me 
je spodbudilo, da o turistični 

agenciji "Valuk" (iz Ljubljane/ 
napišem nadaljevanje zgodbe o 
nečednih poslih te agencije. 

Sicer so se dogodki in nepravil
nosti te agencije zgodili med 
potovanjem družine Faletar v 
Helsinke, pa je vendarle moja 
Zgodba še bolj zanimiva od 
njihove. 

Z agencijo Valuk sem 17. julija 
1993 odpotovala na križarjenje 
po Dnjepru. O samem potova
nju z avtobusom do Lvova in 
nato s spalnikom do Odese ne bi 
posebej pisala, ker so bila do
živetja podobna doživetjem 
družine iz Ljubljane. Tudi ma-
lobesednost vodiča, ki je šef 
agencije Valuk in menda tudi 
diplomirani geograf, je že opi
sana. 

Že v Odesi nas je čakalo prvo 
presenečenje, ko nam je ukra
jinska vodička povedala, da 
smo prišli en dan prezgodaj. 
Bili smo zelo presenečeni, kajti 
po nas je v Kranj prišel 17. julija 
1993 sam šef Valuka. Potovanje 
Z ladjo po Dnjepru je bilo zelo 
zanimivo, ogled mest ob njem 
pa je bil le kratek sprehod z 
redkobesednimi, sicer številnimi 
vodiči 
Tukaj pa se moja zgodba prav
zaprav šele začenja. V Novi 
Kachovki sem doživela pravi 
rop sredi belega dne. Na poti 
proti pristanišču je za nami 
pripeljal kolesar, ki mi je odtr
gal torbico z rame in pobegnil. 
Na žalost je bil v njej poleg 
drugih vrednosti (denar, foto
aparat...) tudi potni list. Zgodba 
se nadaljuje na ladji, ko vodička 
ni vedela, kje je v Ukrajini 
slovenski konzulat, nato v Kije
vu, kjer so nam na hrvaški 
ambasadi povedali, da v Ukra
jini slovenskega konzulata sploh 
ni. V Kijevu sem s pomočjo 
Lekovega predstavništva (edini 

neformalni predstavnik naše 
dežele v Ukrajini!) navezala 
stike s slovensko ambasado v 
Moskvi, ki mu je preko telefak
sa poslala priporočilo za pre
stop meja pri povratku. Poleg 
tega priporočila sem imela tudi 
zapisnik policije iz Kachovke. 

V Lvovu nas je pričakal že 
znani šef Valuka, ki v času od 
kraje potnega lista do našega 
prihoda v Lvov (šest dni) ni na
redil ničesar. Za rešitev mojega 
problema mi je predlagal pot v 
Moskvo (preko ukrajinsko-ru-
ske meje brez potnega lista?). 
Potovala naj bi z vlakom v Mo
skvo (v njegovem spremstvu), 
kjer naj bi dobila začasni potni 
list (150 dolarjev), nazaj v Lvov 
pa bi se vrnila sama. V Lvovu 
naj bi pri ukrajinski vodički 
gostovala do prihoda naslednje 
slovenske skupine turistov in se 
Z njo vrnila domov (osem dni 
kasneje). Poleg tega predloga 
mi je omenil tudi možnost 
potovanja z avionom iz Mo
skve v Beograd (cena prevoza 
500 dolarjev). Kako bi se iz 
Beograda vrnila brez srbske 
vize, mi ni jasno. 
Po razgovoru s kolegi iz sku
pine, ki so predlagali, naj s 
skupino in skupinsko vizo sku
šam priti preko meje, sem se 
odločila, da s skupino potujem 
čim dlje. Ta predlog šefu Valuka 
ni bil všeč, jaz pa sem kljub 
temu pripotovala s skupino do 
Užgoroda, mesta na meji s 
Slovaško in Madžarsko. 
Zaradi strahu in težav na mejah, 
ki bi jih imela skupina zaradi 
mene, sem se določila, da osta
nem v Užgorodu. Vodja naše 
skupine, ki je odpotovala na
prej, je obvestila mojega moža, 
da naj v čimkrajšem času prido
bi (v Sloveniji) moj začasni 
potni list. Na srečo je z menoj 
ostala moja kolegica, katere 

potni list je bil moj edini garant 
v hotelu (brez tega ne bi mogla 
v hotel!!!). Za šefa Valuka je bil 
s tem moj primer zaključen. 
Do današnjega dne (25. avgu
sta) se še ni pozanimal, kako 
sem prišla domov, ali sem sploh 
Živa (kdor pozna sedanje raz
mere v Ukrajini, se temu ne 
čudi, saj sem poleg kraje doži
vela tudi poskus vdora v hotel
sko sobo) in kakšni so bili 
stroški vrnitve. Bralcem naj po
vem, da mi je mož prinesel v 
Užgorod začasni potni list (do
bil ga je v 1 dnevu), da sta sku
paj z možem moje kolegice po
tovala z avtom 12 ur in da smo 
na mejah imeli hude težave za
radi začasnega potnega lista. 
Vrnili smo se sicer srečno, ven
dar dva dni kasneje in s popo
lnim razočaranjem. 
Iz te zgodbe lahko zaključimo, 
da je turist, ki potuje z agencijo 
Valuk ob nepredvidenih težavah 
prepuščen samemu sebi in da 
agencije ne zanima nič drugega 
kot lasten profit. Zato bom tudi 
jaz za konec zgodbe napisala 
tako kot družina iz Ljubljane 
"NIKOLI VEČ NIKAMOR Z 
VALUKOM!" 
Naslov znan v uredništvu in 
mogoče tudi agenciji Valuk 

V rubriki Odmevi, Prejeli 
smo objavljamo pisma bral
cev po presoji in izboru ured
ništva. Vse. ki nam pišejo, 
prosimo, da pisma niso dalj
ša od 60 tipkanih vrstic. 
Daljša pisma smo prisiljeni 
krajšali, ne glede na vsebino. 
Vabimo k sodelovanju! Pišite 
na naslov: 

Gorenjski glas, 64000 
Kranj, za rubriko Odmevi 

K R I Ž A N K A Z Ž E T O N I 

Z A H I T C A S I N O ! 
Tokrat je nagradna slikovna križanka v Gorenjskem glasu 
prava ugankarska poslastica - za reševalce smo v sodelova
nju s tokratnim pokroviteljem HIT Caslno Kranjska Gora pri
pravili naslednje nagrade: 
1. 50.000 ITL v igralniških žetonih HIT Caslno 
2. in 3. vstopnica za HIT Caslno (ter žetoni v vrednosti 5.000 
ITL in 30-odstotni popust v restavraciji Relax Kranjska Gora) 
4. - 6. darilni paketi HIT Casino;7. -10. darilni paketi Gorenj
skega glasa 
Pravila za reševanje križanke so običajna; s pomočjo črk na 
oštevilčenih poljih v križanki boste sestavili nagradno ge
slo, vpisanega v kupon pošljite na dopisnici na uredništvo 
Gorenjski glas, 64001 Kranj. p.p. 124. Rešitve pa lahko odda
te tudi v naš nabiralnik v avli poslovne stavbe Zoisova 1 v 
Kranju, v malooglasni službi na Bleiweisovi 16 ali pa v pi
sarnah turističnih društev Cerklje, Jesenice in Škofja Loka 
(seveda ne potrebujete dopisnice z znamko, če rešitev odda
te na katerega od teh načinov). Rok za pošiljanje rešitev: v 
žrebanju za imenitne nagrade HIT Casino Kranjska Gora bo
do upoštevane vse rešitve, ki jih bomo prejeli do četrtka, 2. 
septembra 1903. do 8. ure, ko bo javno komisijsko žrebanje, 
in najsrečnejšemu podelili igralniških žetonov za 50.000 lir, 
v HIT Casino pa bosta še dva bralca Gorenjskega glasa poiz
kusila srečo. 

SREČA O S T A L A V K R A N J U 
Včeraj smo v uredništvu opravili žrebanje rešitev nagradne kri
žanke iz prejšnje številke Gorenjskega glasa. Očitno je l)ila kri
žanka kar težka, saj smo prejeli le 1190 Vaših rešitev. Največ 
težav je bilo s fotografijami v križanki - na njih so bila gorenjska 
občinska središča, iz našega fotoarhiva pa smo izbrskali takšne 
slike, da je bilo ugibanje težje. 
Tokrat je žrebal Drago Dvanajščak in nagrade prejmejo: 
1. Marjana Bojanič, Ul. 1. avgusta 5, Kranj (v vrednosti 5.000 
SIT) 
2. Ana Mokič Nikič, Gorenjskega odreda 6, Kranj (v vrednosti 
3.000 SIT) 
3. Marjan Trškan, Jaka Platiše 3, Kranj (v vrednosti 2.000 SIT) 
4. -10. Jože Hrovat, Begunjska 2, Kranj j Marjeta Tušar, Sred
nja vas 25, Poljane; Barbara Bertoncelj, Selca 52; Vilko Peteh, 
Cesta na Svetje 52, Medvode; Irena Hrastelj, Gradnikova 105, 
Radovljica; Jože Grošelj, Brezovica 2, Kropa; Nada Mohorič, 
Deteljica 3, Tržič. 
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Primer bratov Kuhar 
Gre nam seveda za hotuljske 

brate Kuhar, Prežihove iz Kotelj 
na Koroškem: Lovra. Lojzeta, 
tvana in Avgusta. 10. avgusta 
'etos je minilo sto let od rojstva 
"ajbolj znanega izmed njih: Pre-
2thovega Voranca (Lovrenca). 
0° tej priložnosti ne namerava
no ponavljati ali dopolnjevati 
dobro znanih dejstev o njegovi 
Pisateljski veličini. Zapisali bi le 
nekaj besed o razmerju tega pi
satelja in politika z bratom Aloj-
zMern< ki je bil duhovnik, časni
kar in politik, a na drugem bre
gu. - Njuna mlajša brata - "fan
ta" Avgust in Ivan - javnosti ni
sta poznana. Prvi (Gustl) je bil 
železar. V letih 1935-1951 je de
lal v jeseniški železarni, pozneje 
Pa v ravenski, kjer je bil referent 
*0 varstvo pri delu in urednik 
Koroškega fužinarja. Tudi ta je 
imel literarno žilico, na življenje 
Je gledal z vesele strani in vse je 
obrnil na humor. (Po pripovedo
vanju ljudi, ki so ga poznali.) 
'?ana (Anzana), kije bil aktivist 
°F, so junija 1944 ubili Nemci. 

Zapišimo tedaj najprej besedo 
0 Alojziju K. Rodil se je 1895 v 
Kotljah, umrl je 1958 v New 
•orku. Da je ta, širši slovenski 

Javnosti malo znani človek, 
sploh živel, sem izvedel, ko sem 
nekoč pred leti pohajal po Lon
donu. Preden sem se odpravil 

tja, me je znanec opozoril na slo
venski katoliški dom, v katerem 

je mogoče dobiti zatočišče, če 
drugi viri odpovedo. Ker se mije 
točno to tudi dejansko zgodilo, 
sem se res zatekel tja in v tem 
prijaznem okolju med drugim iz
vedel, da je hišo po vojni iz svo

jih prihrankov kupil brat Preži-
hovega Voranca in jo po smrti 
zapustil Cerkvi in slovenski 
skupnosti... Kdo je torej bil ta 
dobri človek? Po bogoslovju v 
Celovcu je bil le kratek čas za 
kaplana, nato je odšel v Pariz, 
kjer je diplomiral še iz diplomat
skih ved, delal na jugoslovanski 
ambasadi in dopisoval v Sloven
ca. V 30-tih letih je bil zunanje
politični urednik tega lista in 
predaval o svetovnih dogajanjih 
na takratnem radiu. Že pred za
četkom vojne je ponovno odšel 
na tuje in sodeloval pri sloven
skih oddajah na londonskem ra
diu. Septembra 1944 je, denimo, 
pozival slovenske domobrance, 
naj se priključijo NOV! Po vojni 
je kot duhovnik skrbel za sloven
ske begunce in se posvetil študiju 
zgodovine. Na sloviti univerzi 
Cambridge je obranil doktorsko 
disertacijo z naslovom Konverzi
ja /spreobrnitev/ Slovencev in 
nemško-slovenska etnična meja 
v Vzhodnih Alpah... Biografija 
kot malokatera! 

O odnosih obeh bratov - bolj
ševika in klerikalca bi rekli so
dobni varuhi tradicije teh dveh 
podzvrsti Slovencev - se ne ve ve
liko. Ohranjenih je le pet Voran-
čevih pisem bratu. V enem (napi
sanem 1919 ali 1920) pa stojijo 
tile pomenljivi stavki: "Spoznal 
sem, da se deli človeštvo v dva 
stanova, v izkoriščevalce in izko
riščane; prvi del gine v pohotnem 
uživanju, v razkošju in z naslado, 
ali vsaj brezbrižno gleda doli v 
blatu, kjer gine drugi del, v trplje
nju, pomanjkanju, v zatajevanju. 

Sodobno pa sem takoj uvidel, da 
prvi del ne veruje v Boga, se mu 
roga in ga ismejava ob vsaki pri
liki, a uživa - brez kazni izkoriš
čajoč praktično stran življenja. 

Medtem pa drugi del veruje v Bo
ga, se mu klanja in moli zaupno 
k njemu. V tej veri in tej molitvi 
pa gine v trpljenju, izdan od svo
jega sobrata - izkoriščevalca. Ta 
proces je v enoličnem teku že ti
soče in tisoče let - brez kazni Pa 
kaj bi blodil v daljavo, ko imamo 
živ primer - doma. Mi vsi - naša 
družina! Srce me zaboli ko vi
dim očeta zgrbljenega, osivelega, 
izčrpanega od neprestanega tru
da; delal je od detinskih let od 
zore do pozne noči, skrbel in ginil 
ob slabem kruhu in slabi hrani.." 
(Zbrano delo, XI, str. 10-11) 

V čem je torej razlika med 
"boljševikom" in "klerikalcem"? 
Si nista oba, vsak po svoje, pri
zadevala za boljše življenje "sa-
morastnikov"? Voranc kot pisa
telj in komunist, Alojzij kot du
hovnik v londonski emigraciji in 
že prej, v pariškem obdobju kot 
socialni referent za izseljence. 

mLe da jim je hotel prvi pomagati 
že na tem svetu, drugemu pa je 
šlo bolj za blagor njihovih duš v 
večnosti? Oglejmo si vso reč še iz 
Alojzijevega zornega kota. V ne
kem pismu staršem zapiše: Mid
va pa imava druge svetove, ki na
ju zanimajo. In ker jih nisva kul
tivirala, sva umolknila."(N.n.m., 
str. 341) 

Mar ni prav v navedenih bese
dah bistvo te zadeve? Da naj se 
ne zapiramo vsak v svoj svet, 
temveč skušamo vzpostavljati in 
vzdrževati kulturo medsebojnih 
odnosov? A to je težje, kot se zdi. 
Tudi človeštvo se še naprej deli 
na razločena svetova izkorišče
valcev in izkoriščanih, le da so 
pojavne oblike te delitve bolj pre-
finjene. Komunizem, ki je bil 
največji poskus likvidacije izko
riščevalcev v človeški zgodovine, 
se je zlomil, krščanstvo ostaja 
tolažba izkoriščanih. Mnogi pa 
še naprej veselo uživajo "prakti
čno stran življenja ". Res brez ka-
z n i ? Miha Naglic 

Spretnost pomembnejša od načelnosti 
Jako kot pri vseh drugih je zdaj 
tudi pri aferi z orožjem, odkri-
ttni na mariborskem letališču, 
Postalo jasno, da bo prešlo še 
veliko časa, preden bo sodišče 
ugotovilo, kdo je trgoval s 
smrtjo. V opravičilo sodstvu je 
rfsda to, da gre za izredno 
delikatno zadevo, ki sega tudi 
Preko naših meja, hkrati pa se je 
zadeva že spolitizirala in je ni 
več mogoče vrniti v normalne 
okvire, v katerih naj bi potekala 
neodvisna preiskava. Kot je 
Znano, so se kopja lomila pre
dvsem na relaciji obrambni 
minister - pravosodje. Toda, 
kolikor je Janez Janša s svojimi 
lzjavami resnično posegel na 
Področje, za katerega sicer ni 
Zadolžen, je hkrati treba prizna-
tl> da se slovensko pravosodje v 
Prejšnjem sistemu ne more ra
vno pohvaliti s svojo pretirano 
^odvisnostjo. Nerodno je že to, 
da v dneh, ko sodniki vsevprek 
kričijo o svoji nedotakljivosti, v 
časopisju beremo tudi uradna 
sporočila o rehabilitaciji števi
lnih nasprotnikov bivšega siste-
m A ki so jih v interesu komu
nistične vladavine obsojali na 
težke kazni, Tu ne gre samo za 
Znane dachauske procese ali 

P'oces proti Nagodetovi skupi
ni, temveč še za vrsto drugih 
sojenj, ki so imela tudi zastraše
valne namene. Skupina štirinaj
stih uglednih slovenskih razu
mnikov je pred dnevi v svoji 
javno objavljeni Opredelitvi 
zapisala naslednje: "Za slovens
ko pravosodje nikakor ne mor
emo trditi, da je povsem ne
dotaknjeno od "numberškega 
sindroma", kar zadeva njegovo 
neodvisnost od bivšega partijs-
kegaa režima; spomnimo se 
samo moralnopohtične neopor
ečnosti tožilcev in sodnikov." 

Sicer pa je mogoče kritiko da
našnjega pravosodja najti kar v 
sodnih vrstah samih. Tako je na 
primer novogoriški odvetnik 
Marjan Petrič v Delovih pismih 
bralcev navedel, da so marca 
letos v Novi Gorici italijanskega 
državljana, ki je tihotapil dve 
bazuki in dva vžigalnika v 
priporu držali polne štiri me
sece in na prostost spustili šele 
po plačilu varščine v višini 40 
milijonov lir, v mariborskem 
primeru, kjer gre za tone oro
žja, pa so vsi domnevni storilci 
ali udeleženci na prostost prišli 
brez kakršnekoli varščine. 

To, da smo pred sodiščem vsi 
"enaki", pa navsezadnje doka
zuje tudi mariborsko sodišče, ki 
se je z obrambnim ministrom po 
telefonu dogovarjalo o treminu, 
kdaj bi ga lahko zaslišali, 
medtem ko se morajo vsi na
vadni smrtniki pač vedno po
drediti njihovim terminom. Isti 
sodniki, ki govorijo o svoji ne
odvisnosti, se hkrati popolnoma 
drugače vedejo, kadar imajo 
opravka z uglednimi politiki, 
kot pa z navadnimi državljani. 
In to je za varnost večine 
državljanov Slovenije hudo ne
prijetno in moteče. 
Sodniki sami bodo morali do
kazati svojo neodvisnost, pri 
tem pa najbrž ni treba dodaja
ti, kako gre pri tem za dolgo
trajen proces. Težko je namreč 
nekomu, ki je štiri desetletja 
vestno poslušal politične gla
sove in se ravnal po njih, ve
rjeti, da je čez noč postal ne
odvisen. 
Janez Janša seveda svoje vojne s 
pravosodjem ne vodi neobre
menjen, navsezadnje mu je 
treba priznati, da je bil eden 
tistih ljudi, ki je svoje nasproto
vanje bivšemu sistemu plačal z 
zaporo, (tako kot na primer 

Pučnik), proces proti njemu pa 
je pomembna ločnica v slove
nski politiki. In slovenski sodni
ki so tedaj v večini še vestno 
izpolnjevali svojo vlogo v siste
mu. To so pač dejstva, ki jih ni 
mogoče negirati. Tega se dobro 
zaveda tudi Janša sam, zato v 
najnovejšem sporu tako suve
reno obračunava s slovenskimi 
sodniki. Ti njegovi spopadi so 
tako ostri in odmevni, da se le še 
redki spomnijo, kako je bil 
današnji "general" nekoč na 
primer navdušen mirovnik. 
Zdaj je pač že spreten politik, 
ki se v ključnih trenutkih vedno 
veže na prave politične stranke, 
čeprav mora zato žrtvovati 
določena načela. Če se je Janez 
česa naučil v zadnjih letih, 
potem je to predvsem, da Slo
venci na načelnost ne dajo 
ravno veliko, saj celo vpolitiki 
bolj zaupajo tistim, ki se znajo 
kameleonsko sprehajati po po
litični sceni. Navsezadnje je tudi 
Janša eden redkih politikov, ki 
je preživel v vseh slovenskih 
vladah po demokraciji, čeprav 
je ravno on veliko prispeval k 
njihovim razpadom. 

Marko Jenšterle 

Tretje pontsko pismo 

Kljub vsemu draga Poncija 
^° te odločam o nadaljevanju 
Svojih pontskih p isem, mi pride 

misel elegijski stih, kot ga je 
pxs*l nekdanj : pregnanec v Jo-
njjh. Toda elegije mi v Gorenj-
sF.em glasu že ne bi objavljali. 
Mogoče kdaj pozneje, ko me to 
ne bi več zanimalo. Nekoč sploh 
vse preneha biti zanimivo, tudi 
tisto Vse - z veliko začetnico. Pa 
nioja pontska pisma tudi niso 
samo "pisma iz pregnanstva", 
rontska so bolj zato, ker jih 
Pišem svoji dragi Ponciji Pila-
"4S- So pontska bolj po njenem 
minljivem imenu. Svoje elegije 
P° moram pisati za večnost in 
g j drug naslov. 
yvidovo pregnanstvo na Ponto, 
•J- na konec sveta, vendar ozna-

Cuje tudi vsakokratni ex Ponto 
kojega jezika. In obala tega 
Jezika ni stalna. Nemirno valo-

" a je, ko se nič jezika kar 
naprej zaganja v sesutje tega 
Jezika in s tem načenja tudi sa-
Jjjo bistvo slovenskega naroda 
in njegov obstoj. Če že v te reči 

es kaj verjamemo, če vanje 
Rujemo! 
y Pa se Poncija tega sploh 
Zaveda in z njo vred mi vsi? Se 
1* Popolnoma prepustila neke-
m u kvazi svetu, kvazi družbi, 

kjer kar mrgoli od enakopra
vnosti in demokracije, od svo
bode in ustvarjalnosti, ne da bi 
kdo še vedel, kaj te besede sploh 
pomenijo? Ne da bi bilo to 
sploh komu mar! 

Ravno v času svoje "raziskave 
iz aplikativnega jezikoslovja" 
sem naletel na neko Poncijo, 
kulturnico, slovensko pisatelji
co. Obhodil sem več kranjskih 
javnih ustanov: občino, zdravst
veno skupnost na St. cesti, kra
njsko univerzo, muzej itn. Ra
vno na neki kranjski kulturni 
ustanovi sem bil kar dvakrat 
presenečen. Najprej zaradi 
stvari, ki sem jo raziskoval. 
Dejal bi, da je tudi kranjska 
kultura jezikovno neozaveščena 
- kar pomeni tudi nacionalno 
neozaveščena! 

In drugo, kar me je celo nekako 
prizadelo: ta Poncija, ta gore
njska akademska izobraženka! 
Zabrusila mije: "Pa kaj! Men je 
čist vseen, a sem pisatelj al 
pisateljca!" Ja, seveda. Saj je 
članica Društva slovenskih pi
sateljev in je samoumevno, da 
so pisatelji lahko tudi pisateljice 
in pesnice! In konec debate/ 

Pomislil sem, kako je jezikovna 
neozaveščenost lahko tudi kar 
spolna neozaveščenost. To me 
pa res nič ne briga. Adijot 
Pobrisal sem jo iz kranjske 
kulture, osramočen in naveli
čan, brez korajže, da bi se tre
nutno še kaj šel. 
In vendar, kljub vsemu draga 
Poncija! 
Jezik ni samo naglavni govorni 
organ. Ni samo govor, je tudi 
pisava. Tvoja pilatovska oblast 
pa je vsesplošna oblast, je 
absolutna oblast, ki se že takoj 
onstran materinske govorne ne
žnosti prevesi v družbeno no
rmativno spakovanje, v govorno 
nasilje, ki je vsesmerno, ne le 
kastno hierarhično. Že mati ne 
obvlada več dobro materinščine, 
ko je otrok zašel v "obvezno" 
šolstvo, po katerem bo nazadnje 
ostal nepismen, jezikovno zao
stal in jezikovno zakompleksan. 
Važnejši mu bo tuji jezik in naši 
ljudje bojo razvojno ostali na 
pol poti, sredi jezikovne nestr
pnosti celo med starši in otroki. 
Materinščina se vseskozi umika. 
Niti slovenski, oz. gorenjski pi
sateljici ni mar, a je pisatelj al 
kuga! 

