Cestno podjetje iz Kranja urejuje cesto med Godešičem in Retečami, dolgo 2,5 kilometra. Delu
financira republiška skupnost za ceste. Cestno podjetje iz Kranja računa, da bo modernizacija
Pomembnega cestnega odseka končana julija letos, (jk) - Foto: F Perdan

Po naroČilu republike skupnosti za ceste poskrbi Cestno podjetje iz Kranju vsako leto za tako
imenovano talno cestnoprometno signalizacijo. V poštev prihajajo ceste, širše od petih metrov.
fotografiji urejevanje signalizacije na križišču pri Rekselnu v Kranju, (jk) Foto: F. Perdan
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Kranj, torek, 20. 4. 1976
Cena: 2 dinarja
List izhaja od oktobra 1947 kut tednik,
od januarja 1958 kot poltednik, od janu
arja 1960 trikrat tedensko, od januarja
1964 kot poltednik ob sredah in sobotah,
od julija 1974 pa ob torkih in petkih.

Ustanovitelji: o b č i n s k e konference S Z D L
Vesenice, K r a n j , Radovljica, Š k o f j a L o k a
!*» T r ž i č - Izdaja Ć P Glas K r a n j . G l a v n i
e d n i k Igor Slavec — Odgovorni ured
nik A l b i n U č a k a r
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V a r n e j š i in hitrejši promet

Omejitev
Javno posojilo za srednjeročno vzdrževanje in
hitrosti
izgradnjo magistralnih ter regionalnih cest v Slo
ne spre mej en a
veniji

Škofja Loka - V soboto, 17. aprila, je bila na Bukovškem polju v Selški
dolini vojaška, vaja pripadnikov enot JLA iz vojašnice »Jože Gregorčič-Gorenjc« iz Škofje Loke. Ogledali so si jo tudi člani osnovnih organizacij ZRVS
s celotnega področja škofjeloške občine. Rezervni vojaški starešine so si vajo
! [
povabilo občinskega odbora ZRVS. Po končani vaji so predstav
niki občinskega odbora ZRVS položili venec ob spomenik žrtvam zadnje
Vojne v Dolenji vasi, kije postavljen po zamislih arhitekta Jožeta Plečnika v
Pomin vsem med drugo svetovno vojno padlim borcem s področja Selške
doline. Vsem zbranim je na zaključku vojaške vaje spregovoril Benjamin
Nastran. Govoril je o bojih v Selški dolini, še posebno pa o tistih, ki so se med
ojno vihro odvijali na področju Bukovškega polja, Praprotna, Dolenje vasi
\n krajih v bližnji okolici. Na vaji so sodelovali tudi pripadniki civilne zaščite
i* okoliških krajev. Poleg rezervnih vojaških starešin so si vajo ogledali še
Predstavniki škofjeloške občinske skupščine, občinskih
družbenopolitičnih
organizacij ter predstavniki krajevnih skupnosti in družbenopolitičnih
orga
nizacij s področja Selške doline, (jg) — Foto: J. Govekar
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Dosedanje javne razprave o pro
gramu novogradnje, rekonstrukcije
in modernizacije slovenskih ma
gistralnih ter regionalnih cest v nas
lednjih petih letih so pokazale, da v
Sloveniji podpiramo takšen program
ter hkrati potrdile, da nadaljujemo z
akcijo za razpis javnega posojila za
ceste. Tako so v petek, 16. aprila,
ugotovili na seji izvršnega odbora
republiške konference socialistične
zveze in na nedavni tiskovni konfe
renci republiškega odbora-za izvedbo
posojila.
Vpis posojila bi trajal od 1. maja
do 31. oktobra letos. S prodajo
obveznic pa naj bi zbrali okrog 900
milijonov dinarjev ali približno 9 od
stotkov od potrebne vsote za uresni
čitev celotnega srednjeročnega