Mislim, da.sem se dovolj rahlo
čutno lotil zastavljenega proble
ma. Nevsiljivo in brez vsake 
potrebe, da bi bil žaljiv in da 
bi koga prizadel. In vendar je 
bilo moje prejšnje pismo po 
objavi jezikovno naravnost ne
spodobno in nekulturno. Raču
nal sem na to, da je tema mojega 
pisma že na pogled dovolj 
občutljiva in da se bo treba 
malo bolj potruditi, kako bo 
prišlo v javnost. Pa ne! 
Če jaz zapišem: Danes se Poncij 
Pilat deli na Poncijo in Pilata, je 
to lahko objavljeno samo tako! 
Včasih najmanjša sprememba 
naredi nekoga za bedaka, ne 
da bi bil tak namen, pač pa 
je taka zanikrnost! Primerov 
takšnega in podobnega razliko
vanja med zapisanim in preno
som tega v javnost je v našem 
časopisju kar preveč; pri tem 
prednjači dnevnik Republika. 
Kljub vsemu draga Poncija! 
Verjemi, da mi je hudo, ko te 
gledam, kako znaš biti včasih 
zadovoljna za prazen nič. Na
mesto da bi bila zadovoljna raje 
ob svojem dobro opravljenem 
delu! 

Nadaljevanje s strani 9 
okoli dve uri delajo s teboj tudi 
zdravniki. To so različne vaje... 
najprej vaje z utežmi, nato vaje 
za Koordinacijo, sledijo vse težje 
vaje, poskakovanje in na koncu 
tudi že tek. Tako, da sem meseca 
maja, ko sem prišla iz Nemčije, 
že lahko začela s kondicijskimi 
pripravami." 
Prejšnji mesec pa st že odšla na 
snežni trening. Kako je bilo po 
več kot pol leta spet čutiti 
smučke na nogah, si se kaj bala 
morebitne nove poškodbe, da 
morda ne bo šlo, kot si pričako
vala? 
"Ko smo okoli 20. julija šli v 
Švico, je bil naš namen, da bom 
tistih dvanajst dni, kolikor je bil 
dolg prvi snežni trening, prosto 
smučala. Da ne bo treningov 
tehnike, da se bom pač privajala 
na sneg. Toda, ko so minili trije 
dnevi, smo ugotovili, da je vse v 
redu, da ni vredno zgubljati časa. 
Moram reči, da mi je.razen prvih 
dveh, treh voženi, ko sem se 
peljala malo bolj počasi, šlo 
normalno, kot da sem lansko 
sezono zaključila normalno... 
kot da ni bilo nič. Sicer smo 
nato na prvem treningu količin
sko vseeno trenirali nekaj manj, 
vendar sem že vozila med koli, 
slalom in veleslalom. Tudi na 
drugem, šestdnevnem treningu v 
začetku avgusta so priprave pote
kale po načrtu in sedaj odhajam 
na tretji snežni trening, v začetku 
septembra pa še na četrtega, vse 
v Saas Fee. 
Se sedanji treningi razlikujejo od 
tistih pred poškodbo, saj gotovo 
letos nisi tako Izvrstno pripra
vljena na sezono, kot si bila lani 
ob tem času? 

"Gotovo kondicijsko še zdaleč na 
sezono nisem tako dobro pri
pravljena kot lani. Ko sem ko
nec maja začela s treningi, je bilo 
namreč treba začeti vse tako 
rekoč od začetka, od ničle. Naj
prej sem samo tekla, pridobivala 
sem na moči, vendar... poškodo
vana noga mi še zaostaja za 
zdravo in tudi na snegu ne mo
rem narediti toliko kot lani, mo
rda dve tretjini tistega. Delamo 

Ea bolj na kvaliteti, proge so bolj 
ratke in vmes tudi počivam. 

Treniram z opornico in tudi 
tekmovati nameravam z njo... že 
zato, ker so mi strokovnjaki to 
priporočali. Ovira me ne, psihi
čno pa morda res malce pomaga, 
imam pač občutek, da se ne more 
z nogo nič zgoditi." 

St Imela kaj počitnic? 

"Če dobro pomislim, od takrat, 
ko sem padla, do danes nisem 
imela niti enega dneva počitka. 
Da bi pomislila na šolo in študij, 
praktično ni bilo časa. Najprej 
sem imela razmigovanje, ki je 
bilo zelo naporno, nato novi 
treningi in sedaj priprave na 
snegu. Vendar računam, da bom 
nekje med desetim in osemin
dvajsetim septembrom imela ne
kaj odmora in v tem času bom šla 
na morje. Nato bom začela s 
tekom, s kondicijskimi vajami, 
konec oktobra pa bom šla spet 
na sneg." 

Pri naši Smučarski zvezi so 
zadnja leta velike težave z 
denarjem in ti kaj veliko go
tovo ne morejo več pomagati? 

"Sodelovanje z našo Smučarsko 
zvezo je ostalo takšno, kot je bilo 
lani, ko sem prvič začela trenirati 
sama, s svojo ekipo (trener ostaja 
Jože Drobnič, serviser pa Aleš 
Kalamar). Pri Smučarski zvezi mi 
za pripravljalno obdobje plačajo 
šestdeset dni pen/ionov in šest
deset smučarskih kart, ostalo 
plačam sama. Po tekmovanjih 
pa tako ali tako hodimo vsa re
prezentanca skupaj." 
Te dni je tvoja ekipa dobila od 
Novotenne tn Cimosa avtomobil 
ZX, ki bo dobrodošla pomoč za 
vožnje na treninge. Kajpa lanski 
sponzorji in Clto, ki siga dobila 
za uspeh v Sallbachu? 

"Poleg sponzorjev, ki smo jih 
imele vse smučarke, sem imela v 
lanski sezoni kot sponzorja še 
Casino Ljubljana in Portorož ter 
Belinko. Za letošnjo sezono 
glavnega sponzorja, tistega kate
rega reklamo bom nosila na 
glavi, še iščem, dobivam pa 
različne pokrovitelje, med njimi 
tudi Novotehno in Cimos. Gio 
imam do maja drugo leto še v 
uporabi, ZX pa so nam "poso-

Tvoj Franci Zagoričnik dili" za dve leti, ker je Clio 

Eremajhen za vso našo prtljago. 
Jpam pa, da bomo kmalu dobili 

glavnega sponzorja, saj že pote
kajo pogovori z nekaterimi, tako 
da bo večji del finančnega bre
mena rešen... Morda smo pre
pozno začeli z iskanjem, saj je za 
to treba skrbeti že v začetku leta, 
ampak takrat smo še vedno 
računali na Casino." 
Ker je bila lani zate sezona zelo 
kratka, gotovo niste mogli izra
čunati pravih stroškov. Kako pa 
je bilo s plačilom zdravljena? 
"Res je, da se po poškodbi nisem 
prida ubadala s tem, koliko 
stroškov bi imela, če bi šlo vse 
normalno. Dobila sem nekaj 
denarja od zavarovalnice, stro
ške operacije in zdravljenja v 
Nemčiji so plačali na Smučarski 
zvezi, tako da s tem ni bilo 
problemov...več jih bo gotovo z 
novo sezono, vendar pa ne vem 
natančno, koliko denarja bo 
zanjo potrebnega." 
Lani te bilo poškodovanih kar 
precej tvojih konkurentk. Kaj 
misliš, da je vzrok vse več 
poškodbam na smučiščih? 
"Res je bilo lani "čudno leto". 
Vendar pa so bile poškodbe tako 
različne, da je pravzaprav težko 
sklepati, zakaj je do njih prišlo. 
Mislim pa, da je lahko vzrok ta, 
da je zadnje zime zelo malo 
snega in se pozna vsak pukelj-
ček, lahko te raztegne, kam po
tegne... Vendar mislim, da večina 
tistih, ki so bile lani poškodo
vane, letos že trenira in se pri
pravlja na olimpijske igre." 

Ali tvoj cilj sezone še ostaja 
medalja na olimpiadi v Lilleha-
merju? 
"V knjižici, kjer so zapisani moji 
cilji letošnje sezone, res piše, da 
naj bi se v slalomu svetovnega 
pokala uvrstila med šesterico, v 
veleslalomu med petnajsterico in 
da bi dobila medaljo na olimpijs
kih igrah. Sama pa v tem tren
utku mislim, da v začetku sezone 
še ne bo kaj posebnega, saj na 
prvi veleslalom konec oktobra 
najbrž sploh ne bom šla. Ce pa 
že bom na startu, bom šla samo 
zato, da bom malce videla kon
kurenco. Nato 2. novembra z 
našo moško ekipo potujem v 
Ameriko na dvanajst dni trenin
ga in pridem domov pred no
vembrsko tekmo. Januarja na 
naši Lisici, pa že računam tudi 
na dobro uvrstitev." 

Kdaj pomisliš na novo poškod
bo? 

"Glede na to, kako dolg odmor 
sem imela, sedaj na snegu ne 
čutim težav, včasih me noga sicer 
še malo boli, vendar to ni nič 
hudega, delam lahko normalno. 
V slalomu se mi praktično nič ne 
pozna, tudi v veleslalomu gre 
dobro. Res pa je, da sem se, 
preden sem šla na smučke, malo 
bala, kaj bo, če zapnem z nogo, 
kaj bo, če padem.... Sedaj pa se 
dobro počutim in smučam brez 
skrbi. Nova poškodba... pa ne 
pride v upoštev, ne mislim nan
jo." 
Glede na praktično izgubljeno 
sezono si izgubila dobre štartne 
pozicije. 

"Res je, v veleslaomubom startala 
iz zadnjih vrst, nekje okoli štiri
desetega mesta..., v slalomu pa 
bom po novih pravilih startala 
takoj po prvi skupini, saj sem bila 
na dan poškodbe v prvi skupini. 
Vendar sedaj, ko so proge veči
noma dobre, to ni več ne vem 
kako odločilno." 
Kaj pa smuk In superveleslalom? 
Sta odpisana za vedno? 

"Letos nameravam supervele-
slom in smuk le trenirati, če 
bom že tekmovala, pa bo to 
kombinacijski smuk na olimpia
di. Vendar ne zaradi smuka ali 
zaradi kombinacije, ampak zara
di slaloma, če bo na isti progi. Da 
vsaj malo poskusim, kakšen je 
teren... ker sem letos manjkala. 
Sicer pa sem se letos obema 
disciplinama odpovedala, ne 
zato, da bi me bilo strah ali da 
ne bi nikoli več..., zgolj zato ker 
ne bo dovolj časa za trening. 
Drugo leto pa nič ne rečem, 
gotovo bom nastopala tudi v 
superveleslalomu in smuku. Ven
dar zagotovo ne v Vailu, ...tam je 
lahko olimpiada, pa smuka ne 
bom vozila. Pa ne zato, da bi se 
mi kraj zameril, le dobrega 
občutka gotovo ne bi imela... če 
pa se že oojiš, pa se še raje kaj 
zgodi." 
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ilzOrln nzOrln tlzOrln ilzOrln DzOrln 
K N J I Ž N A I V I I 
V kaleh koli knjigi o dobn in pravilni razsvetljavi lahko preberete, da očem pri branju in 
pisanju ne ustreza prav vsaka svetloba Predvsem takrat, ko dnevne svetlobe ni več, oko 
potrebuie posebno pozornost "Noč |e za spanje,' pravi slara resnica o zdravju, toda 
današn|i ntem živl|en|a nam razkoš|a iti spat s kurami ne dopušča več Dostikrat bedimo 
pozno v noč pn šludiju ali branju, pisanju In 06 takrat izpostavimo velikemu naporu. 
Pn prebiran|u drobnih črk namreč 06 • četudi nevede napenjamo in svetilke, ki nam 
ponavadi sveti|o naravnost v obraz. |im lega dela ne laisajo. nasprotno premočna 
svetloba oko deloma slepi m utmia Veliko l|udi ne ve. da morajo biti pn bran|u ob luči 06 
nu|no v temi oziroma poltemi, snop svetlobe pa mora biti usmerjen v predmet branja 
oziroma gledanj 
Morda rabi berete v postelji pred spanjem Tudi takrat, kadar partner ob vas želi zaspati 
Vi pa si strašno želite prebrati še zadnje napeto poglavje v knjigi ali pa časopis, ki ga čez 
dan niste bili utegnili v miru prelistali Ne prepirajte se 
Ugasite luč m ustrezite partnerju1 

Na platnico knjige pa zataknite zaponko, na katero je pritrjena KNJIŽNA MINILUĆKA 
Pnžgite |0 m zadovoljna bosta oba vi boste prebrali, kar si boste želeli, partner pa bo 
lahko nemoteno zaspal, 
LUČKA JE IZDELANA 12 POSEBNO LAHKE SNOVI, zato ne pomeni bistvene dodatne 
obremenitve rok (poleg teže knpge) 
Lahko 10 priklopite na električno omrež|e ali pa uporabite dva baterijska vložka AA 
velikosti 
JE MAJHNA IN ZLOŽLJIVA tako da jo lahko spravite v 10*100 in vam pnde prav v 
številnih položajih na nočnem potovanju z avtobusom ali vlakom si lahko krajšate čas z 
branjem, kadar kampirate v šotoru brez možnosti elektnčne napeljave, je lučka idealno 
svetilo 
JE GIBLJIVA z njenimi tremi premičnimi koleni lahko svetlobo nastavite pod katerim koli 
kotom ali 10 naravnate v katero koli smer 
Pripravna je tudi v otroških sobah. ZARADI IZREDNE STABNILNOSTI IN KOMPAKTNOSTI 
|o lahko brez skrbi postavite kjer koli 
ALI SE VAM NE ZDI. DA BI KNJIŽNA LUČKA NAVADNO DARILO • KNJIGO • ZELO 
OBOGATILA? 

P A R N I M I K I 

L O S I O N 
V R N E N J I H O V O 

• M L A D O S T N O 
N A R A V N O B A R V O ! 

Revolucionaren dosežek kemične industrije v borbi za ohranitev mladosti1 

Ali poznate vzrok za sivenje las v starosti'' 
Naj vam jih na kratko razložimo 
Lasje so pretežno sestavljeni iz proteinov. kateri vsebujejo tudi snov MELA-
NIN. količina melamna pa določa barvo naših las 
S starostjo se količina melanina v laseh zmanjšuje zato lasje postopoma 
sivijo in sčasoma postanejo popolnoma beli 
Losion GIGIRICCI je blaga, brezbarvna tekočina, ki vsebuje pigment, po 
sestavi podoben melaninu Z vsakodnevnim nanašanjem na lase bo ta 
pigment postopoma nadomestil melanin 
Rezultata ne boste takoj opazili, kajti GIGIRICCI deluje počasi m postopoma 
Okolica ne bo opazila nenadne spremembe 1 

Losion ne vsebuje snovi, ki bi vašim lasem škodile m jih razžirale. kot se 
dogaja pn barvanju las 
Primerno je za vse barve las. za vse dolžine 
N E V E R J E T N O , VENDAR RESNIČNO. 
PREPRIČAJTE S E SAMI! 

V gospodinjstvu se je zadnja desetletja marsikaj spremenilo. 
Gospodinja ni več težaška delavka m naveličana garačka, utrujena od 
ponavljajočih se in nikoli končanih opravil. Počne še marsikaj. Gospodin
jstvo pa je tako rekoč le dodatna dolžnost, ki jo je treba opraviti hitro in 
preprosto, s čim manj truda in 6m manj vloženega dela. 
Kljub temu pa gospodinjska dela morajo biti opravljena, zato se od
ločamo za aparate, ki nam prihranijo čim več časa. 
Likanje je dolgotrajen in zamuden opravek, posebej če se vam je nabral 
velik kup perila. 

Z našim likalnikom boste odkrili, da je likanje lahko hitro 
m neutrudljivo. 
Zanj se ne bi smeli vprašati, kaj zmore, temveč česa ne 
zmore. 
Parno likanje pri nas že dolgo ni več novost, toda tako 
majhnega, in tako uporabnega parnega likalnika pri nas 
še ni bilo. 
Na spodnji, likalni površini ima likalnik majhno krtačko, 
ki pn likanju vsa vlakna obrne v isto smer, 
tako da je oblačilo po likanju kot novo. 
Ker je tako majhen in lahek lahko z njim likate srajce 
kar viseče na obešalniku, prte pa kar na mizi! 
Gladko bo zlikal tudi debelo, zimsko blago. 
Če ne bi bila para prevroča, bi lahko likali oblačna.~' na sebi 1 

Z D R A V J E J E VAŠE 
NAJVEČJE BOGASTVO 

se strinjate' Torei nehajte 
kaditi1 Će pa se vam to zdi 
nemogoče, se zaščitite 
DŽIRLO-GUARD 
DŽIRLO G U A R D je japon
ski izdelek, ki je osvo|il 
svet Majhno varovalo za 
TRAJNO uporabo, ki 
odstrani iz cigaretnega 
dima do 97 % škodljivih 
snovi. Deluje po fizikalnih 
zakonih aerodinamike <n 

nima filtra - zato ne od
vzame cigareti arome in je trajno uporaben. 
DŽIRLO-GUARD omili ali celo odpravi značilni "kaditeljski kašelj", preprečuje nastajanje nikotinskih oblog na zobeh in 
najpomembnejše: raziskave so pokazale, da v veliki men preprečuje bolezenske spremembe na pljučih. Pn naročilu 
dobite poleg elegantnega črnega ustnika DŽIRLO-GUARD še prozornega, na katerem boste lahko opazovali njegovo 
delovanje. KADILCU J E DŽIRLO-GUARD POTREBNEJŠI KOT VŽIGALNIK' 

T * ' M M E R 

— — 

Redko katera gospodinja ima čas vsak dan pospraviti 
celo stanovale Lahko pa sproti odstranjuje drobce 
umazanije in prahu ter tako do velikega tedenskega 
6ščenje prepreči nabiranje večjih količin prahu in smeti, 
ki jih je težje odstraniti. 
Prah in drobtine so nadloga, ki je zlepa ne moremo 
odstraniti le z metlo Predvsem to velja za sedežne 
garniture, tapecirane kose pohištva ter preproge Pn 
vsem tem pa imamo v hiši morda še psa z dolgo 
dlako... 
Z MINISESALNIKOM je odstranjevanje umazanije zelo 
preprosto, poleg tega pa boste to opravilo kmalu naložili 
otroku, saj je minisesalnik tako majhen in tako žive 
barve, da bo čiščenje otroku v igro in zabavo. Zelo 
uporaben je tudi v avtu, kjer se na preprogah in na 
sedežih hitro nabirajo drobci zemlje, drobtine in pesek 
Veliki hišni sestalnik nam tu ne bo prav nič v pomoč, saj 
ga v avtu ne moremo priklopiti na elektnčno omrežje. 
Za delovanje MINISESALNIKA pa potrebujete le dva 
baterijska vložka velikosti AA in uporabite ga lahko kjer 
koli. Tudi v pisarni! 
Zaradi izredne majhnosti ga lahko spravite v vsak 
predal, v avtomobilu v predal za dokumente. Na voljo je 
v beli, rdeči in črni barvi. 
Če ga nameravate podariti - ne boste zgrešili Ka|ti 
MINISESALNIKU na uide niti najmanjša smet1 

Le redke ženske nimajo težav s poraščenostjo 
Pravzaprav ni nobena ženska čezmerno poraščena, vse pa si 
želijo gladko kožo na nogah 
Odstranjujejo si tudi dlake pod pazduho, kar danes velja že z a 
splošno pravilo snažnosti in spada k negovanost i . 
Postopkov za odstranjevanje dlak je več. Izbirate lahko med zelo 
bolečimi m povsem nebolečimi 
Ponujamo vam to zadnjo možnost, ki je obenem zelo hitra in 
primerna tudi z a potovanja 
To je C I N D Y brivnik za ženske, ki ima enak način delovanje kot 
moški brivski aparat, le da dlake najprej dvigne m nato odreže tik 
ob koži Po uporabi bo koža žametno g ladka, seveda pa jo morate 
takoj zavarovati z dobro kremo 

Č A J Z A H U J Š A N J E 

Z zmanjševanjem telesne teže krepite organizem 
Vsi dosedanji preparati za hujšanje (vitaminske tablete, dietetski preparati) so 
reševali problem zmanjševanja telesne teže, ne pa tudi ohranjevanja idealne 
telesne teže. Izjema pri tem je ĆANG-ŠLANG, čaj za reduciranje telesne teže po 
kitajski recepturi. Je zdravilen, iz naravnih sestavin in ga lahko uporabljamo za 
posebno nego telesa, povzroča izgubo teže, plinov, nakopičenih maščob in 
spodbuja izgubo teka, Z rednim pitjem čaja ČANG ŠLANG bodo izgorele odvečne 
telesne maščobe, vaše telo pa bo postalo gladko in gibčno. Čaj ČANG-ŠLANG je 
sestavljen iz posebnih sestavin in je primeren za ženske in moške, stare im 
mlade, za vse starosti. ČANG-ŠLANG so nekoč pili bogati Kitajci. S pitjem tega 
čaja so obdržali vitkost in gibčnost. Tudi vsak obrok hrane so čutili kot en sam 
požirek. 

Škatlica ČANG ŠLANG A vsebuje 40 vrečk čaja, ki so garancija za dosego želene 
telesne teže. Po pitju čaja ne čutite v želodcu nobene teže niti kakšne druge 
neprijetnosti, kajti niste pili pivskega kvasa, pač pa ČANG ŠLANG, čaj s tradicijo 

več kot 1700 let. 
Za izgubo teže je dovolj, da vsak dan pred obrokom popijete eno skodelico tega 
čaja Zaradi izgube telesne teže ne boste nervozni, nasprotno ohranili boste dobro 
razpoloženje. 
Isti učinek boste dosegli, če popijete dve skodelici ČANG ŠLANGA pred spanjem 
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ČE STE PLAČALI VNAPREJ, NE POŠILJAJTE NAROČILNICE! 

N A R O Č I L N I C A 

MALI VARILEC POLIVINILA 
Predstavljamo vam 
napravico, ki |e v svetu 
trenutno eden najbolje 
prodajanih izdelkov med 
tovrstnimi. 
To je doslej najmanjši varilec 
za polivinilaste vrečke, ki jih 
uporabljamo za zamrzovanje 
živil. 
Deluje na baterijski pogon in 
z njim lahko neprodušno 
zaprete vrečko katere koli 
velikosti, kar je dobrodošla 

izboljšava. Do sedai ste morali, recimo, meso popolnoma razrezati, da ste ga 
lahko spravili v standardne vrečke 
Seveda pa |e idealen za vse velikosti vrečk. 
VALI vam bo delo olajšal. NAJMANJŠI VARILEC ZA POLIVINILASTE VREČKE. 

• 

IMEINPRIJMEK: 
ULICA IN ST, 
KRAJ IN POŠTNAlTT 
ČANG ŠLANG 
MINI SESALNIK 
MINI LIKALNIK 
VALI 
CINDY 
MINI KNJIŽNA LUČKA 
GIGIRICI 
DZIRLO GUARD 

NAROČILNICO POSLIH! NA NASLOV: 
PZIRLO cl.o.o.,P.P. 45,61101 UUBUANA 
ŽIRO RAČUN: 50100-6Ql • 139041 
12DELKE LAHKO NAR0C11E NA 1EL: 061/217-69, 
061/215-476, ALI NA P.P. 45,61101 UUBUANA 



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

Novosti iz Ljubljanske banke 

P o s o j i l o z a n a k u p 

m o t o r n e g a v o z i l a 
Ljubljana - V Ljubljanski banki d.d. Ljubljana se z uvajanjem no-
V l r i storitev zavzemajo za to, da bi njihov tekoči račun približali ev-
r°Pskim standardom. 

Med novostmi, ki jih ponujajo imetnikom tekočih računov, 
cenimo le nekatere! Poleg rednega splošnega limita se je po 
Jlpvem možno dogovoriti tudi za večjo dovoljeno prekoračitev 
Wo 500 tisoč tolarjev). Del odobrenega gotovinskega posojila je 
Mogoče izkoriščati prek tekočega računa. Ob tem, da kartica LB 
°tiogoča zamik plačila do 40 dni, je tudi prava kreditna kartica, 
.̂aJ njeni imetniki lahko z njo pridobijo posojilo v zneskih do 500 

tisoč tolarjev (odplačevanje poteka v 20-odstotnih obrokih od 
Porabljenega zneska po 13,5-odstotni obrestni meri). Od avgusta 
flaUe imajo imetniki LB kartice tudi to možnost, da glede na viši-
n° plače pridobijo do 10 tisoč mark (v tolarski protivrednosti) za 
nakup motornega vozila. Posojilo je treba vrniti v treh letih po 
,3»5-odstotni obrestni meri. Komitenti za devizna nakazila v tuji-
J10 ne potrebujejo več deviznega računa, ampak lahko po novem 

0 opravijo prek tekočega računa s tolarji. Osnova za obračun je 
•Podjetniški tečaj, ki je ponavadi ugodnejši od menjalniškega. Pri 
Poslovanju z evročeki je novost, da je evročekovno kartico in 
D'ankete možno pridobiti na osnovi tekočega računa. Za izdane 
eVročeke, ki so bili vnovčeni v tujini, banka jemlje tolarska sred-
stva na tekočem računu. 

G r e m o n a p i z z o 
Ljubljana - Center za dom, ustvarjalnost in svetovanje Domus iz 
Ljubljane je v sredo na Slovenski cesti v Ljubljani odprl informati
ko svetovalno razstavo "Gremo na pizzo". 

Razstava je namenjena lastnikom pizzerij in vsem, ki radi 
Pnpravljajo pizze. Izbrani razstavljalci prikazujejo in ponujajo 
fazlično opremo za pizzerije (peč za pizzo, pomivalni stroj, hla
jene vitrine in omare, aparate, orodje, pribor, kozarce), aparate 
!n pripomočke za pripravo pizze doma pa tudi mesne in mlečne 
l2oelke, dišavnice in začimbe, vino, pivo in različne brezalkohol-
n e Pijače, papirno galanterijo in čistila. Z opremo, stroji in apa-
j a t| se predstavljata tudi LTH iz Škofje Loke in Vrba iz Kranja, z 
jnjjli pa tU(jj £ t a j z Ka m nika in Mercator - Mesoizdelki Škofja 

Včeraj je bil na razstavi informativni dan, na katerem sta se 
Predstavila tudi LTH in Mesoizdelki, danes bodo prikazali delo-
anje "čudežne pokrovke", v torek bo predavanje o uporabi di

mnic in začimb. Razstavo, ki je odprta vsak delovni dan od 10. 
a ° 13. in od 16. do 19. ure, v soboto pa od 9. do 12. ure, bodo za-
P«! v sredo. Vstopnine ni. • CZ. 

H O T E L J E L O V I C A 
B L E D 

'objavlja prosta dela in naloge 
EKONOMA-SKLADIŠČNIKA 

Pogoj:5.stopnja izobrazbe komercialista, trgovske ali 
gostinske smeri, 5 let delovnih izkušenj. 

Rok za prijavo 8 dni. 

TRGOVINA VIKTOR KOKRA 23A 

64206 M R S K O , T I L t i - t t i 
Trgovina bo v soboto dne 28.8.1993 

praznovala drugo obletnico poslovanja. 
Vsem kupcem se zahvaljujemo za dosedanji 
obisk in se obenem priporočamo za naprej. 
Ob praznovanju smo pocenili nekatere artikle 
v naši trgovini: 
zaboj piva UNION 990 SIT 
olje CEKIN 11 139 SIT 
sjadkor lkg 85 SIT 
Coca-cola/Fanta 2/1 179 SIT 
toaletni papir 10/1 150 SIT 
ter vse vrste pralnih praškov po nižjih cenah 

TRGOVINA BO ZATO V SOBOTO ODPRTA 

OD 9.-15. 

S£ PRIPOROČAMO ZA OBISK 

U B K p o v e č u j e 

d e l n i š k i k a p i t a l 
Škofja Loka - UBK Univerzalna banka d.d., Ljubljana, ki ima eno 
od svojih enot tudi v Škofji Loki, je izdala drugo emisijo delnic v 
skupni vrednosti 750 milijonov tolarjev. Za izdajo delnic se je odlo
čila zato, da bi povečala delniški kapital, ki ji je ob dobrih rezulta
tih v prvih treh letih poslovanja potreben za nadaljnji razvoj. 

Banka je izdala za 450 milijonov tolarjev rednih upravljal-
skih delnic in za 300 milijonov tolarjev prednostnih neupravljal-
skih delnic. Predvideva, da bodo večino upravljalskih delnic že v 
času predkupne pravice pokupili sedanji upravljalci-delničarji, 
med katerimi je pomemben del slovenske kemične in farmacevt
ske industrije, medtem ko bodo preostale na voljo kupcem v vseh 
enotah banke. Prednostne neupravljalske delnice bodo na pro
stem trgu, med drugim tudi na Ljubljanski borzi. 

UBK banka seje kot delniška družba, ki ima med delničarji 
kar 86 odstotkov gospodarskih podjetij in družb, doslej že dob/o 
uveljavila na slovenskem trgu. Usposobila seje za tolarsko in de
vizno poslovanje ter za poslovanje z vrednostnimi papirji. Svoje 
enote ima v štirih slovenskih mestih: v Ljubljani, Škofji Loki, 
Murski Soboti in v Šmarjah pri Jelšah, na Tržaški cesti v Ljublja
ni pa tudi specializirano enoto za poslovanje z obrtniki in z mali
mi podjetji. Na Ljubljanski borzi je letos dosegla promet, ki jo 
med vsemi bankami in borznimi posredniškimi hišami v Sloveni
ji uvršča na drugo mesto. Ob polletju je bila njena bilančna vsota 
za 90 odstotkov večja kot ob koncu minulega leta. 

Namesto sedanjega bona 

N o v t o l a r s k i p e t t i s o č a k 
Ljubljana - Banka Slovenije bo do konca leta dala v obtok banko
vec za pet tisoč tolarjev, ki bo nadomestil bon enake vrednosti. Te
daj bo iz obtoka vzela se zadnjega izmed osmih bonov, ki jih je 
uvedla ob slovenski osamosvojitvi. 

Kot je že znano, bo novi to- so zdaj v obtoku. V Banki Slo-

K O L I K O J E V R E D E N T O L A R - , 
NAlUmi/HtODUM 1 NAiurm/ntooAM NAIUm/rtODAJN 

MENJALNICA 1 DEM 1 ATS 100 HRD 
A banka Kranj(Tržj£, Jesenke) 69,95 70.60 9.55 9,95 1,00 2,70 
AVAL Bled, Kranjska gora 70,00 70,40 9.90 10,05 2,90 
COPlAKrani 70,20 70,70 9.90 10,10 
CREDITANSTALT N. banka Lj. 70,25 70,65 9,90 10,10 
EROS (Stari Mayr),Kttmj 70.10 70,50 9.92 10,00 2,50 3.00 
GE0SS Medvode 70,25 70,50 9,93 10,00 2.80 
HRANILNICA LON. d. d. Kranj 70,14 70,55 9.89 9,99 ;« 

HIDA-tržnica Ljubljana 70,25 70,50 9.91 9.99 2,30 2,70 
HIPOTEKARNA SANKA Jesenic« 09.95 70,50 9,80 10.02 2.30 3,00 
INVEST Škofja Loka 70,00 70,50 9,90 10,02 2,30 2,90 
L8*Gorenjska banka Kranj 69.00 70,90 9,61 10.08 „ 

MERKUR-Partner Kranj 70,00 70,15 9,94 9.96 
M£RKUR-Železnttka postaja Kranj 70,00 70.15 9.94 9.96 2,40 3.10 
MIKEL Stražišče 70,10 70,52 9,90 10.00 2,50 3,20 
OTOK Bled 70,19 70,89 9,83 9.95 2,00 2,74 
POŠTNA BANKA.d. d. (na poštah) 68,63 70,46 9,25 9,96 
SHP-Slov. hran. In po$. Kranj 70.15 70,40 9,90 9.99 « ' . 
SKB Kranj (Radovljica, Šk. Loka) 70,00 70,15 9,95 9,97 2,40 3,80 
SLOGA Kranj 70.05 70,50 9,85 10,00 
SLOVENIJATURIST Boh. Bistrica 69,00 9,61 
SLOVENUATURIST Jesenice 70.10 70.40 9,00 9,90 2,00 3,00 
WILFAN Kranj 70,25 70,50 9,93 10,00 2,80 
WH.FAN Radovljica. Grajski dvor 70.15 70,45 9.93 10,00 2.80 
F-AIRd. o. o.Tržič 70.15 70,50 9.92 10,00 

2.80 

TALON šk. Loka 70.20 70,45 9.87 9,90 £00 3,30 
POVPREČNI TEČAJ 69.97 70,40 9.83 9,99 2,29 3.03 

j Pri nakupu in prodaji SKB in MERKUR zaračunavata provizijo. 
Pri Šparovtu v Avstriji je ATS ob nakupu blago po 9,80 tolarjev. 

larski pettisočak enako velik 
kot tisočtolarski, za barvo pa se 
doslej še niso odločili. Na 
prednji strani bankovca bo 
upodobljena slikarka Ivana 
Kobilica, na hrbtni pa nova in 
stara stavba Narodne galerije, 
med obema pa bo Robbov vod
njak. Bankovce bodo natisnili 
v angleški tiskarni, papir z do
datno zaščito pa bo prispevala 
papirnica Radeče. Natisnili jih 
bodo toliko, da bodo z njimi 
približno nadomestili tri milijo
ne pettisočtolarskih bonov, ki 

venije pričakujejo, da bodo po
skusni odtis iz tiskarne dobili 
že ob koncu tega meseca. 

POSOJILNICA - BANK - BOROVUE 
tel. 9943-4227-3235 

VAŠ ZANESLJIVI PRIJATELJ 
V VSEH B A N Č N I H ZADEVAH! 

d.o.o. iKOFJA LOKA 

NUDIMO: 
- STROJNO TESNENJE STARIH IN 

NOVIH OKEN TER VRAT 
- DOBAVA IN MONTAŽA DVIŽNIH 

PRAGOV (pri vratih) 
- MANJŠA MIZARSKA POPRAVILA 

P O K L I Č I T E M A S I 
Tel:064/631-478 

"AVTO SOLA" 

ing. HUM AR 

ORGANIZIRA 
TEČAJ 

CESTNOPROMETNIH 
PREDPISOV 

v kranjski gimnaziji 
začetek tečaja 
PONEDELJEK 

30. AVGUSTA 1993, ob 18. url. 
VOZIU BOSTE NA 

SODOBNIH 
VOZILIH R5, GOLF in 

motornem kolesu YAMAHA. 

^ 3 1 1 - 0 3 5 

Tomaž Keršmanc direktor Hit Casino Kranjska Gora 

I g r a l n i š t v o b o g a t i t u r i s t i č n o p o n u d b o 

Tomaž Keršmanc: "120.000 obiskovalcev 
letno v Hitovi igralnici predstavlja tudi 
potencialne stalne goste Kranjske Gore, 
Gorenjske in vse Slovenije." 

Igralništvo je ena redkih turističnih dejavnosti, 
s katero Slovenija zelo uspešno konkurira 
svojim, turistično veliko razvitejšim, sose
dam. Med slovenskimi podjetji, ki se ukvarja
jo s to dejavnostjo, izstopa novogoriški Hit, ki 
ustvarja kar 70 odstotkov vsega letnega 
zaslužka slovenskih igralnic. V Hitu so 
prepričani, da je igralništvo, kot ga razvijajo 
v Hitu, več kot hazard - je način sprostitve in 
zabave sodobnega človeka, poleg tega pa 
lahko bistveno prispeva k povečanju zanimi
vosti turistične ponudbe Slovenije. Da je tak 
pristop v resnici uspešen, dokazuje tudi 
Hitova igralnica v hotelu Relax v Kranjski 
Gori. O njenem poslovanju smo povprašali 
direktorja Tomaža Keršmanca. 
Tomaž Keršmanc: 
"V kranjskogorsko igralnico je vstop, za 
razliko od novogoriške ali tolminske, dovol
jen tudi slovenskim ljubiteljem iger na srečo. 
Kljub temu je odstotek slovenskih igralcev 
tudi slovenskim ljubiteljem iger na srečo. 
Kljub temu je odstotek slovenskih igralcev v 
primerjavi z obiskovalci iz sosednje Italije in 
Avstrije razmeroma majhen. Največ gostov, 
tudi okrog 1000, imamo v času počitnic in ob 
koncu tedna. Ob četrtkih izžrebamo tri srečne 
dobitnike in mednje razdelimo 3 milijone ITL. 
Od prvega julija letos pa smo vpeljali tudi 
vsak ponedeljek, torek m sredo, ko izžreba
mo eno stopnico in dobitniku podelimo po en 

milijon ITL. Celo poletje traja tudi poletna 
loterija igralnice Kranjska Gora z zaključnim 
žrebanjem, ki bo 26. septembra z izvrstnimi 
nagradami, kot so tri potovanja za dve osebi 
v Las Vegas, audi cabrio ipd. Polovico gostov 
imamo iz sosednje Italije in polovico iz bližnje 
koroške. Pribliina gostov je stalnih, veliko 
gostov pa zelo rado pride tudi iz bolj 
oddaljenih krajev in ostanejo tudi dalj časa. 
To še posebej velja za Čas avgustovskih 
počitnic in za Čas okoli novega leta. 
Velik odziv na posebno ponudbo in zabavne 
dogodke, ki jih prirejamo, nas napeljuje na 
misel, da bi igralnico še razširili in dodatno 
dopolhnili igralniško ponudbo. Ob novih 
moabave, restavraciji in seveda igralnici bi 
radi dosegli še boljše počutje naših gostov. 
Mislim, da se tu lepo dopolnjujeta stacionarni 
turizem in zabava z igralnico, česar prej v 
Kranjski Gori ni bilo. 

Relativno velika izkušnja obstoja kranjsko
gorske igralnice nam potrjuje temeljno Hitovo 
vodilo pri razvoju te dejavnosti, da je namreč 
Sloveniji igralništvo vzvod za razvoj turizma 
nasploh. Če pa bodo Slovenci lahko v 
igralništvo vlagali svoje certifikate ali drug 
kapital, pa bo to dodatna spodbuda za 
slovensko turistično podobo." 
Direktor Hit Casino Kranjska Gora in njegovi 
sodelavci pa ne ostajajo le pri besedah. Z 
gostinsko-turistično-marketinškim projektom 
VVelcome to Kranjska Gora, katerega lastnik 
je družba EUROPEAN NETVVORK LTD., 
ekskluzivni zastopnik za Italijo, Avstrijo in 
Slovenijo pa druO d.o.o. iz Kranjske Gore, so 
uvedli kartici VVelcome to Kranjska Gora in 
VVelcome to Slovenia. Kartici predstavljata 
bogato ponudbo Kranjske Gore in Slovenije, 
v kateri je seveda tudi Casino Kranjska Gora. 
Njeni lastniki imajo poseben popust pri 
nekaterih najkvalitetnejših ponudnikih gos
ti nsko-turistčnih dejavnosti, v kranjskogorski 
igralnici pa lastnik kartice plača vstopnino 
10.000 ITL in dobi vrednosti 20.000 ITL 
Podoben sporazum so podpisali tudi z 
italijanskim partnerjem Conzorzio servizi 
turistici Tarvisiano iz Trbiža, na osnovi 
katerega se uporablja kartica Carta dell'os-
pite. To pmeni, da so gostje italijanskih 
hotelov v Selle neve, Trbižu Valbrunu ipd. s 
to kartico tudi gostje igralnice v Kranjski Gori. 

V I N O L J U B L J A N A 

K o v i n o r a z o d e n e s v o j e s k r i v n o s t i 
Obiščite tradicionalni vinogradniško-vinarski sejem. Tu vas bodo na vodenih degustacijah skozi stotine 

najplemenitejših svetovnih vin popeljali priznani enologi. 
Nazdravite nagrajencem letošnjega svetovnega vinskega ocenjevanja z njimi samimi! 

Za prevoz z vlakom vam Slovenske železnice nudijo 40 % sejemski popust. 

3 9 . M E D N A R O D N I V I N O G R A D N I Š K O - V I N A R S K I S E J E M 

O d 3 0 . 8 . d o 4 . 9 . n a l j u b l j a n s k e m s e j m i š č u 
UUBUANSKI 

SEJEM 



K M E T I J S T V O 
U R E J A : C V E T O Z A P L O T N I K 

N a p l a n i n i G o r e l j e k 

K m e t j e g r a d i j o v o d o v o d 

z a n a p a j a n j e ž i v i n e 
Če bi iz proračuna pomagali pašni skupnosti Ko-
privnik, bi se vsul "plaz" desetih do petnajstih 
podobnih prošenj. 
Radovljica, 23. avgusta - Izvršni svet je na ponedeljkovi seji 
sklenil, da bo prošnjo pašne skupnosti Koprivnik za finančno 
pomoč pri ureditvi vodovoda za napajanje živine na planini 
Goreljek skupaj s podobnimi prošnjami odstopil republiške
mu ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Člani pašne skupnosti Koprivnik so z gradnjo vodovoda 
začeli lani, ko so tudi položili 1,4 kilometra cevovoda od 
zajetja na Zgornjem Goreljku do planine, kjer se pase živi
na petnajstih lastnikov. Vsa dela so opravili udarniško, sa
mi so prispevali 232 tisoč tolarjev, le nekaj manj (201 tisoč 
tolarjev) pa je od prodaje lesa namenila pašna skupnost. 
Da bi vodovod že lahko koristili tudi za napajanje živine, 
bi bilo treba zgraditi še zbiralnik za vodo in urediti zajetje. 
Dela že potekajo, kmetje so doslej opravili približno tisoč 
delovnih ur, zmanjkalo pa jim je nekaj več kot 96 tisoč to
larjev za plačilo gramoza, ki ga je na planino s tovornjaki 
pripeljalo Gradbeno podjetje Bohinj. 

Ker so se za vodovod, ki ga gradi pašna skupnost, začeli zani
mati tudi drugi porabniki vode, je član izvršnega sveta Andrej 
Ogrin pojasnil, da bo vodovod z zajetjem vode dvomljive kvali
tete izkoriščal le za napajanje iivine. Vodovod gradijo le z last
nimi prispevki in delom, zato tudi ne bodo dovolili, da bi se 
nanj priključili tudi drugi 

Ker s sredstvi, ki jih v občini posebej namenjajo za in
tervencije v kmetijstvu, ni predvideno sofinanciranje objek
tov za potrebe kmetijstva in kmečkih gospodinjstev, je od
bor za kmetijstvo predlagal, da bi izvršni svet za to posebej 
odobril sredstva iz proračuna. Izvršni svet se s predlogom 
ni strinjal, in sicer zaradi bojazni, da bi se potlej na občino 
vsul "plaz" še desetih do petnajstih podobnih prošenj. • 
C. Z. 

Pridelek krompirja za tretjino manjši 

Desiree najtežje prenaša sušo 
Kranj, 25. avgusta - Čeprav je bil spomladanski nastavek krom
pirjevih gomoljev zelo dober in je kazalo na obilno letino, je za 
zdaj že znano, da bo poznega krompirja zaradi suše za dobro 
tretjino manj, kot bi ga bilo v normalnih razmerah. Izpad pri
delka bo zelo različen in odvisen od sorte, sestave tal in oskrbe 
nasadov. V gorenjski kmetijski svetovalni službi navajajo, da 
je suša bolj prizadela nasade, kjer je bilo posajeno manj kako
vostno seme, kot tiste, kjer so sadili kakovostno, potrjeno se-
mo. Posledice suše so hujše na prodnatih tleh kot na ilovnatih 
in tudi tam, kjer so nezadostno in neprimerno gnojili. Med sor
tami sušo najslabše prenaša desiree, ki ga bo na prodnatih tleh 
kar 60 odstotkov manj od dolgoletnega povprečja. Pridelovalci 
zmanjšanja pridelka ne računajo na republiško povprečje (13 
ton na hektar), ampak na gorenjsko, kjer dosegajo povprečje 
18 do 20 ton na hektar, na boljših kmetijah pa 35 do 40 ton. 

N a ( r e d e k ) d e ž e v n i d a n - o s u š i 

V Susa bo razredčila čredo 
Že zdaj je na trgu opaziti za poletje nenormalno ponudbo živine, še večjo je pričakovati 
jeseni, ko bodo na kmetijah že izračunali, kolikšno čredo lahko preživijo s pridelkom 
letošnje krme. 

Kranj, 25. avgusta - Ko so predstavniki gorenjskih občin in kmetij
ske svetovalne službe v sredo povabili novinarje na pogovor, da bi 
jim predstavili posledice letošnje suše v kmetijstvu, je začelo deže
vati. "Novinarji so prinesli dež in če bi vedeli, da imajo takšne zve
ze tam zgoraj, bi jih povabili že prej," je bilo pomenljivo slišati na 
novinarski konferenci, na kateri so govorili o zelo resnem problemu 
- o suši, ki je že doslej prizadejala gorenjskemu kmetijstvu 2,2 mili
jarde tolarjev neposredne škode in še veliko posredne (zmanjšanje 
črede), ki se bo pokazala kasneje. Zadnje deževje lahko le omili 
škodo, normalno rast pa je mogoče pričakovati šele po daljšem de
ževnem obdobju. 

Kot je povedal mag. Miran 
Naglic, specialist za rastlinsko 
pridelavo v gorenjski kmetijski 
svetovalni službi, je letošnja su
ša nadaljevanja lanske. V času 
rasti je padlo kar dve tretjini 
padavin manj, kot je bilo dol
goletno povprečje. Gladina 
podtalnice se je močno znižala, 
izsušena je tudi globlja plast 
zemlje, iz katere rastline v nor
malnih razmerah črpajo vodo. 
Čeprav je suša posamezna ob
močja Gorenjske zaradi razlik 
v količini lokalnih padavin in v 
sestavi tal različno prizadela, 
so razmere najbolj kritične na 
travinju. Razredčena in zaple-
vljena ruša se je po lanski suši 
letos spomladi komaj obrasla, 
po letošnji prvi košnji pa so se 
razmere spet tako poslabšale, 
da na travnikih in pašnikih 
prevladujejo rman, plešec, re
grat, veliki dežen in gozdna 
krebuljica. Suša je močno pri-

"Notranjski kmetje so pametnejši" 
Jaka Korenčan iz Podbrezij, kmet in član kranjskega izvršnega 
sveta: "Na kmetijo smo letos z Notranjske pripeljali že osem tort 
sena precej slabe kakovosti. Notranjci so pametnejši od Gorenj' 
cev: živino so prodali, pridelujejo le še seno, ki ga potem drago 
prodajajo. Namakalne naprave nimamo. Nekaj časa smo pono
či s cisterno vozili vodo na travnike in polja, kasneje smo obupa
li in vse prepustili v milost in nemilost narave." 

"Krme ne bomo kupovali" 

Kmet Janez Šebat iz Smokuča pri Žirovnici: "Na žirovniškem 
območju bo pridelek koruze za siliranje za 60 odstotkov manjši, 
druge košnje je bilo 80 odstotkov manj, tretje sploh ne bo. Pri 
nas smo strniščne dosevke posejali na devetih hektarjih, vložili v 
to okoli sto tisoč tolarjev, vendar se bojim, da bo vse propadlo in 
da smo denar vrgli proč. Podobno velja za setev trave v rušo, ki 
jo je razredčila lanska suša: učinka ni, na travnikih rastejo sa
mo še najbolj žilave trave. Na večjih kmetijah bodo v ponedeljek 
že začeli silirati koruzo. Kmetje pravijo, da krme ne bodo doku-
povali in da bodo živino raje prodali, če jo bodo ob povečani po
nudbi sploh zmogli prodati." 

količine krme, a ker se večletni 
zaporedni nakupi ne izplačajo* 
bodo na marsikateri kmetij1 

prisiljeni zmanjšati čredo, ki sO 
jo sicer ustvarjali več let. Na tr
gu je že zdaj opaziti za poletje 
nenormalno ponudbo živine, ki 
pa se bo jeseni, ko bodo n8 
kmetijah že izračunali, kolik' 
šno čredo bodo lahko preživeli. 
Še povečala. 

V vseh gorenjskih občinah 
že razmišljajo o tem, da bi 
kmetijstvu tudi ob letošnji su$' 

zadela tudi koruzo, ki je na 
prodnatih območjih visoka ko
maj en meter. 

Poglejmo, kolikšni bodo 
(so) zaradi suše manjši pridelki 
in kakšna je dosedanja škoda! 

Kmetijski strokovnjaki na
povedujejo, da bo izpad krme 
povzročil velike težave v živi-

posevek oz. 
poljščina 

obseg izpad pridelka škoda 

žita 1.805 ha 25 % 1.781 t 509 mil. SIT 
travniki 28.846 ha 57 % 66.400 t 996,6 mil. SIT 
ekst. pašniki 22.815 ha 21.902 t 328,5 mil. SIT 
krompir: 
* semenski 565 ha 30 % 
* pozni 1.149 ha 30% 15.043 t 
koruza 3.519 ha 50.812 t 254,1 mil. SIT 
krmni dosevki 1.525 ha 9.600 t 48,0 mil. SIT 
trajni nasadi 67 ha 15 % 301 t 12,1 mil. SIT 

IZID NAGRADNEGA ŽREBANJA ZEBRE KRANJ 
ZA NAKUPE NA GORENJSKEM SEJMU 
REZULTATI ŽREBANJA: 

Vaklebta 

MteOK TfL: 064/211-752.211-787 tKH: 064/ 216-088 
št.nagr. 
1. 
2. 
od 3 do 7 

NAGRADA 
1.000 DEM 
glasbeni stolp 
vvalkman 

od 8. do 15. 
radio tranzistor 
JERNEJA PETAČ, Pimiče 
JOŽICA BROVČ, Koritnica 60/a, GRAHOV AR 
MOJCA DRINOVEC, Stranim 38, NAKLO 
NIKO STARC, C. 24. junija 78, LJUBLJANA 

od 16 do 41 
majica ZEBRA 
JANEZ VILFAN, Žabnica 57 
TINA LAHAJNER, Šutna 38 
IRENA BOROVNICA, Britof 297 
LOJZKA DERLINK, Sorska 29 
DARJA ZIDAR, Breze 22, RIBNICA 
SLAVKO STRŽINAR, Gogalova 6, KRANJ 
PETER ŠTER, Kurirska pot 6Vb 
ANKA BREJC, Vrba 30, ŽIROVNICA 
BRANE AJDIŠEK, Breg 142, ŽIROVNICA 
LUKA PUŠAVEC, Ovsiše 14/a, PODNART 

SABINA PEVEC, Debenec 27, MIRNA 
IRENA TONJA, Sv. Duh 49 
TATJANA VUKOVIČ, Černivc 12, BREZJE 
FRANCKA ŠTER, Kurirska pot 5, KRANJ 
CVETO ZUPAN, Šmartno 38, ŠM. OB PAKI 
NADA KRALJ, Rupa 32, KRANJ 
KRAVCAR, Bistrica 7, TRŽIČ 

DARINKA KAVČIČ, Hraše 30/a, LESCE 
DARINKA ZRNEC, Gornje vreme 28/a 
ALEŠ MORE, Industrijska 7, JESENICE 
ZUPANC, Vešter 14 

KSENIJA PAPIČ, Dežmanova 3. LESCE 
MARIJA JEŽEK, Šmartinska 2, LJUBLJANA 
MANICA TUŠEK, Cankarjeva 30, RADOVLJICA 
KSENIJA SMOLEJ, Breznica 20, ŽIROVNICA 
SILVA ZABRET, Bobovek 10 
BERTA VIDIC, RADOVLJICA 
ANKA RAVNIK, Sr. vas 20, GOLNIK 
ANICA GREBENC, MAVČIČE 
NEVENKA PETERNELJ, Gregorčičeva 15, ŽIRI 

od 42 do 50 
kapa 
TJLKA TOMAC, Podkoren 22, KRANJSKA GORA 
GAŠPER JUVANČIČ. Prisoje 8, KOPER 
FRANCKA KRIŽNAR, Zg. Bitnje 255 
JANA HAFNER, Breg ob Savi 43 
NEŽKA ŠOLAR, Kropa 148 
MILICA VIDMAR. Zg. Bitnje 203 
TJAŠA VALANT, Šercerjeva 7, RADOVLJICA 
MARINA KNEZ, Strunjan 87, PORTOROŽ 

ALEŠ MATEVŽIČ, Planina 3. ZREČE 
MARTINA JANC, ŠENTJERNEJ 
MARIJA FAJFAR, Jamnik 8, ZG. BESNICA 
ANTONIJA FAJKAR, Golnik 6/a 
JOŽICA PERKO, Cušperk 12 
MONIKA GOLMAJER, Kovor 18 
DEJAN KREK, Poljane 88 
MILENA SMODIŠ, Jezersko 57 

noreji, ki je na Gorenjskem 
prevladujoča kmetijska dejav
nost. Dobri živinorejci so sicer 
vedno imeli nekaj krme za "hu
de čase", vendar so te zaloge že 
ob lanski suši pošle. Ko je letos 
začelo primanjkovati zelene kr

me, so načeli silose in druge za
loge, ki so jih pripravili za zi
mo. Za preživetje črede prek zi
me bi morali dokupiti velike 

"Siliranja še ne priporočam " 

Mag. Miran Naglic: "Letos bo koruza prisilno dozorela ali se 
bo posušila mesec prej, kot je v normalnih vremenskih razmerah. 
Siliranja za zdaj še ne priporočam, razen tam, kjer se je koruza 
Že domala povsem posušila. Največja napaka bi bila, če bi kmetje 
nasedli pavšalnim ocenam in začeli spravljati preveč "zeleno" ko
ruzo. Lanske izkušnje kažejo, da je s pravilnim siliranjem tudi iz 
precej posušene koruze mogoče narediti kakovostno silažo." 

pomagali s proračunskim1 

sredstvi, vendar doslej odloČi' 
tev o tem niso sprejeli še nikjer 
Gorenjci predlagajo tudi druge 

ukrepe: moratorij na odplačil0 

posojil, ki so jih v kmetijstvu 
najeli za odpravo posledic lan
ske suše, olajšave pri davkih 
ter pri zdravstvenem in pokoj' 
ninsko-invalidskem zavarovfl' 
nju, reden odkup in redno p 
čilo živine po normalnih tržnih 
cenah, regresiranje krmil, zagO' 
tavljanje uvoženih beljakovin
skih dodatkov... • C. Zaphr 
tnik 

Radovljica 

Ž e 4 9 0 m i l i j o n o v t o l a r j e v š k o d e 
Andrej Ogr in : "Negativne posledice lanske in letošnje suše se seštevajo/ 1 

Radovljica, 23. avgusta - "Večina slovenskih ob
čin se doslej še ni odločila, da bi z lastnimi sred
stvi pomagala blažiti veliko škodo, ki jo je že do
slej kmetijstvu in gozdarstvu prizadejala leto
šnja suša," je na ponedeljkovi seji izvršnega sve
ta dejal Andrej Ogrin, v občinski vladi odgovo
ren za kmetijstvo, in poudaril, da se učinki lan
ske in letošnje suše seštevajo. To se po njegovem 
še posebej dobro kaže v gozdovih, kjer so luba-
darji najbolj prizadeli gozdove na prisojnih le
gah in prodnatih tleh. Kmetijsko je najbolj pri
zadeto območje Poljč in zemljišča na levem bre
gu Save. 

Kot je razvidno iz poročila, ki so ga o posle
dicah suše v radovljiški občini pripravili Mojca 
Mledja (komisija za ocenjevanje elementarnih 
nezgod), Andrej Vari (kmetijska svetovalna slu
žba) in Tinca Kelvišar (kmetijska inšpekcija), je 
suša do 19. avgusta kmetijstvu in gozdarstvu 
prizadejala 490 milijonov tolarjev škode, od te
ga 376 milijonov v zasebnem kmetijstvu, 30 mi
lijonov v družbenem (posestvi Poljče in Bled 
ter sadovnjak Resje pri Podovinu) in 84 milijo

nov tolarjev v gozdarstvu. Pri koruzi za zrnje i" 
za siliranje bo pridelek 30 do 40 odstotkov 
manjši od normalnega, pri žitih, poznem krorfl' 
pirju in pri sadju iz sadovnjaka Resje 20 odsto
tkov manjši, na travnikih 35 do 50 odstotkov, 
na intenzivnih pašnikih za 50 odstotkov manj; 
ši... Izračuni so pokazali, da je suša že dosW 
"pojedla" domala 6.700 ton koruze za siliranj«-
približno 21 tisoč ton na travnikih in pašnikih 
pridelane krme, 765 ton poznega krompirja i 
156 ton jabolk. V gozdarstvu bo 2,3 milijon* 
tolarjev škode na novih nasadih in mladefl1 

drevju, 21,6 milijona zaradi višjih stroškov 

spravila lubadark in manjše vrednosti lesa N 
domala 60 milijonov tolarjev zavoljo manjšeg3 

prirastka lesa. V gozdovih je tudi za tretjin? 
manj gozdnih sadežev in drugih stranskih p*1' 
delkov, sušo občuti tudi divjad, pri kateri je V 
opaziti podhranjenost. 

V radovljiški občini za zdaj le spremljajo £ 
ocenjujejo škodo, ki jo povzroča suša, medteî  
ko se bodo za finančno pomoč iz "sklada" jjg 
odpravo posledic elementarnih nezgod odloči/ 
šele potlej, ko bo suše konec in bo komis'J3 

pripravila dokončno poročilo. • C. Zaplotni" 



z a v a r o v a l n i c a t i l i a d . d . 
n o v o m e s t o 

N o v o š o l s k o l e t o s e b l i ž a 
Počitnice se počasi iztekajo in Sole bodo 
«• čez nekaj dni spet odprle svoja vrata. 
Judi letos so v Zavarovalnici Tilia poskr
beli, da bo otroški živ žav brezskrben in 
vtsel, ter pripravili nezgodno zavarovanje 
Predšolskih otrok, učencev in dijakov. 

Z nezgodnim zavarovanjem za primer smrti, 
invalidnosti in dnevne odškodnine Zavaroval
nica Tilia zavaruje učence v času šolskega 
leta in tudi med počitnicami, ne glede na kraj, 
kjer nastane nezgoda in ne glede na čas. 

^n' tem je še posebej pomembno, da tovrstno 
zavarovanje ne vključuje karenčne dobe, kar 
pomeni, da so mali nadebudneži in starši 
•ahko brez skrbi, saj otroku dnevna odškod
nina pripada že takoj naslednji dan po 

nezgodi. Jamstvo zavarovalnice pa se začne 
že z dnem, ko je podpisana pristopna izjava 
in plačana premija. 

Zavarovalnica Tilia pa je v letošnjem šolskem 
letu pripravila tudi prijetna presenečenja. 
Predšolski otroci in učenci, ki bodo zakor
ačili v prvi razred, bodo prejeli rumene rutke, 
ki jih bodo varovale na cesti, učenci drugih, 
tretjih in četrtih razredov vrečke za copate, 
vsem, ki se bodo zavarovali, pa bo Tilia 
podarila urnike. 

Poleg tega bodo v vsaki regiji izbrali in 
nagradili razred, v katerem se bo zavarovalo 
največ učencev. Nagrada je privlačna, saj 
bodo srečneži odpotovali na enodnevni izlet 
po Sloveniji. 

s imbol prijazne pr ihodnost i 

L J U D S K A U N I V E R Z A K R A N J 

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 95/94 
ŠTUDIJ OB DELU 

V I Š J I IN V I S O K O Š O L S K I Š T U D I J 

* EKONOMSKA FAKULTETA LJUBLJANA 
POSLOVNA ŠOLA - BUSINESS SCHOOL - VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJ 
Pogoj za vpis: končan katerikoli program štiriletne srednje šole (V. stopnja) 

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ - VII. stopnja zahtevnosti 
Pogoj za vpis: končana I. stopnja Ekonomske fakultete 

* TEHNIŠKA FAKULTETA MARIBOR 
Organiziramo višješolski študij za: 
- VIP ELEKTROTEHNIKA - VIP RAČUNALNIŠTVO 
- VIP STROJNIŠTVO - VIP TEKSTILNA TEHNOLOGIJA 
- VIP KEMIJSKA TEHNOLOGIJA - VIP GRADBENIŠTVO 
Pogoj za vpis: končana srednja šola (5. stopnja) ustrezne smeri 
Študij traja 5 semestrov. 
V sodelovanju z SEUAŠ Kranj zbiramo prijave za program: 
- POSLOVNO FINANČNA DEJAVNOST 

* Smer: EKONOMSKI TEHNIK 
Pogoj za vpis: končana osnovna šola. Šolanje traja 4 leta. 
V sodelovanju s CDI Ljubljana zbiramo prijave za program: 
- STROJNIŠTVO 

* Smer: STROJNI TEHNIK 
Pogoj za vpis: končana osnovna šola. šolanje traja 4 leta. 

* Smer: STROJNI TEHNIK - prilagojeni program za pridobitev V. stopnje 
Pogoj za vpis: končana poklicna šola strojne šole ali IV. stopnja strojništva 
Šolanje traja 2 leti. 
za program: ADMINISTRATIVNA DEJAVNOST 

* Smer: UPRAVNI TEHNIK - prilagojeni program za pridobitev V. stopnje 
Pogoj za vpis: končana triletna šola administrativne smeri 
Šolanje traja 1,5 leta. 

* OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE IN MLADINO 
Vpisujemo v 6., 7. in 8. razred. 
Vpisujemo tudi v: 
- JEZIKOVNE TEČAJE za odrasle in otroke 
- PROGRAME PREKVALIFIKACIJ IN DOKVALIFIKACIJ 
- PROGRAME ZA BREZPOSELNE 
- PROGRAME ZA PROSTI ČAS 
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P R O I Z V O D N O , T R G O V S K O 
IN G O S T I N S K O P O D J E T J E 
Š K O F J A L O K A 

Šolarji • prihaja novo šolsko leto. 

V prodajalnah trgovskega podjetjaJjOKA. 

smo vam pripravili veliko izbiro 

zvezkov ter drugih šolskih 

potrebščin po izjemno ugodnih cenah. 

V prodajalnah s tekstilom pa vam nudimo metrsko blago 
ter ostalo blago za jesenske in zimske dni po ugodnih-
znižanih cenah. 
Pričakujemo vas v Blagovnem centru Medvode, 
Pri Lukcžu, v Modi, Cicibanu in Sportu v Akofji Loki 
ter v Blagovnici v Železnikih. 

U G O D E N N A K U P J E P R U ^ ^ V N A K U P 

r 

P R E V O Z I Z A D I J A K E I N S T U D E N T E 

v š o l s k e m l e t u 1 9 9 3 - 9 4 

Z a š o l s k o l e t o 1 9 9 3 / 9 4 v a m n u d i m o n a s l e d n j e 

V r s t e VOZOVnic: -mesečne popust50% 

- polletne popust 60% 

- letne popust 60% 

- vozovnice JOLLY popust 30% 

Vozovnice JOLLY veljajo tudi na avtobusih 

podjetja SAP. 

P O S E B N E U G O D N O S T I Z A K U P C E : 

- Z mesečno, polletno ali letno vozovnico za primestni promet ste 
upravičeni do brezplačne vožnje v mestnem prometu na Jesenicah 

- za polletne in letne vozovnice vam nudimo možnost odloženega 
plačila s čeki 

- vsi kupci vozovnic sodelujejo v nagradnem žrebanju 

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

JESENICE blagajna na sedežu podjetja na Titovi 67 
(nova stavba za tehnične preglede), tel. 861-176 

KR. GORA Trgovina Spela, tel. 881-413 
BLED INTEGRAL Turistična agencija Bled, tel. 76-693 
RADOVLJICA Turistično društvo (za avtobusno post.), tel. 715-300 
BEGUNJE Trafika na avtobusni postaji 
KRANJ Prodajalna Broder (LOTO) na avtobusni postaji 

Prodaja vozovnic od 25. avgusta do 6. septembra. 

Informacije o voznih redih, cenah In plačilnih pogojih lahko 

dobite po telefonu 861-176 In na vseh prodajnih mestih. 

V e l i j o u s p e h a v n o v e m š o l s b & m C e t u l 



U R E J A : Vilm« Stanovnik 

Samaranch v Sloveniji - V sredo dopoldne je prišel na obisk v 
Slovenijo predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja 
markiz Juan Antonio Samaranch. V hudi nevihti ga je na Brni
ku sprejel predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Janez 
Kocijančič, ki je prisrčno pozdravil tudi njegove sodelavce in 
spremljevalce. Na slavnosti seji OKS je predsednik Samaranch 
pohvalil delo in organiziranost našega komiteja. Popoldne ga 
je na Brdu sprejel še minister za zunanje zadeve Lojze Peterle, 
zvečer pa se je srečal tudi predsednikom države Milanom Ku
čanom. Včeraj dopoldne je odpotoval na Hrvaško, popoldne 
pa je obiskal tudi Makedonijo. # V .Stanovnik, foto: J.Pelko 

Zmaga ferolesu iz Radovljice 
Radovljica, 25. avgusta - Konec tedna je bil v Radovljici med
narodni balinarski turnir, na katerem je nastopilo 12 močnih 
ekip iz Slovenije in Hrvaške. Na njem je zasluženo zmagala 
domača ekipa Ferolesa iz Radovljice (Rebec, Razpet, Uran in 
Mušič), ki je premagala vse nasprotnike, med drugimi tudi lan
skega slovenskega prvaka, ekipo Brdo. Polfinale: Feroles - Br
do 10:9, 5. avgust Tržič - Železničar 13:11. Finale: Feroles - 5. 
avgust 13:4, Brdo - Železničar 13:6. Vrstni red: 1.Feroles Rado
vljica, 2. 5. avgust Tržič, 3. Brdo Ljubljana, 4. Železničar Po
stojna. 5. Turnič Rijeka, 6. Jesenice. • V.S. 

Skupščina potrdila sklepe združenja 
Kranj, 25. avgusta - V športni dvorani na Planini je bilo v 

sredo skupščina vaterpolske zveze Slovenije, ki jo je sklical Iztok 
Krašovec. 

Takoj na začetku skupščine se je, ob navzočnosti petnaj
stih delegatov, oglasil predsednik VK Micom Koper s prote
stom, da je ta sklic nelegitimen, vendar so ostali člani izglaso
vali, naj skupščina začne z delom po dnevnem redu. 

Že pri prvi točki, ko je bilo govora o državnem prvenstvu 
za leto 1993, je na sceno stopil advokat Danijel Starman in de
lil pravniške nasvete tako enemu kot drugemu. V razpravi je 
sodelovalo veliko razpravljalcev, vendar je največkrat govoril 
prav Danijel Starman. Po peturni razpravi je skupščina spreje
la sklep, da se dajo točke na glasovanje, kar ni bilo po volji 
Koprčanov in so skupščino protestno zapustili. Enako pa je 
storil že po eni uri delegat Neptuna iz Celja Davorin Podpe-
čan, ki mi je po odhodu dejal, da se je naveličal poslušati Da
nijela Starmana, ki so ga Koprčani šele po incidentu v Kopru 
vključili v delo. 

Tako je skupščina sprejela anajvažnejši sklep, to pa je, da 
je državni prvak za leto 1993 VK Triglav, ki je tudi pokalni 
zmagovalec. • J. M. 

PIONIRJI TRIGLAVA DRŽAVNI PRVAKI 
Kranj, 25. avgusta - Na let

nem kopališču se je v sredo 
končalo dvodnevno državno 
prvenstvo za pionirje do 15 
let. Prvo mesto je osvojila eki
pa Triglav I, drugi so bili pio
nirji Meggitoursa Kranj 90, 
tretji Triglav II, četrti Vodo
vodni stolp in peti Kamnik. 
Žal je bilo to že tretje državno 
prvenstvo za mlajše kategori
je, ki se ga niso udeležili va
terpolisti Micom Kopra. 

Rezultati: Triglav II 
Kamnik 21 : 1, Vodovodni 
stolp : Meggitours Kranj 90 0 
: 27, Triglav I : Triglav II 16 
— 6, Meggitours Kranj 90 : 
Kamnik 32 : 0, Triglav II : 
Vodovodni stolp 20 : 2, Tri
glav I : Kamnik 38 : 0, Meggi
tours Kranj 90 : Triglav II 11 
: 1, Triglav I : Vodovodni 
stolp 30 : 1, Vodovodni stolp 
30 : 1, Vodovodni stolp : 
Kamnik 11 : 4, Triglav I : 
Meggitours Kranj 90 13 . 8. 

Za posamezne ekipe so 
nastopili: Triglav I: Čimžar, 
Teo Galič, Farčnik, Ivanoič, 
nastran, Pečjak, Stružnik, Ri-
har, Erik Bukovec, Klančar, 
Antonijevič, Štromjer, Kržiš-
nik; Meggitours Kranj: Kern, 
Ši/rer, Pravst, Košir, Puškar, 
Meglic, D. Potočnik, E. Poto
čnik, Sorli, Ramovš; Triglav 
II: Bodnaruk, Galič, Horvat, 
Smrkolj, Nastran, Košir, Smr-
kolj L., Svegelj, Likozar, Se-
pič, Gantar, Kuhar; Vodovod
ni stolp: Palevič, Mertelj, Ka-
dunc, Kodek, Oman, Nahti-
gal, Gostinčič, Ovijač; Kam
nik: Ertl, Drovenik, Župančič, 
Pilič, Mali, Domijan, Kranj, 
Rastad R., Baš, Urh, Lelek, 
Begič, Kovačič. 

Danes odhajajo pionirji 
Triglava do 14 let na medna
rodni turnir "Mali medo" v 
Zagreb, kjer bo nastopilo 
osem ekip. Več o tem pa v pri
hodnji Glasovi stotinki. • J. 
Marinček 

Z(a)vito vprašanje 

K O L I K O K M 
Z R O L K A M I 
P O T R Ž I Č U 

Prihodnjo soboto, 4. 
septembra, bo v Tržiču prva 
mednarodna tekma z 
rolkami. Start posameznih 
tekem bo pred tovarno 
PEKO - za bralce 
Gorenjskega glasa pa prisrčno 
vabilo na ogled zanimivega 
tekmovanja, ki sodi v 
program letošnje 
ŠUŠTARSKE NEDELJE. 
Poleg tega pa še nagradno 
vprašanje: KOLIKO 
KILOMETROV MERI 
NAJDALJŠA TRŽIŠKA 
PROGA NA 
MEDNARODNEM 
TEKMOVANJU Z 
ROLKAMI 4. 
SEPTEMBRA? 
Vpišite odgovor v kupončck, 
nalepite ga na dopisnico in 
pošljite na GORENJSKI 
GLAS, 64000 KRANJ do 
petka, 3. septembra. 
Organizacijski odbor tržiške 
mednarodne tekme z rolkami 
je pripravil v sodelovanju z 
generalnim pokroviteljem 
ZAVAROVALNICO 
ADRIATIC d.d. 10 lepih 
nagrad! 
KUPON 

Najdaljša tekmovala« 

proga je dolga km. 

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

KAMOR PRIDEJO, JIH GLEDAJO SPOŠTLJIVO 
N a š i v e s l a č i s i t u d i n a t o k r a t n e m t e k m o v a n j u o b e t a j o n o v e m e d a l j e . 

Bled, 25. avgusta - V sredo zjutraj so z Bleda v Roudnice na Če
škem odpotovali naši veslači, ki bodo nastop/fina svetovnem prven
stvu. Na pot so odšli Iztok Čop, Denis Žvegelj (dvojec brez krmar
ja) Sadik Mujkič, Milan Janša in Davor Mizerit (dvojec s krmar
jem) ter trener Miloš Janša. S tehničnim vodjem Stankom Slivni
kom sta odpotovala tudi maserka in serviser. Cilj majhne ekipe pa 
je, da s svetovnega prvenstva prinesejo katero od odličij in kot že 
mnogokrat v zadnjih letih uspešno zastopajo barve Slovenije. 

"Lahko rečem, da nam nastop v takšnih postavah zgolj 
prejšnji rezultati definirajo ci- rešitev za letošnjo sezono, še 
lje, to pa pomeni, da ti nikakor 
niso skromni. Zato smo se po 
luzernski regati tudi odločili, 
da na svetovno prvenstvo poš
ljemo le dva čolna, dvojec brez 
in dvojec s krmarjem," je na 
torkovi tiskovni konferenci v 
Regatnem certrupoudaril pred
sednik VK Bled Franc Čop. 

Strogi kriterij, ki so ga vesla
či postavili v Seulu, je pač tisti, 
da na vse gledajo z očmi pose
ganja po kolajnah, zato si po 
besedah trenerja Miloša Janše 
kaj drugega kot nastopa z eki
pama, ki zmoreta največ, ne 
morejo privoščiti. Seveda pa je 

malo pa ne odpisujejo trenin
gov in nastopov s četvercem in 
drugimi posadkami, saj je po 
mnenju predsednika VZ Slove
nije Slobodana Raduljka osno
vni cilj tega obdobja uspešen 
nastop na naslednjih olimpij
skih igrah. "Vsak nastop, vsako 
prvenstvo je pač tveganje, lah
ko dobiš ali zgubiš. Toda blej
ski veslači so izredni športniki 
in katerega koli prvenstva se 
udeležijo, jih tekmeci vedno 
spoštljivo gledajo. Vedo, da je 
nanje treba računati in tako bo 
prav gotovo tudi prihodnji te-

Blejski veslači so pred svetovnim prvenstvom dobro pripravljeni 
razpoloženi. Foto: J.Pelko 

den na Češkem," pravi Slobo
dan Raduljko. 

Sicer pa so bili pred odho
dom tako fantje kot trener za
dovoljni z zadnjimi priprava
mi. Denisu Žveglju se je rama 
pocelila in ga poškodba ne ovi
ra več, prav tako pa so se do
bro ujeli veslači v dvojcu s kr

marjem. Kljub temu da Janša, 
Mujkič in Mizerit to sezono ni
majo tekmovalnih izkušenj, pa 
časi s treningov kažejo, da bo
do na vodi prav tako nevarn' 
kot dvojec, v katerem bosta ve
slala Čop in Žvegelj. Vsi pa se
veda ciljajo na medaljo. • V< 
Stanovnik 

N A B L E D U S K L E P N I O B R A Č U N I P O L E T N E H O K E J S K E L I G E 

K A N A D Č A N I NISO UPRAVIČILI SLOVESA 
Bled, 27. avgusta - Tisti, ki smo pričakovali, da bo letošnja poletna 
hokejska liga na Bledu še posebej zanimiva zaradi nastopa kanad
ske študentske ekipe, smo v sredo zvečer iz blejske ledene dvorane 
večinoma odhajali razočarani. Naši državni prvaki so jim, kljub te
mu da je trener Borisov dal priložnost tudi najmlajšim v ekipi, dali 
kar nekaj hokejskih Jekcij in jih zanesljivo premagali z rezultatom 
5:8 (0:4, 3:3, 2:1). 

Da pa slovenski hokejski 
navdušenci te dni ne ostajajo 
brez lepih predstav, so poskr
bele štiri domače ekipe, ki bo
do kot kaže tudi kandidati za 
jutrišnji polfinale in finale le
tošnje poletne lige. 

Potem ko so v zanimivem in 
precej izenačenem srečanju Je

seničani v ponedeljek prema
gali Bled, so Blejci v torek pri
pravili pravo presenečenje, saj 
so s kar 6 : 2 ugnali ugledne 
goste ekipe Feldkircha iz Av
strije. Tudi obračun med Asia-
gom in Olimpijo Hertz se je 
končal z visoko zmago Lju
bljančanov, moštvo Asiaga pa 

so v sredo v Celju premagali 
tudi Celjani s kar 12 : 3. Dve 
zanimivi srečanji pa sta bili v 
sredo tudi na Bledu. Najprej so 
hokejisti Olimpije Hertz z bor
beno igro premagali celovški 
KAC z rezultatom 3 : 5 (0:3, 
2:0, 1:2), nato pa so se prvič v 
poletni ligi pri nas predstavili 
kanadski hokejisti, ki so prekri
žali palice z našimi državnimi 
prvaki, Acroni Jesenicami. 
Kljub temu da ni igral poško
dovani Andrej Razinger (če ga 
ne bo več ovirala poškodba v 
zapestju roke, bo nastopil že 
danes proti Feldkirchu na Jese
nicah), je jeseniška ekipa na če
lu z mladim Juretom Smolejem 
hitro povedla in zaključila prvo 
tretjino z rezultatom 0 : 4. (Po
leg dveh golov Jureta Smoleja 
sta tal a uspešna še Rahmatulin 

in Dejan Vari). V drugi in zad' 
nji tretjini so svojo priložnosj 
dobili tudi najmlajši v jeseniški 
ekipi, vendar zmaga za naše pf 

vake ni bila ogrožena niti tre
nutek. Gol Kanadčanov so za
tresli še enkrat Rahmatulin, Ni' 
konorov, Leonov in Matjaž Ko
pitar, za Kanado pa so bil' 
uspešni: VValker, Petrozza dva 
krat, Spinelli in Mercello. 

Včeraj je bila na Bledu Š< 
tekma med ekipo Kanade h 
Feldkirchom, danes pa bosf 
igrali ekipi Bleda in Kanad 
(ob 20.30) ter Asiago in KA^ 
(ob 17.00). Na Jesenicah b" 
srečanje med domačini in Feld' 
kirchom (ob 19. uri) v Tivolij" 
pa med Celjem in Olimpijo. J"M 
trišnji polfinale bo ob 10. uri* 
finale s televizijskim prenosoi"1 

pa ob 16. uri. • V. Stanovnik 

Blejci so v torek presenetljivo, a zasluženo ugnali ekipo Feldkircha. 
Foto: J.Pelko 

VABILA, PRIREDITVE 
Rokometni turnir sosednjih držav - Potem ko so rokome-
taši škofjeloškega Šeširja zmagali na mini turnirju v dvorani Po-
den prejšnji konec tedna, pa bodo imeli precej težje delo na to
kratnem turnirju sosednjih držav. V Skofjo Loko namreč že da
nes prihajajo ekipe avstrijskega prvaka VVest VViena, italijanski 
prvaki Principe in hrvaški Medveščak. Prva tekma turnirja bo ob 
18. uri, ko bosta igrali ekipi zagrebškega Medveščaka in VVest 
VViena, druga današnja tekma pa bo obračun med domačo ekipo 
Seširja in ekipo Principe iz Trsta, ki bo ob 19.30 uri. Jutri bo ob 
18. uri tekma za tretje mesto, ob 19.30 uri pa za prvo mesto. 
Triatlon jeklenih v Bohinju - S startom čolnarjenja se bo ju
tri ob 8. uri zjutraj na kopališču Bohinjskega jezera začela leto
šnja preizkušnja jeklenih triatloncev. Čolnarjenju bo sledilo ko
lesarjenje, zmagovalec triatlona pa bo tisti, ki bo prvi na cilju na 
Velem polju. Razdelitev štartnih številk bo danes zvečer v hotelu 
Kompas in jutri zjutraj med 6. in 7.30 uro na startu. Tekmovalci 
tekmujejo na lastno odgovornost, v primeru nemogočih pogojev 
za normalno tekmovanje pa si organizator pridržuje pravico, da 
progo skrajša. Zaključek in razglasitev rezultatov bo ob 17. uri 
pri hotelu Kompas. 
V. pokal "Abraham 93" - Klub galerija Dežman v sodelo
vanju s ŠD Kokrica in pod pokroviteljstvom graverstva Bruno 
Kosi jutri organizira tradicionalno športno-turistično prireditev, 
pokal Abraham. Na tekmovanju lahko nastopijo moški in žen
ske, ki so ali bodo v letošnjem letu dopolnili 50 let in starejši. Po
merili se bodo v 5-kilometrskem kolesarjenju od Trstenika do Te-
netiš in nazaj, v teku na 3 kilometre in v skoku v daljino z mesta. 
Start prve discipline bo ob 10. uri, po zaključku zadnje discipline 
pa bo pri Galeriji Dežman tudi družabno srečanje udeležencev. 
Skoki V Adergasu - To nedeljo, z začetkom ob 15. uri, bo na 
25- metrski skakalnici tekma za pokal Adergasa. Nastopili bodo 
dečki stari 11 in 12 let iz Slovenije in Avstrije. Prireditev bo v po
častitev 30- letnice SD Adergas, glavni pokrovitelj pa je ANZA, 
d.o.o, Jože Keršanar. 

G L A S O V C I S O H I T ! 
Kranj - Šest točk od osmih možnih, dve zmagi v sredo proti 

zelo dobrima ekipama HM-Gorice - to je izkupiček NK Go
renjski glas - Creina v prvih dveh kolih. 

Fante je gledalo na Kokrškem logu skupaj kar okoli 
osemsto ljudi, v sredo pa so najprej kadeti po pravem "thri-
lerju" premagali Goričane s 5 : 4. V zadnjih sekundah je 
odločilni gol dosegel Oliver Bogatinov, ki je skupaj zabil kar 
štiri prekrasne gole! Enega je prispeval Emil Rašič, tudi pravi 
euro-gol! Vsa ekipa je igrala solidno, poznala pa se je odsot
nost nadarjenih Sabljaka in Pokorna, ki sta nastopila za mla
dince. 

Pri mladincih je reprezentant Boris Verbič z dvema pro
stima streloma stri izredno čvrst "bunker" Goričanov, ki do
bro poznajo kranjske igralce. Prvi gol v sam kot odličnega 
vratarja gostov je očitno odločil tekmo, ki je bila v prvem pol
času na zares zavidljivi ravni. "Glasovci" niso napravili na
pak kot proti Muri, vztrajno so napadali in trud seje izplačal. 
Ni obrambe, ki bi zadržala nalete Denisa in Dejana Marklja 
ter Davida Božiča, igro pa je iz zadnje linije odlično vodil še 
Verbič, izredno borben je bil Sebastjan Vesel. Prvi par točk v 
prvi ligi - "glasovci" so - hit! 

Gorski tek na Javornik - Športno društvo Lom nad Tržičeifl 
organizira to nedeljo, 29. avgusta, 5. gorski tek na planino JavoH 
nik. Start teka bo ob 10.30 uri pri domačiji Pavšelj, proga pa bo 
dolga 9700 metrov in ima 450 metrov višinske razlike. Prijave bo
do sprejemali uro pred startom, štartnina pa je 200 tolarjev. Tek
movalci bodo razvrščeni v šest starostnih kategorij, tekmovalke j 
pa v dve. Prvi trije prejmejo medalje, najhitrejši pokal, žrebali pa 
bodo tudi praktične nagrade. 
Nogometni spored - V prvi slovenski nogometni ligi ekipa Ži'{ 
vila Naklo odhaja na gostovanje k Rudarju v Šmartno ob Paki, v 

drugi ligi pa bo moštvo Jelena Triglava v nedeljo ob 16.30 uri gO; 
stilo ekipo ERA iz Smartnega. V slovenski mladinski in kadetsk1 

ligi ekipi Gorenjskega glasa Creina odhajata na gostovanje k PU; 
blikumu, Triglavani pa doma jutri ob 16.30 uri gostijo velenjsk1 

Rudar. Začenja pa se tudi tekmovanje v tretji ligi. Ekipa Visoke* j 
ga v nedeljo ob 10.30 uri doma gosti Tabor 69, škofjeloška Jelovi' j 
ca - LTH pa odhaja na gostovanje k ekipi Telmont Branik v Ko
per. 
Balinarski spored V sobotni super ligi ekipa Trate gostuje v j 
Izoli pri Jadranu, v prvi ligi pa bo v Tržiču srečanje med ekipo 5« 
avgusta in Primskovim, v Kranju pa Huje gostijo vodilnega v !•'[ 
gi. Železničar. Feroles iz Radovljice tokrat gostuje pri Šiški. V H' 
ligi - vzhod pa so pari: Slavija - Center, RLV - Iskra CEO, P. Tr
bovlje - Branik, Virtus - Jesenice, Loka 1000 - Zarja, Rogovila" 
Instruktor, Bistrica - Krmelj. Vse tekme se začenjajo v soboto 
9. uri. 
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Srednja lesarska šola Škofja Loka, 
Kidričeva 59 

zaposli 

KNJIŽNIČARJA 
v šolski knjižnici 
Pogoji: visoka (višja) izobrazba knjižničarske smeri 

Delovno mesto je za polni in določen čas (šol. leto 1993/94). 
Knjižnica je odprta v dopoldanskem času. Nastop dela takoj. 

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o 
izobrazbi na naš naslov v 8 dneh. 

M A L I O G A L S I 

_ g 2 1 7 - 9 6 0 

APARATI STROJI 
TECHNICS; tunerm ojačevalec, 

Kasetofon, Samsung, CD plaver, 
ugodno p rodam. 0 242-312 19502 

Prodam GLASBENI STOLP, nov, z 
daljinskim upravljalcem, cena po 
gggovoru. 0324-285 I O T I I 

prodam stroj za obdelovanje lesa, 
Kovine In kamenja, stružne površine 
'•5 m in kompletirane AKVARUE po 
jgodnl ceni. «45-247 loeis 

TRAKTOR 60 konj.sil, 800 delovnih 
^prodam. «061/832-541 19021 

SEKULAR mnjšl s frezarjem za 
«delavo špril, prodam. «241-663 

Zamrzovalno SKIRNJO LTH 220 
•gto, prodam. «312-309 nm 

Prodam dvobrazdni PLUG. Češnov, 
ffl-Bltnje 44, «312-055 19669 

Prodam greben za Bucher kosilnico, 
Igumi voza 12 in 14 col. in gara. 
»65-126 19721 

Mizarski premični sesalnik SCHEP-
g?CH prodam. «41-040 19722 

* Ugodno prodam RAČUNALNIK 
jchneder CPC 6128 In barvi TV 
AMETIST. «76-724 19740 

C A ? S l n ? Prodam malo rabljen SE-
t u r b o 110 In okno 132x77. 

«681-406 1 9 7 4 7 

Prodam siloreznico z nizkim koritom, 
"akladalko 15 kub. in 19 kub in 
[zkopalnik krompirja na propeler 
faktorski. «061/375-168 197S0 

Prodam zamrzovalno SKRINJO. 
•45-026 • 19752 

Poceni prodam komb. HLADILNIK s 
grinjo in plinski žar (za gostinstvo). 
•214-191 19780 

PpČ FEROTHEREM 30 KVV brez 
°ojlerja super ugodno prodam. 
«713-000 19815 

JJNT- farmer TRAKTORJE in STIS-
JV̂ LNICE za seno - barirke nove in 
voljene stroje in priključke zastopa
j o za Slovenijo. Za traktorje in 
parlrke posredujemo rezervne dele 
•J nudimo servisi ESPON, d.o.o., 
Medvode, «061/611-332 19917 

Prodam vrtalni STROJ Iskra in 
cirkular za razrez drv, prodam ugod-
*>-7 Alijiakis, Podhom 2, Zg. Gorfe 

Zelo ugodno prodam PRALNI 
ĴHOJ gorenje. «58-003 1990a 

Novo PEČ za pizze Italijanska 1400 
»V 500 stopinj C, prodam. »218-571 

Prodam RAČUNALNIKE AT 286/20, 
?ya MB RAM, disk 42 MB, mono-
2l°fnatskl monitor. «51-778 19931 

-Novo, še zapakirano 3.5 KW, 
•fcRMOAKOMULACIJSKO PEČ, 
Prodam. O 78-659 19001 

GLASBILA 
120 basno klavirsko HARMONIKO, 

5ena 800 DEM, prodam. Vrbanič, 
^aljavčeva 3, Kranj 19514 

80 basno klavirsko HARMONIKO, 
•̂ rabljeno kot novo, poceni prodam. 
•J6-908 19700 

SAXOFON YAMAHA YTS 32, malo 
l*ojien, prodam. «633-222 19702 

Klavirsko harmoniko 80 basno 
Pjpdam za 300 DEM. «324-922 

P'atonično HARMONIKO melodija 
P'aninka, rdeča, s poltoni, ohranjena, 
naprodaj za polovično ceno nove. 
»70-015 19883 

^>R. MATERIAL 
. tegola , Conadese, temno sive 
g^e. prodam. 0 710-727 18659 

Rabljeni STREŠNIK folc, prodam, po 
"STJ. «631-420 19030 

. ^odno prodam CA 600 kos. 
bonskih ZIDAKOV. «620-68919645 

Prodam DESKE 2,5, 5m 8 cm in 
neonske svetilke. «65-688 19701 

Ugodno prodam GRADBENO DVI
GALO in motor TORI. Sašo, Zg. Rute 
69, Gozd Martuljek 19723 

Prodam BAKER za žlebove - 22 
plOŠČ. «215-545 19729 

Zelo ugodno prodam 6 rabljenih 
RADIATORJEV za centralno kurjavo 
različnih velikosti. «216-206 19734 

Stara zastekljena okenska krila 
zastonj oddam. «501-212 19758 

Prodam staro rabljeno strešno 
OPEKO klkinda in stekleno volno v 
balah. «216-131 19772 

Prodam novo etažno PEČ emo 
central, 2300 Kcal, 40% cenje ter 9 
k.m. desk 18 mm za opaž. Vinko 
Korošec, Koprivnik 61, Boh. Bistrica 
19775 

Prodam zastekljena balkonska vrata 
100x220 trojni Termopan in dva 
zastekljena okna 80x120 dvojni Ter
mopan, nerabljeno. «81-752, do
poldan 19827 

Prodam betonski ŠPIČAK. Cena po 
dogovoru. Žontar, Podlubnlk 190, 
Skloka 19848 

Ugodno prodam nove RADIATORJE 
JUGOTERM: 1 kos 650x1200,2 kosa 
650x1000. «47-204, popoldan 19852 

Prodam PUNTE dolžine 3 m in več in 
BANKINE razne dolžine. Adergas 28, 
«422-033 19881 

Poceni prodam novo vezano OKNO 
140x140 in rabljeno kolo BMX. 076-
985 19867 

Prodam notranja VRATA - rabljena. 
» 4 2 1 - « 4 6 19M7 

Prodam novo vezano OKNO 
v.140x8.120 Kli Logatec z žaluzijo ali 
brez, ugodno. «311-182 ali 48-090 
19934 

Prodam PUNTE in BANKINE. 
«611-550 19935 

IZOBRAŽEVANJE 
Poceni prodam dobro ohranjene 

knjige za 5. razred OŠ in glasbeni 
stolp Made in taivvan. «633-661 

Vabimo k vpisu v jesenske tečaje 
tujih jezikov Evropa Bled. «76-922 
19715 
Začetni in nadaljevalni tečaj strojne

ga pletenja v septembru. «622-256, 
po 20. url 19716 

KNJIGE za 8. razred OŠ prodam. 
«323-632 19717 

Poceni prodam nekaj knjig za 5., 6., 
7. in 8 razred OŠ. «324-275 19825 

Prodam KNJIGE za 1. letnik 
Trgovske šole. 0421 -774 19855 

Prodam KNJIGE za 2., 5., in nekaj za 
6. razred. «325-790 19900 

KNJIGE za 8 razred, prodam. « 
218-930 19954 

KUPIM 
Odkupujemo STARINSKO POHIŠT

VO in vse ostale starine, poleg tega 
pa nudimo tudi restavratorske us
luge. « 53-401 15285 

Odkupujemo starinsko POHIŠTVO in 
ostale starinske PREDMETE. ANTI
KA KIRKA, Tavčarjeva ul. 7, Kranj. Q 
221-037 in 48-545 10021 

V Kranju kupim 2,5 ali 3-sobno 
STANOVANJE. Šifra: DOGOVOR 

Suhe SMEREKOVE PLOHE, 5 in 6 
cm, kupim. « 58-484 ' 19503 

Kupim TELIČKA simentalca, starega 
do 10 dni. «061/841-108, Ocepek, 
Nasovče 25, Komenda 19605 

Kupim knjige za I. letnik Srednje 
turistične šole. «691-868 19010 

Kupim knjige za 5. In 8. razred 
osnovne šole. «311-427 19020 

Kupim več 10 dni starih BIKCEV 
simentalcev. «46-282 19050 

Kupim knjige za 2. letnik smer 
konfekcijski tehnik. «43-170 19704 

Kupim nemški učbenik za 7. razred. 
«43-452 19718 

Kupim cisterno za gnojnico in 
trosilec za hlevski gnoj. 0061/375-
168 19751 

KAMNOSESTVO 
Kašper, Na kalu 16, NAKLO, 

tel.47-875, 47-286 
IZDELAVA NAGROBNIH 

SPOMENIKOV IN NAPISOV 

Kupim teleta simentalca 10 dni 
starega. «421-675 19701 

Odkupujemo hlodovino smreke, 
bukve, jesena in javora. «58-094 
19862 

Kupim SIMENTALCA do 10 dni. 
«77-718 19869 

Kupim GAJBICE. «45-551 19SM 

Kupim starejše enosobno ali dvosb-
no STANOVANJE. «327-454, Petrov 
19901 
Kupim UČBENIKE za 1. letnik lesne 

šole. «327-760 

Odkupujemo bukove hlode. Mebor, 
d.o.o., «64-313 19915 

Kupim večjo PISALNO MIZO s 
predali. «217-937 19932 

LOKALI 
Podjetje z najeto trgovino bio hrane, 

ugodno prodam. «622-135 i83ss 

Na prometni točki, v Staržišču pri 
Kranju, oddamo POSLOVNE PROS
TORE. « 331-537 19499 

BIFE PRIKOLICO adria 450, pro-
dam. «631-249 19022 

Oddam 110 k.m. novih poslovnih 
PROSTOROV «421-303 19759 

V Kranju prodamo poslovne PROS
TORE na odlični lokaciji I. nad. 65 
k.m. in pritličje 10 k.m. «214-191 
19787 
V bližini Kranja oddam prostor v 

velikosti 25 do 35 k.m., primeren za 
mirno dejavnost, za pisarno ali 
skladišče (cen.kur., 3 fazni tok, 
voda, telefon). Parkirišče je urejeno. 
Možen vsakršen dogovor, šifra: 
PRIMERNO mM 

Oddam, 40 m2, POSLOVNEGA 
PROSTORA, možnost trgovinske aH 
obrtne dejavnosti, s CK, telefonom, 
sanitarije, cena po dogovoru, s 
predplačilom za 2 leti vnaprej. « 
81-356 In 872-106 leeii 
V centru Jesenic oddamo GARAŽO 

in LOKAL za uslužnostno obrt. 
«061/574-270, od 20,- 21. ure 19892 

NAJAMEMO LOKAL, za gostinjsko 
ali trgovlnjsko dejavnost, v Kranju, 
Bledu, Radovljici in škofji Loki. « 
218-693 19064 

ODDAMO POSLOVNO TRGO-
VINJSKI LOKAL, v Kamniku, opreml
jen Kava bar pri Kranju in v Kamniku, 
gostilno na Bledu, manjše pisarne v 
centru Kranja in skladiščne prostore. 
APRON NEPREMIČNINE. « 214-
674 in 218-693 19965 

KOLESA 
TOMOS AVTOMATIC, izvozni model, 

AL platišča in otroški kombiniran 
VOZIČEK, prodam. «881-924 19010 

Ugodno prodam tri ženska kolesa in 
PONY kolo. «403-161 19025 

Prodam moško KOLO na tri pre
stave, cena 200 DEM. Urbanč, 
Nomenj 24, Boh. Bistrica 19037 

KAVVASAKI GPZ 900 R 16 V, 
prodam. «53-711, od 18. do 21. 
ure, Češka Brane, Bistrica 24 1983S 

Gorsko kolo, oprema Shimano, 
poponoma novo, prodam za 260 
DEM. «216-419 19001 

Prodam dobro ohranjeno žensko 
ponv kolo. «214-028 19002 

Prodam dekliško In fantovsko kolo 
na 5 prestav. «222-524 19075 

Prodam lep, črn APN 7. «48-568 
19689 

Prodam ATX 50, letnik 1991 z 
motorjem od BT. «621-103 19768 

Nov PONY 20 odstotkov ceneje 
prodam. «70-280 19819 

Prodam ohranjen ATX 50, letnik 
1988, prevoženih 5.500 km. 0218-
948 19910 

OBVESTILA 
Enodnevni NAKUPOVALNI IZLET z 

avtobusom v ITALIJO - PALMA 
NOVA, 28.8.93I Prijave na «49-442 
18702 ' 

Cenjene stranke obveščam, da 
imam novo telefonsko številko 801-
240I HAROLOGI FRIZERSKI SALON, 
Klara Prešeren-Kolman 19290 

DOM NA SLAJKI, je odprt; četrtek, 
petek, sobota, nedelja, rezervacije na 
« 682-241 19459 

Na relaciji Kino center do resta
vracije Brioni, sem dne 25. 8. 1993 
izgubil črno torbico z vsemi doku
menti in čeki. Poštenega najditelja 
prosim, da mi najdeno vrne proti 
nagradi! Franci Obed, Zoisova 4, 
Kranj. 

Prodajamo točilni pult -
nov, dolžine 2,5m. 
Hladilni del 2x vrata, 
botiljere in kompresor. 
Ostalo nevtralni del 
in pomivalno korito. 
Cena: 4.000 DEM-v SIT. 
Informacije po 
telefonu: 064/81-333 

OBLAČILA 
19903 Odrasle in otroške TRENIRKE, zelo 

ugodno! Trgovina RUBIN, «215-545 
19728 
Ugodno prodam dolgo belo POR

OČNO OBLEKO št. 38-40. 0327-
235 19821 

NOSEČNICE v Orhideji Kranj dobite 
oblačila (nasproti gradu Kiselstain). 
«327-144 in zvečer 19936 

OTR. OPREMA 
Prodam zložljiv kombiniran italijanski 

otroški VOZIČEK, 7000 SIT. 0217-
057 19636 

Prodam kombinirani otroški VOZI
ČEK, cena 15000 SIT. «48-129 
19692 

Zložljiv otroški športni VOZIČEK 
chisso in jogi za otr. posteljico, 
prodam. «326-869 19736 

Prodam dobro ohranjen otroški 
kombiniran VOZIČEK peg. 0712-
112 19840 

Prodam kombiniran VOZIČEK peg, s 
torbo, temno moder. «241-392i9843 

Ugodno prodam malo rabljen kom
binirani uvoženi otroški VOZIČEK. 
«324-853 19923 

OSTALO 
DRVA meterska, razžagana, smre

kov žagan les z dostavo, žagamo 
tudi na domu. «325-488 1048S 

Suha BUKOVA DRVA in KOSTANO-
VA DRVA, prodam. « 622-875 19537 

Sprejmem 10 učencev v enoletni 
začetni tečaj kitare v škofji Loki. 
«061/612-169 19859 
Suh SMEREKOV OPAŽ, lep, širina 

10x400 cm, prodam. In rabljene 
SALONITKE, 120 5.5 vala, kupim. 
« 214-122 19796 

Novo A V T O P R I K O L I C O , 
180x120x30, prodam, fi 421-576 
19805 

3 LEGE, dimenzije 02x02x6 m, 
prodam. « 41-873 19900 

PRIDELKI 
Prvovrstne KUMARICE za vlaganje 

prodam. «323-754 19000 

ŽGANJE 350 sit/liter.Jabolka 35 SIT/ 
kg, prodam. 078-823 19724 
Prodam krmilni KROMPIR. Letališka 
18, Voglje 18 19790 

Jedilni BELI KROMPIR, po 25.00 
SIT, prodam. « 70-164 19798 

Holandsko ZELJE V GLAVAH, 
prodam. « 736-235 19804 

SILAŽNO KORUZO, 0.3 HA, pro
dam. Sp. Brnik 6, Cerklje. 19013 

Prodam jedilni in drobni KROMPIR. 
Žirovnica 57, «802-726 19023 

V bližini Žirov prodam 700 kg SENA. 
«691-611 19824 

Prodam KORUZO za siliranje. Zbilje 
39, Medvode 19844 

Prodam spredeno ovčjo VOLNO. 
«50-570 19859 

Prodam jedilni KROMPIR. 0682-
219 19876 

Prodam stoječo SILAŽO in suha 
bukova DRVA. Dvorje 77 a, 0422-
239 19890 

Krompir za krmo, prodam. 048-
526, Strahinj 60 19924 

Prodam SENO in nedokončano 
enoosno PRIKOLICO za večji 
TRAKTOR. «681-208 19930 

RDEČO PESO in KORENJČEK, po 
60 SIT/KG, prodam. « 422-132 
19959 

A T - V R M O V r v « I K 
S K L O K A , OODEŠTČ - 125 

T E L : 064 633-425 

POSESTI 
Na Koroški Beli prodam stavbno 

zemljišče 400 k.m. «714-564, zve
čer 19013 

Prodam zazidljivo PARCELO nad 
Semičem v Beli krajini. «323-886 

Prodam gradbeno PARCELO 600 
k.m.Lom pod Storžičem. «061/841-
069 19007 

V Kranju, kupim PARCELO ali 
PARCELO Z OBJEKTOM, velikosti 
okrog 1000 m2, primerno za opravl
janje trgovinske in obrtne dejavnosti, 
šifra: OBJEKT 19010 

HIŠE Z VRTOM PRODAMO; NOVO, 
v Sv. Duhu pri Škofji Loki, v Kranju na 
Mlaki in Drulovki, pri Žirovnici, v 
Gozd Martuljku; NEDOGRAJENO na 
Bledu, v Mojstrani, Jesenicah, Golem 
Brdu, Slov. Konjicah; STAREJŠE v 
Čirčah, Hotavljah, Staržišču (dvoj
ček), pri Podvinu, Begunjah, Ljub
nem, Trebiji. PARCELE, prodamo, na 
Žirovskem Vrhu s hišno številko 
(16.000 m2), na Jezerskem (2300 
m2), TRAVNIK IN GOZD na Črnivcu 
in v Kamni Gorici. VIKEND PARCELO 
na Šenturškl gori, in drugo. APRON 
NEPREMIČNINE. « 214-674 In 218-
693 

PRIREDITVE 
GLASBO za ohceti in zabavne 

prireditve, nudi glasbenik. « 421-
498 19239 

Narodno zabavni TRIO igra za ohceti 
In zabave. «58-353 19077 

TRIO igra na porokah, lokalih, 
obletnicah. Veliko petja, ugodno. 
«70-015 19881 

PLESNA ŠOLA KRANJ - šola za vse 
generacije, vpisuje nove člane. « 
41-581 19944 

RAZNO PRODAM 
Ugodno prodam kvalitetno Izdelane 

SMETNJAKE! Kveder Bojan, Pre-
doslje 132, «241-128 18059 

Poceni prodam: lepo ohranjeno 
sedežno grt. s klubsko mizo, novo 
iitoželezno kad, 5 KW termo peč, 
žensko kolo in jedilno mizo s štirimi 
StOli. «311-188 19607 

Prodam rabljena garažna vrata In 
večji pesjak. 048-179 19017 

Prodam LTŽ kopalno kad 80x80 in 
170x80. 0311-891 19020 

Prodam 900 litersko KAD za nama
kanje. Skodlar, Podbrezje 67 19094 

Enosedežnl HELIKOPTER prodam 
ali zamenjam. 0066/33-609, zjutraj, 
Roman 19999 

Kostanjeve VRTNE MIZE, ter DO
MAČI KIS, prodam. O 45-334 19797 

Prodam bukova DRVA 15 m. 0633-
489 19829 

Prodam GAJBICE. Frelih Janez, 
Posavec 64, Podnart 19636 

Prodam samostrel MAGNUM z 
daljnogledom, cena 1000 DEM. 
Ogled popoldan, Dermota, Frank, 
nas. 66 A, šk. Loka 19049 

CB postajo, zadnjo steno Z 750, 
sokovnik za napitke, prodam. 0311-
494 19891 

Prodam barvni TV in otroško POST-
EUO. 0325-713 19898 

VIDEOREKORDER SAMSUNG in 
SURF za začetnika, prodam. 0 
633-677 19902 

Prodam bukova DRVA. 064-313 
10916 

STAN. OPREMA 
Prodam omaro in mizico za manjšo 

dnevno sobo. 0311-613 19B12 
Bide školjko in rjav fotelj, poceni 

prodam. 0801-357 19703 

Prodam nov raztegljiv KAVČ S 
FOTELJEM. 084-201 19705 
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ZA VOZNIKE B - C - E KATEGORIJE 

r * H C IV I U D 

po ugodnih cenah-
M O Ž N O S T p U Č U 

n a J obi ioki 
NUDIMO PREVOZI 

sprekucnikomdoBtc 
Inf. in naročila: 
KUPREP d.o.o. 

Kranj, teL 43444 

Prodam sedežno GARNITURO. 
Cena po dogovoru. Korpič, Golnik 
67, 046-580 19713 

Kavč lupinaste oblike, bež barve, 
raztegljiv v posteljo, prodam za 9000 
SIT, lahko na več čekov. 0329-303 
19739 

Prodam elek. ŠTEDILNIK na 4 
plošče za 10000 SIT 065-741 19740 

Prodam jedilni KOT, kotno klop, tri 
mize stole, šemrl, Alpska 1, Bled, 
078-942 19771 

Prodam OPREMO za butiq ali 
trgovino. 0725-691 19074 

Popolnoma novi ŽIMNICI, prava 
žima, ugodno prodam. 0 713-055 

ŠPORT 
Prodam ČOLN MAESTRAL 8 za 300 

DEM. 0216-944 19712 

Prodam jadralno PADALO EQ. 066-
666 19889 

STORITVE 
J & 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 10247 

AVTODVIGALO za popravilo streh, 
barvanje opaža ter obžagovanje 
drevja vas čaka. 0 733-120 15592 

PlšIJar servis, TV-VIDEO-HIFI, na
prav uradni servis SHARP, popravlja
mo tudi naprave vseh drugih 
proizvajalcev. Smledniška c. 37, 
Kranj, 0 323-159 17039 

VODOVODNO INSTALACIJO v hiši, 
tudi manjša popravila. Strokovno -
kvalitetno! 0218-427 IBOTO 

Krovsko kleparska dela, ugodne 
cene gotovih kleparskih Izdelkovl 
0738-184, po 20. uri issoo 

ROLETARSTVO BERČAN nudi ro-
lete, žaluzije, lamelne zavesel Tet. in 
fax.: o61/342-464 ali 342-703 (sta
novanje) 18720 

Satelitske antene, vrhunske nemške, 
120 kanalov, z garancijo za 470 DEM. 
0310-223 18735 

ŽIČNE MREŽE za ograditev vrtov 
izdelujem. Po dogovoru opravim tudi 
montažo. Frtic, Ževnikova 5 a, Or-
ehek Kranj, 0217-937 19170 

Izdelujem kovinska vrata, ograje, 
gavtre, stopnice, mreže itd. 0631-
537 19216 
Nudim PREVOZE, do 17. oseb. 0 

65-461 19250 

Rolete, žaluzije in lamelne zavese, 
lahko naročite. 0061/713-310 19370 

ROLO NOGROŠEK, MILJE 13 -
izdelava in montaža, ROLET, žaluzij, 
lamelnih zaves in plise zaves. Cen
jene stranke obveščamo, da spreje
mamo naročila na telefon. 0 061/ 
651-247 In 064/43-345 19438 

POPRAVILO - MONTAŽA - pralni 
stroji, štedilniki, bojlerji, vodovodne in 
elektroinstalacije. 0 325-815 19400 

LEDO SERVIS- Servisiramo skrinje, 
hladilnike, pralne stroje, štedilnike. 
Hitro, poceni. 0214-780 19515 

Montaža in popravilo žaluzij in rolet. 
0061/376-783 19510 

Obnavljam stare KMEČKE PEČI. 
085-139, zvečer 19500 

«8 S A M S U N G 

IPOSEBNA POLETNA PONUDBA 
TV37cm 33.520 SIT 

TV51cmTTX 43.100 SIT 
TV63cmTTX 75.430 SIT TV37cmTTX 36.940 SIT 
TV55cmTTX 49.930 SIT 
TV72cmTTXstereo 96.590 SIT 
VIDE0REK0RDERJI od 39.670 SIT 
HIFI STOLPI od 41.730 SIT 

I TV-HIFI-VIDEO CENTER 
REVOK 

I Vpisujemo v tečaj CPP za B - C in E kategorije. Telefon 213-160 | I 

C.Talcev 3 Kranj 
Tel.: 212-367 

od 9. do 12. in od 15. do 19. ure 
S tem kuponom vam 

ob nakupu poklonimo 
2 VIDEO KASETI 

IIHMHMMIiaMIIMII 1 
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NOVO - OD 2.8.1993 DALJE - NOVO 
ZASTOPSTVO: 
ZA STAVBNO POHIŠTVO KU LOGATEC: 
okna, vhodna vrata, prenova oken 
UKO VRHNIKA: vrata - notranja, vhodna 

BOGflTfl KATALOŠKA 
PONUDBA KERAMIKE 
VSEH VRST 
AKCIJSKA PRODAJA 
VRATNIH KRIL 
OD 2000.00 SIT 
DALJE 
KERAMIČNE PLOKlCE NA 
IflLOOI od 1200 sit daljt, 
OPAŽI, LADIJSKI POD, 
PARKET PO UGODNIH 
CENAH 

MILJE 13 
tel./fax 43-345 

V Kranju ali okolici, vzamem v najem 
MANJŠO HIŠO. 0 061/832-339 
19503 

Zagotovite si montažo alarma v vaš 

avtO. »421-481 19635 
SMETNJAKE pocinkane izdelujem in 
prodajam. Dostavim na dom. 0324-
457 19044 

GRANIT MARMOR, naravni in 
umetni kamen polagamo. 0 061/ 
812-475 19680 

PEDIKURO na vašem domu kvali
tetno opravim. 0633-452, popoldan 
19707 

Vse vrste tekstov, vnos podatkov, 
administrativne storitve, vse na PC. 
0631-522 19710 

Ugodno prodam nova vhodna 
VRATA ter izdelujem vsa mizarska 
dela. 0311-344 19743 

Popravljam vse vrste Tomosovih 
motorjev. 070-728, popoldan 19707 

Izvajamo vsa krovsko kleparska 
dela, novogradnje In popravila ter 
barvamo žlebove, napušče in po
dobno. Izdelamo hitro, kvalitetno in 
poceni. 0211-907 19784 

Servis, montaža in popravilo pralnih 
in pomivalnih strojevi 0329-102, 
222-360 19820 

CANARY - vaša kozmetična nega - v 
Kranju, Nazorjeva 2, 0214-341 19034 

ŽAGANJE drv na območju občine 
Tržič in Kranj. 057-214. po 20. uri 
19837 

Postavitev kmečkih peči, kaminov -
čiščenje zidanih štedilnikov. PE
ČARSTVO Lumpert, 065-773 i9eso 

Kovinske zaščitne mreže za kletna 
okna izdelujemo po naročilu. 082-
104 19851 

Tehnične predpise za potrebe trgo
vine prevajam iz nemščine, angleš
čine in italijanščine. M. Mulej, 
Lancovo 14, Radovljica - pri Savs
kem mostu. 0713-269 19886 

Prevzamem vsa zidarska dela. 
0218-779 19921 

Prevozi tovora do 1500 kg in selitve. 
0215-211 19920 

STANOVANJA 
DVOSOBNO STANOVANJE, v Žireh. 
cena 350 DEM/m2, prodam. 0 81-
494 19241 

T E Č A J I N E M Š Č I N E 
- za odrasle 
(od 1. do 4. stopnje) 
- za študente 
(od 1. do 4. stopnje) 
- za dijake 
(začetniki, konverzacija, utrjevanje) 
• za učence 
(od 1. do 8. razreda) 
Inf. po tel. 621-998, KON 
Škofi« Loka, Podlubnik 253 
(prof. Mata Konstantin) 

Sobo in kuhinjo oddam. 
19019 

146-388 

Mlada mamica zelo nujno potrebuje 
v najem manjše STANOVANJE v 
bližini centra Radovljice aH v Les
cah. 0714-617, po 21. url 19643 

Ugodno prodamo enosobno STA
NOVANJE v Kranju. 0221-393 i96si 

Mamica z 7. letno hčerko, najame 
enosobno stanovanje, na relaciji 
Lesce, Radovljica in Begunje. 0 
733-059, po 20. uri. 196S0 

Oddam SOBO študentki ali samski 
ženski, s souporabo kuhinje in ko
palnice. 0 328-088 19087 

V Kamni gorici oddam v najem 2 
sobi 50 k.m. ter 2 kleti 40 k.m. 
0733-038 19757 

Dvosobno STANOVANJE, 65 m2, s 
centralno kurjavo, telefonom, pro
dam. 0 67-027 19791 

Zamenjam lastniško 3-sobno stano
vanje z etažno centralno v severnem 
delu Kranja za podobno na Planini. 
0331-320 19808 

Dve sobi ogrevani s kopalnico 
oddam. 048-621 19904 

Prodam GARSONJERO na Planini 
II.0326-789 10928 

Zamenjam 2-sobno STANOVANJE 
za manjše po dogovoru Zlato polje, 
Vodovodni stolp. Dushi Musa, Kališ-
ka ul. 15, Kranj 19938 

Dvosobno STANOVANJE v Tržiču, 
cena 35.000 DEM, prodam. 0 328-
280 19945 

Na Planini II., prodam DVOSOBNO 
STANOVANJE, 50 m2. s telefonom, 
CK, CATV. 0 633-896 19949 

STANOVANJA PRODAMO; Garson
jero v Kranju in Lescah, enosobno v 
škofji Loki, Kranju, Lescah, eno ter 
eno in pol sobno v Kamniku in 
Kranju, dvo ter dvo in doI sobno v 
Kranju na Planini in Šoriijevem, v 
Škofji Loki, ter tri in več sobna v 
Kranju, Škofji Loki, Jesenicah. Za
menjamo lastniška stanovanja, za 
stanovanja ali hiše. APRON NEPRE
MIČNINE. 0 214-674 in 218-693 
19903 

VARSTVO 
Iščemo dekle ali študentko za 

dopoldansko varstvo dveh deklic na 
našem domu. Zg. Bitnje, 0310-663 
19126 

VOZILA DELI 
Po delih, prodam LADO. YUGO 45, 

ZASATAVA 101, 126 P. ŠKODO. 0 
715-601 18084 
AVTOPRIKOLICO nosilnosti 600 kg, 

prodam. 065-324 19057 

Za GOLFA II. 1600 prodam hladilnik 
za 150 DEM. 0632-465 19709 

Nova lita platišča z gumami, zelo 
ugodno prodam. 0215-545 19720 

Dele za JUGO 45, prodam. 0218-
712 19764 

Prodam PLATIŠČA in GUME 165/65 
13, nove. 0621-103 19700 

Prodam PREVLEKE in snemljivo 
vlečno KLJUKO za Škodo Favorit. 
0422-434 19777 

Zadnji ODBIJAČ z nosilci, za GOLF, 
letnik 1990, prodam. Sporočila pus
tite na telefonskem odzivniku na 0 
061/346-260, NON-STOP. 10000 

Prodam dele za Z 101 in zadnji del 
JUGO In desna vrata. 053-17619057 

VOZILA 
Enodnevni nakupovalni IZLET z 

avtobusom v Italijo - Palma Nova, 
dne 28.8. 19931 Prijave na 049-442 
18701 

MERCEDES 230 E, letnik 1991, 
dodatno opremljen, ugodno pro
dam. 0 861-204, dopoldan in 85-
406, popoldan. 19500 

OPEL VECTRA 1.6 I GL, letnik 4/93, 
novi model, prodam. 0 801-405, po 
20. uri, in 861-204, dopoldan. 19501 

YUGO 60, letnik 1986, reg. do 7/94, 
prodam. 0 061/612-914 19528 

Odkup, prodaja, prepisi vozil, kredi
tiranje nakupov vozil. Izkoristite 
ugodne pogoje. AVTOSPORT, 
d.o.o., 0331-503 in 323-171, Int. 
12, del.čas.: vsak dan od 9. do 19. 
ure 19532 

SERVISI ELEKTRONIKE IN PRECIZNE 
MEHANIKE TISKANA VEZJA, TASTATURE, 

TELEFONE, MERILNO 0PREM0...0ČISTIM0 
S100% SIGURNOSTJO PONOVNEGA DELOVANJA 

OB VKLOPU 
HRIB AR-BLESK d.o.o. tel.fax:331-709 

A u t o - K r a i n e r 
CELOVEC, ROSENTALERSTRASSE 126, 

tel.: 9943-463-21415 

VOZILA*NAD.DELI*SERVIS 
GOVORIMO SLOVENSKO 

126 P, letnik 1989, prodam. 
347 

1324-

JUGO GVX, letnik 1989, črne 
metalne barve, lepo ohranjen, pro
dam. 0421-158. zvečer 19008 

Prodam 126 PGL, letnik 1989. 
0861-454 19009 

OPEL KADET 1300 GLS, letnik 1986, 
prodam. Zg. Gorje 89, 0725-388 
19014 

Za slmolično ceno prodam LADO, 
letnik 1979. Voklo 70, Šenčur 19618 

Prodam GOLF diesel, letnik 1986, 
zelo dobro ohranjen. Bela Janez, Zg. 
Bitnje 39, Žabnica 19527 

NAJCENEJE! FORD-vsi modeli, 
Eurogarancija, urejena homologaci-
ja, dodatna oprema. 00601/20-882 
19632 

Prodam Z 128, letnik 1987, prevo
ženih 69.000 km, dobro ohranjena. 
0632-008 19641 

PEUGEOT 205 look, letnik 90,15000 
km, prodam. 0311-510 10040 

R 5 CAMPUS, 9/91, metalno zelen, 5 
vrat, prodam. 0324-304 19040 

Prodam Z 101 comfort 130 cc, reg. 
3/94, cena 1000 DEM. Kamenčić, 
Savska c. 42, Kranj 19649 

Z 128, letnik 1989, rdeč, dobro 
ohranjen, prodam. 0128-108 10053 

R 12, letnik 1976, reg. do 4/94, cena 
700 DEM in starejšo Z 101 po delih, 
prodam. Drulovka 23 A (pod cerkvijo) 

Prodam 8 mesecev staro ALFO 
KARAVAN sport vagon 1,3 IE. 
0216-208, po 20. uri i9058 

Prodam 126 P, letnik 1984. 
19603 

r51-188 

R 5 TS, letnik 1978, reg. do 6/94, 
prodam. 0216-419 19666 

Prodam Z 101,1.88, dobro ohranjen, 
65000 km, z dodatno opremo za 
4000 DEM in SUZUKI SVVIST GLX 
1,3, letnik 1990, 50.000 km, za 12500 
DEM. 078-522 i966e 

Ugodno prodam JUGO, letnik 
november 88. 077-389 10070 

Prodam R 4, letnik 1980 In OPEL 
KADETT, letnik 1974. 070-780 19676 

Prodam JUGO 45, bele barve, letnik 
1989. 0324-813 19678 

ZASTAVO 101 GTL, letnik 1983, 
cena po dogovoru, prodam. Vuče-
novič, C. 1. Maja 65, Kranj. 19682 

ZASTAVO 101, letnik 1989, prodam. 
0 81-579, od ponedeljka do petka, 
od 7. do 14. ure. 196S3 

YUGO KORAL 60, letnik 12/89, cena 
po dogovoru, prodam. 0 326-402 
19684 

R 5, diesel, letnik 10/91, prodam ali 
zamenjam za cenejši GOLF, diesel, 
do letnik 1985. 0 326-062 19685 

Prodam GOLF DIESEL, letnik 1985, 
cena 6500 DEM. Prebačevo 40, 
Kranj 10000 

Dobro ohranjeno ŠKODO 120 L, 
letnik 1988, prodam. Cena 4000 
DEM. 0736-762 mm 

Prodam Z 101 SCALA 55, letnik 
1988 november. 045-015, Tomažič 
Gorazd 19711 

Prodam R 4, letnik 1987, reg. do 12/ 
93. Cena po dogovoru. 0214-198 
19714 

AX 11, letnik 1989,5 vrat, prodam za 
8800 DEM. 0310-716 19719 

VW 1300 in LADO 1200, prodam. 
Pretnar, Savska 2 a, Lesce 19720 

Ugodno prodam R 5 CAMPUS, 
letnik 1989, 5 vrat, zelo lepa. 
0215-545 19725 

Odkup, prodaja rabljenih vozil, 
prenos lastništva. Trgovina Rubin, 
0215-545 19727 

Prodam 126 P, letnik 1987. 
554 

1421-
19731 

Z 101, letnik 1984, reg. do novem
bra, za 60.000 SIT. Ban Vladimir, 
Cankarjeva 42, Radovljica 19732 

R 4 GTL, letnik 1984, 70.000 km, 
prodam za 2500 DEM. 0326-831, 
popoldan 19737 

GOLF J, letnik 1979,lepo ohranjen, 
prodam. 0422-063 19738 

Prodam R 4, letnik 1985, reg. maj/ 
94. C. talcev 15, Kranj, 0325-519 
19744 

Prodam GOLF diesel, I. 88. Celar 
Janez, Nova vas 7 a, Preddvor 19745 

JUGO 45, oktober 88, prodam. 
0261-484, Vučenovič 19749 

JUGO KORAL 45, letnik 1989/90, 
prodam. Godešič 90, Škofja Loka 
19753 

Prodam Z 750, letnik 1981, reg. do 
24.12.93. 0327-437 19756 

Prodam Z 101, letnik 12/86, dobro 
ohranjeno, reg. do decembra. Dov-
žan, Zvirče 12, Tržič 19760 

Prodam PEUGEOT 304 karavan, 
cena 2700 DEM. 0214-628 19763 

126 P, let. 2/89, prodam za 2700 
DEM. 0331-858 19755 

GOLF diesel, I. 5/88, prodam. Roz
man, c. talcev 25, Kranj 19706 

Prodam Z FLORIDO, letnik 1989, 
reg. 7/94. 0064/77-717 19770 

Prodam Z 101 comfort, letnik 1982, 
reg._do 2/94. Delič, Zoisova 14, Kranj 

ALFA SUD, letnik 1979, neregistrir
ano, prodam za 1200 DEM. 0217-
341 19774 

Prodam SUZUKI SVVIFT 1,3 GL, 
letnik 1990. Gorenjska cesta 28, 
Naklo 19770 

Prodam Z 750, letnik 1985 in AUDI 
100, letnik 1978. 0736-678 19781 

Prodam JUGO KORAL 55 in 45, 
letnik 1989 ali menjam za vozilo do 
10.000 DEM. 0802-173 19792 

Prodam AUDI 80 GL diesel, letnik 
1984 in FIČO 750, I. 83. 070-763 
19783 

YUGO 45, letnik 1989, registriran do 
4/94, prodam. Dobraš, Delavska 19, 
Stražisče. 19792 

OPEL KADETT 1.3, letnik 1983, reg. 
do 1/94, prodam - možna menjava za 
YUGO 55. O 329-107 19793 

R 4 GTL, letnik 6/85, cena 2500 
DEM, prodam. 0 310-192 19794 

Karamboliran avto ŠKODA, letnik 
1980, prodam. 0 682-693 19799 

MAZDA 121, letnik 1990, ugodno 
prodam. 0 712-064 19000 

ZASTAVO 101, letnik 3/84, registrir
an do 12/93, prodam. 0 327-532, 
popoldan od 15. ure dalje. 10001 

R 4 GTL. letnik 12/86, prodam. 
Hladnik, Pristavška c. 3, Tržič, Pris
tava. 19807 

GOLF, letnik 1984, registriran celo 
leto. S paket, prodam. 0 49-572 
19806 

Z 101, letnik 1986, reg. do 6794, 
prodam za 2300 DEM. 0691-723 
19818 

R 4 GTL. letnik 90/91, rdeče barve, 
prvi lastnik, reg. do avgusta 94, cena 
6000 DEM, prodam. 0881-32519822 

Prodam LADO 1200, reg. do maja 
94, cena po dogovoru. Ogled vsak 
dan pri Preveč, Lancovo 21 a, 
Radovljica 19826 

Prodam Z 128 SKALA 55̂  letnik 
1988 in 500 kg betonskega ŽELEZA 
fi 8 v kvaliteti 0,361. 082-010 19830 

KADET tip B ohranjen, reg. do 8/94, 
prodam za 700 DEM. Triglavska 12, 
Drulovka Kranj 10032 

Z 101, letnik 1983, prodam za 700 
DEM. 076-861 19833 

Prodam OLD CIT 11 R, letnik 1991, 
reg. do oktobra. Cena cca 4000 
DEM. 0242-397 19635 

MAZDA 323 S 1,6. 16 V, letnik 1991, 
metalno sive barve, prodam. 057-
500 19938 

Prodam ALEKO, star tri leta, reg. do 
84, prevoženih 25000 km, možnost 
zamenjave za drug avto. 085-036 

MERCEDES 220 D, tip 115, reg. do 
2/94, naprodaj. Blaznlk, Visoko 82, 
043-460 19842 

Ugodno prodam Z 101, cena 1100 
DEM. Jane Mladenov, J.PucIJa 7, 
Kranj 19*45 

OPEL KORSA, letnik 1991, prevo-
ženih 4000 km. 0725-084 19846 

Ugodno prodam TAM 2001. 077-
789 19854 

Prodam JUGO 55, letnik 1989. 
0401-229 19656 

GOLF JD, letnik 1989, metalik zelen, 
reg. do 5/94, prodam. Cena 13400 
DEM. 0061/815-260 IOBOO 

Prodam LADO RIVO 1300 S, prvi 
desni konec karamboliran, letnik 
1990. Cena ugodna, prevoženih 
47000km. Lozančlč Miran, Zlato 
polje 8, Kranj 19003 

JUGO KORAL 60, rdeč, I. 12/89. 
prodam za 4900 DEM. Reg. do 
29.1.1994. Marinšek Marija, c. 26. 
Julija 22, Naklo ime 

Prodam TOYOTO COROLO 1.3 DX, 
letnik 1987. 0725-691 I M J S 

Z 850 FIČKO, letnik 1981. reg. do 5/ 
94, rdeče barve, odlično vzdrževan. 
0324-154 aH 46-009 19879 

Prodam GOLF GL bencin, letnik 
1982, reg. do avgusta 1994. 0723-
148 19880 
Poltovorni avto Z 50.8 N, odlično 

ohranjen, ugodno prodam. V račun 
vzamem osebni avto. 0331-503 ali 
323-171, Int. 12 19882 

Prodam VVARTBURG KARAVAN, 
letnik 1989. 0061/613-116, po 20. 
Uli 19884 

FIESTA od 17.700 DEM 
ESCORT od 23.500 DEM 
MONDEOod 30.900 DEM 
ASTRA od 22.500 DEM 
CENE SO DO REGISTRACIJE. 

VOZILA SO V ZALOGI. 

VRBA d.o.o., Struževo 4, Kranj, 
tel.: 064/218-454 

Ugodno prodam VOLVO 740 diesel, 
letnik 1985. 049-442 19895 

Prodam karamboliran PEUGEOT 
309 GR, letnik 1986. Rozman, Meža-
nova 4, 0422-389 19899 

Po ugodnih cenah prodamo: LADO 
CARAVAN, I. 87, Z 101, I. 87 in 
TAVVRIA, letnik 1992. TEHNOCAR, 
Tavčarjeva 17, Šk. Loka 19905 

Prodam VVALTBURG KARAVAN, 
letnik 1985. 0323-209 19907 

GOLF diesel, letnik 1984, prodam. 
Gradnikova 79, stan. 13, Radovljica 
19911 

Karamboliran JUGO KORAL 55. 
letnik 90/91, prodam. 0241-168 
19912 

Z 128, letnik 1987, reg. do 4/94, 
cena 2800 DEM, prvi lastnik, pro
dam. Zg.Bitnje 3 19917 

Prodam Z 750 L, letnik 1984. Breg 
ob Savi 66, Mavčiče 19919 

Prodam JUGO 55, bele barve, I. 89, 
reg. do 3/94 za 3700 DEM. 0872-
012 ali 891-033 19920 

Prodam ALFA SUD, letnik 1977 in 
JUGO 45, letnik 1983, reg. do 
novembra. 0327-537 19925 

Prodam JUGO 55, letnik 1989. 
Kokrica, G nosova 25 19927 

GOLF, letnik 1980, reg. do 8/94, po 
generalni, prodam. 059-141 19937 

YUGO KORAL 45, letnik 1990, in 
ZASTAVO 101. letnik 1981, prodam. 
0 328-385 19941 

ZASTAVO 101, letnik 1978. zelo 
ugodno prodam. 0 620-476 19942 

SUBARU REX M 70, letnik 1989, 
prevoženih 30.000 KM, lepo ohran-
jen^ugodno prodam. 0 312-300 

GOLF GTL, diesel, letnik 1983, bele 
barve, ter MOPED APN 6, letnik 
1985, prodam. 0 421-437 19947 

ZASTAVO 101, letnik 1987, registrir
an celo leto, In GOLF, letnik 1979, 
registriran do konca leta, prvi lastnik, 
prodam. 0 325-709 19951 

LADO RIVO, letnik 1987, prodam. 0 
329-650 19953 

GOLF, diesel, letnik 1991, pet 
prestav, metalik, dodatna oprema, 
prevoženih 38.000 km, ter MOPED 
ATX, prodam. 0 422-271 19955 

MERCEDES 190, diesel, letnik 1987, 
dodatna oprema, prodam. 0 422-
271 19956 

YUGO, letnik 1986, registriran, po 
ugodni ceni, prodam. Brkič, Nazorje
va 6, Kranj. 19957 

ZASTAVO 101, letnik 1979, reg. do 
3/94, prodam. Filipovskl, Trg Rivoli 3, 
Kranj. 19958 

ŠKODO FAVORIT 136 L, letnik 1990, 
prevoženih 34.000 KM, cena po 
dogovoru, prodam. 0 211-064 19900 

GOLF, letnik 1982, na novo registrir
an, dobro ohranjen, ugodno prodam. 
0 712-355 i « « 

R 5 CAMPUS, star 3 leta, prodam. 
0 43-157 19999 

BMW 316, letnik 1984, z veliko 
dodatne opreme, reg. celo leto, 
metalk: sive barve, prodam. 0 327-
108 19970 

ZAPOSLITVE 
Redno zaposlim voznika avtomeha-

nika s C in E kategorijo. Pogoj - šola 
za voznika ali 10 let prakse za 
voznika. Šifra: REDNA ZAPOSLITEV 
19094 

Mlajša upokojenka (uslužbenka), 
išče nekaj urno, kakršno koli PRI
MERNO ZAPOSLITEV, v dopoldans-
kem času, šifra: SKOPJA LOKA19499 

Nudimo redno ali honorarno zapo
slitev s strokovnim uvajanjem, za 
zastopniško delo na področju Slo
venije. 076-622, po 18. uri 19500 

Komunikativnim osebam nudimo 
HONORARNO DELO za prodajo 
zanimivega artikla (vpeljan). 0323-
135 19544 

Zaposlimo KV MIZARJA in KV LIČARJA 

površinske obdelave v lesarstvu. 

ŠENK FRANC, BRITOF 23, KRANJ 

TEL.:064/242-064 

BLED ZAPOSL110 
KVALIFICIRANIH 
ŠIVILJ S P R A K S O 
IN 6 PRIPRAVNIC. 
INFORMACIJE NA 
TEL.:064/78-778 IN 
78-776.RAZGOVOR V 
TRGOVINI SPORTINA 
V TRGOVSKEM 
CENTRU NA BLEDU 

s o . a . 
OB 15. URI. 

Iščemo dve gospe od 40-50 let za 
kuhanje v lokalu na Planini, šifra: 
DAMA 19561 

Zaposlim KUHARJA, KUHARICO ali 
pripravnika in NATAKARICO za delo v 
okrepčevalnici pizzeriji. 0620-575 
19674 ' 

MLAJŠA UPOKOJENA KUHARICA 
ali kuharica brez zaposlitve Iz Tržiča 
ali bližnje okolice dobi delo, če je 
pridna in poštena. Delavni čas vsak 
dan, od 12. do 15. ure In 19. do 22. 
ure. Zaradi sprejemanja naročil po 
telefonu je obvezno znanje slovens
kega jezika. Sprejemamo samo re
sne ponudbe Šifra: HPT 19684 

Iščem prijetno dekle za delo v kava 
baru na Bledu. 076-067 19623 

Pripravnico - gostinska šola- nata
karica- takoj zaposlim. Okrepčeval
nica ARA, 0631-249 19624 

Redno zaposlimo večje število 
delavcev v gradbeništvu: zidar, te
sar, železokrivec. 0631-285 1982* 

Začasno zaposlim delavca na beto-
narni. Informacije Begrad, d.o.o., 
Savska loka, Kranj 19642 

Zaposlimo dekle za delo v strežbi. 
047-305 19662 

V trgovini na Bledu nudimo zaposli
tev s stimulativnim plačilom. 0326-
658, vask dan od 16. do 22. ure 
19660 

Gostilna v Šenčurju zaposli več 
deklet za pomoč v kuhinji in strežbi. 
041-462, popoldan 19672 

Zaposlim MESARJA - SEKAČA. 0 
403-049, PO 20. URI. 19861 

Iščem nekoga, ki govori nemško, 
ima lasten prevoz za skupno iskanje 
ugodnega kredita. Plačilo po dogo
voru takoJ1ŠrfraLMARKE 1969̂  

Iščem zidarsko in fasadersko delo. 
Delam poceni in kvalitetno. 0401-
316, DO 20. Uri 19893 

Jaz prostor in robo, vi delo in prevoz. 
053-218, v nedeljo popoldan, part
nerstvo v Kranju 19708 

REDNO ALI POGODBENO 
zaposlimo potnike za prodajo 
prehrambenih, papirnih in 
tehničnih artiklov po slovenskih 
trgovinah. Nudimo osebni avto. 
Pisne prijave z opisom izkušenj 
pošljite čimprej na: SEC0M d.o.o., 
Podjunska 17, Ljubljana. 

Zaposlimo TRGOVKO pripravnico za 
delo v živilski trgovini. 0217-452, po 
13. Uri 19730 

KUHARJA-ico zaposlim. Gostilna 
Knafei, Žirovnica, 0802-217 19733 

NATAKARICO za bife zaposlim. 
Delovni čas zelo ugoden. Sobota, 
nedelja prosto. Krčma Pavle, škofja 
Loka, 0620-077 19736 

Takoj zaposlim dekle za delo v 
strežbi. Naklo, Glavna c. 24, (velba-
na), po 20. uri 19741 

Iščemo dekle za strežbo. 
19748 

1217-720 

Zaposlimo dekle za delo v šanku. 
Restavracija ROMA, Tržič, 053-593 
19778 

V pizzeriji zaposlim dve dekleti za 
delo v strežbi. 0221-051 ali osebno 
v lokalu Zupan Dare, Vodoprvčeva 
18, Kranj 19779 

Nudim dober zaslužek. 0620-565 
19785 

limo KV MIZARJA. 0 241-642 

PIRŠ - vabi zastopnike za Gorenjs
ko. Redno ali honorarno. 053-122, 
zvečer loos« 

DEKLETA - potrebujemo 
večje Število hostes za 
promocijo uvoženih cigaret, 
kozmetike in pijač po Duty 
free trgovinah na mejnih 
prehodih Gorenjske. 
Pogoj - pogovorna nemSčina. 
Tel.: 061/158-212, int. 208. 
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P R E M O G 
• LIGNIT KOCKE 6.000 SIT, KOSI 6.400 SIT 
•RJAVI IZ ZAGORJA 12.000 SIT 
CENE VELJAJO ZA KRANJ 
GARANTIRAMO KVALITETO I 
PREVOZ BREZPLAČEN 
MOŽNOST PLAČILA Z ODLOGOM 
ZA UPOKOJENCE DODATNE 
UGODNOSTI 

TAM ARČEK d.o.o. 
7 r 2 1 - 5 0 - 4 7 a l i 

06-09-61-17-60 

Delavca za pomožna dela pri gradnji 
potrebujem. 043-057, zvečer 19B71 

Iščem gospodinjo v dopoldanskem 
času. Dobro plačilo in prehrana. 
»46-617 19875 

Nudim honorarno zaposlitev z 
odličnim zaslužkom. Pogoj resnost 
•n delavnost. 0327-034, po 21. uri 
198B5 

Takoj zaposlim PKV ali KV PLES
KARJA, lahko tudi honorarno. 
»213-558 19918 

Mlajša upokojenka je pripravljena 
samostojno priskočiti na pomoč pri 
adminis. in knjig, delih tudi z raču
nalnikom. Šifra: ŠPEDICIJA 19933 

Možnost redne zaposlitve za 
AGENTE NA TERENU. 0 212-618 
19948 

Ž I V A L I 

ODOJKE za zakol in PRAŠIČE za 
nadljno rejo prodam. Krivic, Zgoša 
«2j Begunje, 0733-232 17784 

Prodam JARKICE ter manjše in 
večje PRAŠIČE. Stanonik, 065-546 
19414 
Prodaja PIŠČANCEV (2kg) za zakol. 

Suhadole 12, Komenda t»jO< 

Kvalitetne mladiče ČRNE PRINA-
SALCE, ugodno prodam. 0242-242 

Prodam mlado KOZO z mladičem in 
Prepuščam sanskega KOZLA in tele
čja kože. 0725-605 19881 

Prodam KRAVO s teletom. Močnik 
A l ofr. Brezje 4, 0738-065 19834 

J ^ V O sivko A kontrola, brejo 6 
T ™ 6 0 6 ^ . četrto tele, ugodno pro-
dam. 0691-024 19839 
Prodam enoletne KOKOŠI za rejo ali 

aakol. 045-738 i984o 

Prodam mlade PERZIJSKE MUCKE, 
cena 100 DEM. 0312-426 19868 

Prodam KRAVO simentalko po 
jjjjvem teletu. Perne, Zg.Besnica 20 

Prodam TELETA 14 dni starega, 
Plohe in deske. 046-318, Trstenik 
jO 19877 
. SIMENTRALCA, starega 10 dni, 
kupim. 0 48-042 19688 

Prodam enoletne KOKOŠI za rejo ali 
zakol. Na 10 kokoši je ena zastonj! 
Petemelj, Podbrezje 32 19695 

Oddam mlade mucke daljše dlake. 
0311-355 19697 
KLETKO za 120 nesnic In KRAVO po 
izbiri prodam. 0681-415 19706 

Prodam TELICO sivko, brejo 7 
mesecev ali po izbiri. Predoslje 86 
19742 

Poceni prodam čistokrvne BELE 
PUDUE, stare dva meseca. Roz
man, Bet on ova 1, Kokrica 19754 

Prodam črnobelega BIKCA In večji 
šrotar za žito. Gorice 11, Golnik 19755 

Mlado KRAVO s teletom ali brez, 
prodam. 043-168 19752 

TELIČKO simentalko, staro 10 
tednov primerno za nadaljno rejo ali 
zakol, prodam. 077-618 19788 

ODOJKE IN PRAŠIČE, za nadaljno 
rejo, prodam. Luže 38, Visoko. 19802 

7 tednov starega TELETA in PIŠ
ČANCE za zakol, prodam, češnjevek 
8, Cerklje. i9B03 

KRAVO, brejo 3 mesece, poceni 
prodam. Tomaževič, Sp. Upnica 29, 
Kamna Gorica. 18809 

Prodam v 7 mesecu brejo TELICO. 
simentalko. 0622-033 19614 

Prodam BIKCA simentalca, 5 tednov 
starega. Lahovče 52, Cerklje i98is 

PRAŠIČE, težke 60 kg in rdeče 
PETELINE prodam. Sp. Brnik 60 
19828 

Prodam dva mesnata PRAŠIČA, 
težka 130 kg, domača krma. 0329-
006 19631 

Prodamo 2 KOZI, švicarske pasme. 
0241-239 19839 

Prodam BIKCA simentalca, starega 
5 mesecev za rejo. 064-202 19847 

Prodam enoletne KOKOŠI. Strahinj 
64 19853 

Prodam PRAŠIČKE za nadaljno rejo. 
Cesta Svobode 10, Radovljica iosm 

Oddam 6 tednov stare PSIČKE -
mešane z ovčarjem. C. na Jezerca 6, 
Radovljica 196*5 

Prodam TELIČKO simentalko. Po-
savec 124, Podnart 19872 

Prodam mlado KOBILO, vajeno 
kmečkih del in jahanja. 045-738 
19893 

Prodam PRAŠIČKE za odojke ali 
rejo. 0217-791 imm 

BIKCA simentalca 80 kg, prodam. 
045-738 i m « 

Prodam JARKICE 18 tednov, stare. 
0422-027 imm 

Prodam tri mesece brejo KRAVO. 
0736-540 19909 

Mlado KRAVO s teletom, prodam. 
0721-259 19914 

KRAVO simentalko, drugič brejo 2 
meseca, težko 500 kg, prodam. 
0691-503, c.jurišnega bat. 14719922 

Prodam 9. mesecev brejo TELICO in 
jalovo KRAVO. 0401-308 19929 

Prodam brejo TELICO v 8. mesecu. 
Bogataj, Moskrin 2, Škofja Lokai9939 

Prodam TELIČKO simentalko ali 
zamenjam za BIKCA. Potoče 11, 
Preddvor 19940 

ODOJKE in JEČMEN, ter OVES za 
krmo, prodam. 0 242-638 19946 

Enoletne TELICE SIMENTALKE in 
FRIZIJKE, ter štiri mesece breje 
TELICE, prodam. 0 45-291 1996& 

Naprodaj so mlade KOKOŠI NES-
NICE, z pričetkom nesnosti v začetku 
septembra. Kuraft, Žabnica 39. 19971 

A K R I S POGREBNE STORITVE 

POGREBNO PODJETJE K R I S T A N 
NOVA VAS 17 RADOVLJICA % 0 6 4 / 7 3 3 - 3 6 5 

KO UGASNE 
ŽIVLJENJE 

POKLIČITE NAS, Ml VAM UREDIMO VSE POTREBNO 

P O S E B N O U G O D N O - U P E P E U T V E 
NAROČILA OSEBNO A U PO TELEFONU 24 UR NA DAN 

D.O.O. POLJŠICA PRI P0DNARTU 6 
TEL.: 064/70-225 

O D K U P U J E M O 
S M R E K O V O 

H L O D O V I N O 
SE PRIPOROČAMO! 

M I M 1 M I L K 

Z A H V A L A 

Ob boleči izgubi moje drage žene 

M A R I J E P O L I Č A R 

se zahvaljujem vsem, ki ste ji naklonili poslednjo pozornost in 
mi izrekli sožalje. Posebej sezahvaljujem sestri Ivanki, družini 

Poličar in gospe Filipčič za vso nesebično pomoč 

mož Pavel 

Z A H V A L A 

V 69. letu starosti nas je zapustil naš 
dragi mož, oče, stari oče, brat, stric in 
svak 

J O Ž E Z E N I 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče in 
vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti. Hvala g. župniku Grebencu za pogrebni obred. 
Vsem skupaj ter vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala, 

ker ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. 
VSI NJEGOVI 

Besnica, 18. avgusta 1993 

OSMRTNICA 

Dotrpela je naša draga sestra in teta 

A N G E L C A V R E Č A R 
iz Skorje Loke, Groharjevo nas. 12 

Pogreb bo v ponedeljek, 30. avgusta 1993, ob 14. uri na 
pokopališču v Ljubljana • Polju. Do pogreba bo žara v 

tamkajšnji mrliški vežici. 

Žalujoči: sestre in brat, nečakinja in nečaki z družinami 

Ljubljana, 25. avgusta 1993 

Z A H V A L A 

Ob smrti drage žene, mame, stare mame, sestre in tete 

A N T O N I J E N A S T R A N 
iz Rudnega 

se iskreno zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, sodelavcem 
Alplesa in Jelovice ter vsem ostalim, ki so nam izrekli sožalje 
in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala tudi g. župniku za 
lep pogrebni obred, dr. Habjanu in g. Filipu za poslovilne 

besede. 

VSI NJENI 

V SPOMIN 
Že zopet so tri leta naokoli, 
a tebe ni od nikoder. 
Saj vemo, da si tam, 
od koder vrnitve ni nazaj. 

Draga, dobra, zlata žena, sestra, teta in sestrična 

A N T O N I J A K O R D E Ž 
roj. Jelene 

Vsem, ki obiskujete njen grob, prinašate cvetje, prižigate 
sveče iskrena hvala. 

VSI NJENI 
Radovljica, Dražgoše, Zagreb, šk. Loka, Kranj, Virmaše, 

Lindenberg 

Z A H V A L A 

V 81. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče, stari oče, brat, 
stric in svak 

J O Ž E F R E L I H 
Gracarjev ata iz Srednjih Bitenj 13 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in vsem tistim, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala 
dr. Jerajevi, g. župniku za pogrebni obred in Kranjskemu 
kvintetu za lepo petje. Vsem in vsakemu posebej še enkrat 

hvala! 

Žalujoči vsi njegovi 

Srednje Bitnje, 17. avgusta 1993 

t 
Z A H V A L A 

Ob smrti moje mame 

M I L K E Z I D A R 
Jutri bi praznovala 80 let življenja. Gospodar življenja jo je 
poklical k sebi v velikem tednu. Ob tej priložnosti se 
zahvaljujem vsem, ki ste jo spremljali v življenju in k 
večnemu počitku: g. nadškofu dr. Alojziju Šuštarju, dekanijs
kim duhovnikom in vsem ostalim duhovnikom, kaplanoma 
Bojanu in Jožefu, faranom Kranja in Nakla, pevcem kvintetu 
Gorenjci, g. Lojzetu Žibertu, g. Stanetu Isteniču in g. Mirku 
Poličarju, g. Faniki Zupan za vso nesebično pomoč in 
sestrama Florjani in Akvini. Bog povrni vsem z večnimi 

darovi! 

V imenu vseh njeni sin Stane Zidar, župnik in dekan 

Z A H V A L A 
Žalostni so naši dnevi, 
ker zapustil si nas ti, 
v naši hiši je praznina, 
a v naših srcih bolečina. 
V tihem grobu zdaj počivaš 
in lučka ljubezni ti v pozdrav gori, 
spomin na tebe ne ugasne 
in solza se ne posuši. 

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, starega očeta, brata, strica, 
bratranca in tasta 

F R A N C A G A Š P E R L I N A 
Hlebčevega ata iz Luž 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, botrom, sosedom, prijateljem, znancem za izrečena 
sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter številno spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala 
kolektivom Iskra-Ero, Iskra-Stevci in Gorenjskega tiska. Iskrena hvala dr. Sajevčevi, 
g.Praprotniku za odigrane žalostinke, pevcem iz Predoselj, gasilcem ter g. župniku Cirilu 
Istinicu za lepo opravljen obred. Vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, še enkrat 

iskrena hvala. 

VSI NJEGOVI 

Luže, Breg ob Savi 18. avgusta 1993 

Z A H V A L A 
Ko je življenje samo še trpljenje, 
ko se srce v brezupu ustavlja, 
takrat je smrt samo odrešenje, 
vendar srce se pretežko poslavlja. 
Tvoj dom ovila je črnina 
ostala je tišina, ki močno boli, 
a solza se ne posuši. 

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, babice, sestre, tašče in tete 

P A V L E K O Ž E L J , 
roj. Kozjek,p.d. Jurjeve mame iz Čirč 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki so ji v času njene 
hude bolezni stali ob strani in ji nesebično pomagali. Hvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje, 
darovali toliko cvetja, sveč in prispevali za sv. maše ter jo tako številno pospremili k večnemu 
počitku. Zahvaljujemo se osebju Diagnostičnega centra Bled, U K C Ljubljana in bolnišnici 
Golnik, za zdravljenje. Posebno zahvalo pa smo dolžni dr. Stularju, dr. Silvi Kozjak in družini 
Kandare za nego in lajšanje bolečih v zadnjih dneh njenega življenja. Hvala g. župniku Stanetu 
Zidarju za lepo opravljen obred in sveto mašo, pevcem in organistu iz Nakla ter za lepo 
zaigrano tišino. Se enkrat hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali v težkih trenutkih in ste 

ostali neimenovani. 

Žalujoči mož Pavel, sin Pavle in Miro z družino, sestra Micka z družino ter ostalo sorodstvo 

Čirče, Jama, 18. avgusta 1993 



K A M Z A V I K E N D 
Veselica v Naklem 

K e r je zob ča sa načel tudi naklanski gasilski dom, so gasilci v 
sk lopu nač r t a obnovi tvenih del p r iprav i l i tudi veselico, s katero 

želi jo pr idobi t i nekaj sredstev za obnovo doma. Vesel ica bo v so
boto zvečer , dobitke za s reče lov so prispevali krajani sami, igral 
pa bo ansambel M o n r o e band. V nedeljo popoldne vas bo zaba
val narodnozabavni ansambel A s , lahko pa se boste udelež i l i tu
d i tekmovanja v kegljanju in p ikadu, zmagovalce čaka jo bogate 
nagrade. 

Gasilska veselica na Šenturški Gori 
V nedeljo se bo ob 16. uri p r i gasilskem domu na Šen tu r šk i 

G o r i zače la ve l ika vrtna veselica. Najprej bodo " b i r m a l i " gasilski 
avto, potem bo tekmovanje harmonikarjev (zmagovalca č a k a le
pa nagrada), potem bo kegljanje in streljanje za lovsko trofejo. 
Harmonikar j i se lahko prijavijo eno uro pred prireditvijo v go
st i lni Pavl in . D o Š e n t u r š k e G o r e je lepa cesta, še l epša pa je peš 
pot iz Cerkel j (4 km) al i iz P o ž e n i k a (3 km). 

"Kličem vas, bratje" 
V nedeljo, 12. septembra, bo v N o v i G o r i c i osrednja pr imorska 

proslava v počas t i t ev pomembnih jubilejev iz zgodovine Primor
ske, predstavlja pa tudi s imbol zgodovinske nepretrganosti upora 
zoper v s a k r š n o nasilje. Proslava bo na t ravniku pred p roče l j em 
nove stavbe Primorskega dramskega g leda l i šča , kjer bodo peli 
m o š k i pevski zbor i s Primorske in zamejstva, sodelovala bo tudi 
godba na p iha la in fanfaristi. Slavnostni govornik bo predsednik 
Republ ike Slovenije M i l a n K u č a n . 

Velika vrtna veselica 
Dražgošk i gasilci vabijo v nedeljo, 29. avgusta 1993, ob 15. uri 

na vel iko vrtno veselico z bogatim s r eče lovom. Ogleda l i si boste 
lahko razne gasilske vešč ine , l a t i n sko - amer i ške in standardne 
plese, zabaval pa vas bo ansambel Obzorje iz Ž e l e z n i k o v . 

S kolesi na srečanje 
N a srečanje gorenjskih upokojencev (4. 9. 1993, ob 9. uri na 

K r p i n u ) pa svoje č l ane vabi tudi D r u š t v o upokojencev Brezje -
M o š n j e - Ljubno. Posebej vabijo upokojence - kolesarje, da se 
s rečan ja ude lež i jo s kolesi . Z b o r bo ob 8.30 na kr iž išču v Podv i -
nu, po s rečanju pa se kolesarji dobijo ob 16. uri na Brezjah, v b i 
feju Turk , kjer bo vsekakor vesel zak l juček lepega dne. 

Srečanje gorenjskih upokojencev 
Kolesarska sekcija pri D r u š t v u upokojencev Kran j organizira 

kolesarski izlet v K r p i n pri Begunjah, kjer bo 4. septembra 1993, 
ob 9. uri s rečan je gorenjskih upokojencev. O d h o d kolesarjev bo 
ob 7. uri izpred D r u š t v a upokojencev Kran j , v Trž iču pa se bodo 
karavani pr idruž i l i tudi tržiški upokojenci . 

Pohod na Porezen 
Organizaci jski odbor pohodov na Porezen vabi na letno sre

čan je borcev, planincev, tabornikov in mladine. Srečan je z žal
no komemoraci jo v počas t i t ev pad l ih na Poreznu bo v nedeljo, 
29. avgusta, ob U . ur i na Poreznu. 

Pohod je m o g o č iz smeri : Ce rkno , Že lezn ik i , Podbrdo, Jeseni
ce in Petrovo B r d o . K e r bo pohod v vsakem vremenu, ude l ežen 
cem p r i p o r o č a j o , da se vremenu pr imerno obujejo in ob leče jo . 

Pohod na Stol 
Rekreacijski k lub v e č n o mlad ih fantov organizira v soboto 28 

avgusta 1993, pohod na Stol . Zb i r a l i š če je na pa rk i r i š ču pr i avto
busni postaji v Radovl j i c i ob 6. uri zjutraj. C e n a izleta je 1.500 
SIT, pohodn ik i morajo imeti p l a č a n o č l a n a r i n o za leto 1993 Po 
vrni tvi bo kos i lo v hotelu Gra jsk i dvor, nato pa pred hotelom za
bavni program. 

R E Č E 
Pojasnilo 

Pisal i smo o hud i prometni 
nesreč i , k i se je zgodi la na ma
gistralni cesti Kran j - Jeprca na 
M e j i , ko so v t rčen ju umrle tr i 
osebe. V tej nes reč i je b i l udele
žen tudi A l o j z U r a n iz Ljublja
ne, k i t rčenja kl jub zaviranju ni 
mogel p repreč i t i . Zap i sa l i smo, 
da voznik U r a n ni b i l pripet z 
varnostnim pasom. Policisti pa 

'•so naknadno ugotovili, da je bil 
voznik Alojz Uran pripet z var
nostnim pasom. 

Z a napako se oprav iču je jo . 

Kdo je vozil belo 
Zastave 750? 
Kranj, 26. avgusta - V sredo, 25. 
avgusta, je ob 14. uri neznani 
voznik osebnega avtomobi la 
Zastava 750, bele barve, s prt
l j ažn ikom in s kranjsko regi
stracijo, voz i l iz Ž a b n i c e proti 
Laboram. Pri stanovanjski hiši 
Zgornje Bitnje 3a je začel pre
hitevati mestni avtobus v tre
nutku, ko je nasproti pripeljal 
voznik avtomobi la cimos A X . 

V o z n i k cimosa je začel zavirati 
in se umikat i v desno, zaneslo 
ga je v jarek in v drevo. 

Pol ic is t i pozivajo voznika 
bele Zastave 750, naj se jav i na 
Pol ic i j ski postaji Kran j a l i po
kliče po telefonu 92, prav tako 
pa prosijo za informacije vse 
morebitne oč iv idce . • D . S. 

Kdo je videl nesrečo 
na viaduktu Ljubno? 
Kranj, 26. avgusta - V soboto, 
21. avgusta, se je ob 17. uri i n 
25 minut na magistralni cesti 
Kran j - Jesenice na v iaduktu 
Ljubno zgodi la huda prometna 
nezgoda, v kateri je umrl otrok. 

Nekatere oko l i š č ine nes reče 
niso jasne, zato pol ic is t i prosi
jo vse, k i so n e s r e č o v idel i a l i 
ka rko l i o njej vedo, da pok l i če 
jo telefonsko š tev i lko 0 6 4 - 222 
- 321 al i se osebno oglasijo na 
Prometni po l ic i j i Kran j . 

Še posebej pa prosijo, da se 
oglasi ž e n s k a , k i se je peljala z 
avtobusom, iz katerega so ne-

= » A D I O 

KOMERCIALA: 
Tel:064/221-186 
Fax:064/221-865 

zgodo vide l i . Sedela je na sede
žu za vozn ikom, izstopi la pa je 
v G o z d Mar tu l jku . • D . S . 

Trčila v drevo 
Kranj, 26. avgusta - V sredo, 25. 
avgusta, se je na loka ln i cesti 
izven naselja Že je zgodi la pro
metna nezgoda, v kateri je b i l a 
huje p o š k o d o v a n a voznica 
osebnega avtomobi la , 22-letna 
E lv i sa Bajrović . 

V o z i l a je osebni avto Zasta
va 750, v nepreglednem ov inku 
pa jo je na mokrem vozišču za
neslo tako, da je zapeljala na 
robnik in na travo ter se č e l n o 
zaletela v drevo. 

Odpel ja l i so jo v l jubljanski 
Kl in ičn i center. • D.S. 

D O O T S U S R 

OBVESTILO DIJAKOM IN STUDENTOM! 
Pred Vami je začetek novega šolskega leta. Kot vsako leto 
Vam tudi letos ponujamo nekaj novosti v zvezi z nakupom 

vozovnic za prevoz v šo lo .Če vam vozni redi naših avtobusov 
ustrezajo, Vas obveščamo, da Vam 

V ŠOLSKEM LETU 1993/94 NUDIMO NASLEDNJE MOŽNOSTI NAKUPA VOZOVNIC: 
- blok desetih vozovnic(kuponske) - ugoden komercialni , 
- m e s e č n a vozovnica - ugoden komercialni popust, 
- polletna vozovnica - ugoden komercialni popust, 
- celoletna vozovnica - ugoden komercialni popust, 
- enosmerne vozovnice (za vse zgoraj navedene vozovnice). 
Mesečne vozovnice lahko kupite na dva čeka, polletne ali celoletne 
vozovnice pa celo na tri čeke. 
Vse zgoraj navedene vozovnice veljajo neomejeno vse dneve v 
mesecu oziroma letu. V upanju, da naša ponudba prevozov zadovoljuje 
Vaše potrebe, Vas pričakujemo na naših prodajnih mestih. 
- v Tržiču na avtobusni postaji, 
- v Bistrici pri Tržiču v Gasilskem domu, 
- v Kranju na avtobusni postaji v kiosku LOTO 
- v LJubljani na avtobusni postaji, Trg OF 1, 
- v Ljubljani Turistnična agencija Integral, Slovenska ul. 56, 
- v Ljubljani Turistnična agencija Integral, Kolodvorska ul. 

Dodatne informacije in vozne rede našega podjetja zahtevajte 
na prodajnih mestih ali po telefonu 064/50-394 al i 064/50-067. 

Ob koncu šolskega lota bomo Izžrebali 9 0 Imetnikov naših 
vozovnic, k i Jih bomo odpe l ja l i na čudovit celodnevni Izlet. 
PREDPRODAJA VSEH VOZOVNIC SE ZAČNE 16.8.1993 
Ne zapravite za prevoz več denarja, kot Je res najno potrebnol 

Ž e l i m o V a m u s p e š n o š o l s k o l e t o i n s r e č n o v o ž n j o ! 
K o l e k t i v I N T E G R A L T R Z I C 

- N a r o č n i š k a akci ja G o r e n j s k e g a g lasa 

500 N A G R A D 
OB 500-LETNICI GORENJSKEGA SEJMA 
V torek smo objavili delni seznam izžre
bancev v sejemski nagradni naročniški 
akciji, v kateri ste sodelovali s kuponom 
iz časopisa (z Vašim odtisnjenim naslo
vom na drugi strani!) ter vpisanim odgo
vorom na nagradno vprašanje. Odgovo
ra ni bilo težko izluščiti - težje je bilo 

deliti nagrade, kajti v bobnu za žrebanje 
je bilo več kot 52.000 kuponov. Seznam 
danes nadaljujemo (ker 500 imen, pri
imkov in naslovov ni kar tako. bomo z 
objavo nadaljevali tudi v torek!). V tor
kovi številki smo objavili prvih 30 na
grajencev za 11 vrst nagrad. 

12. Stane Canjko, Poljska pot 3, Bled; Marija Praprotnik, Prešernova 4, Radovljica; 
Boris Hafner, C. revolucije 20, Jesenice; Leopold Pangerc, Črnivec 19, Brezje; Milan 
Valjavcc, Brezje 8, Tržič; Andrej Radej, Zg. Bitnje 157, Zaboka; Jože Podjed, Predos-
Ije 69/a, Kranj; Stane Krajnik, Kidričeva 28, Šk. Loka; Alojz Pungerčar, Begunje 63; 
Franc Hudomal, Jezerska c. 8, Kranj; Milan Grden, Ul. 31. div. 1, Kranj; Andrej Nu-
nar, Sp. Besnica 156, Zg. Besnica; Feliks Robida, Skaručna 12, Vodice; Marjan Dob-
nikar, Rodine 29, Žirovnica; Sonja Ziherl, Partizanska 43, Šk. Loka; Tine Aljančič, 
Vrečkova 6, Kranj; Alojzija Lah, Trata 22, Šk. Loka; Polde Križaj, Godešič 53, Šk. 
Loka; Milka Burnik, Sovodenj 32, Sovodenj; Anica Sinko, Smlednik 21/a, Smlednik; 
Marica Rožič, Mevkuš 11, Zg. Gorje; Marjan Tolar, Martinj vrh 37; Železniki; Ivan 
Vehovar, Zbilje 50/a, Medvode; Marjan Krive, Ob Belci 6, Boh. Bistrica; Marica De
beljak, Hotovlje 42, Poljane (prejmejo vrednostne bone po 2.000,00 SIT za nakup v pro
dajalnah Mercator - Preskrba d.d., Tržič) 

13. Janez Šturm, Potok 17, Železniki; Anton Kunč, Gregorčičeva 32/a, Bled; Slavka 
Ferlan, Ševlje 30, Selca; Janez Rozman, Pavnica 7, Kamna Gorica; Vojko Ješe, Sp. 
Dobrava 8, Kropa; Mirko Galičič, Gor. vas 112; Marija Gantar, Partizanska 68, Žiri; 
Janez Ahlin, Gradnikova 29, Radovljica; Janez Bergant, Zg. Luia 20, Selca; Slavica 
Pustoslemšek, Betonova 9, Kranj; Majda Vehovec, Pipanova 76, Šenčur; Jože Nogra-
šek, Predoslje 134, Kranj; Marija Prašnikar, Šubljeva 1, Domžale; Slavko Jamar, 
Gorjuše 5, Boh. Bistrica; Mojca Jugovič, Preddvor 141; Mira Žun, Kranjska c. 11, 
Šenčur; Marija Kat rasni k, Pod Rodico 2, Boh. Bistrica; Danilo Benedik, Selca 83; Pe
ter Sodnik, Preddvor 127; Franc Kuhar, Zg. Duplje 75 (prejmejo vrednostne bone po 
2.000,00 tolarjev podjetja BPT - Bombažna predilnica in tkalnica d.o.o., Tržič) 

14. Sonja Blatnik, Koritenska 15, Bled; Franc Cvenkelj, Ljubno 26, Podnart; Janez 
Tolar, Jesenovec 6, Železniki; Jožica Bizjak, Trstenik l/a, Golnik; Franc Sodja, Blej. 
Dobrava 87; Vera Smukavec, Vackova 3, Boh. Bistrica; Milan Meglic, Grahovše 11, 
Tržič; Vinko Štupar, Vodiška 68, Vodice; Branko Oblak, Dobračevska ul. 20, Žiri; Pe
ter Potočnik, Sv. Duh n. vas 74, Sk. Loka; Franc Štular, Zadnja vas 6, Begunje; Milan 
Zupan, Senično 59, Križe; Francka Jankovič, Sp. Bitnje 61, Žabnica; Lidija Zupan, 
Zaloše 21, Podnart; Jože Klinar, Brezje 20 (prejmejo vrednostni bon za tisoč tolarjev 
za nakup v prodajalnah Trgovskega podjetja Kokra Kranj) 

V S E M I S K R E N E Č E S T I T K E ! 

\ 

Čepice Gorenjskega glasa 

NAJSREČNEJŠA ŠTEVILKA: 10186 
Na Gorenjskem sejmu smo na razstavnem prostoru Gorenjskega glasa delili tudi 
lične papirnate čepice. V vročih sejemskih dneh, ko je sonce neusmiljeno pripe
kalo in sta bili sejemski hali kot savni, je bila čepica zelo koristen pripomoček: in 
to ni vse: vsaka čepica je bila hkrati srečka, saj je bila na njej številka, kakršna je 
tudi na kupončku, ki je sodeloval v nagradnem žrebanju. Po zaključku sejma smo 
iz prepolne škatle kuponov izžrebali 40 nagrajencev. Objavljamo številke čepic, ki 
prinašajo nagrade - s čepicami se čimprej oglasite v tajništvu Gorenjskega glasa 
(Bleivveisova 16, Kranj) ali pa čepico, na kateri je odtisnjena izžrebana številka, 
pošljite na naš naslov (Gorenjski glas, 64001 Kranj, p.p. 124). Nagrade čakajo! 

1. nagrada: rollerji R O C E S (firmo Roces na slovenskem trgu zastopa Podjetje 
ASA Naklo) - čepica s številko 10186 
2. - 15. nagrada: nakup šolskih potrebščin v vrednosti po 1.000,00 tolarjev: 
01339, 01342. 01340, 05057, 01565, 04162, 08833, 04158. 03148, 02554, 04907, 03569, 
10302, 10187 
15. - 40. nagrada: Glasova bombažna majica: 09506, 06712, 09138, 03514, 09473, 
07749, 09471. 08986, 08987,09469, 03227, 03389, 04827, 05391, 03404, 04356, 07977, 
•08333, 04337, 03419, 01323, 09444. 05033. 00566, 09023 
Vsekakor poglejte na čepico Gorenjskega glasa, ki ste jo dobili na Gorenjskem 
sejmu, če je Vaša srečna številka! 




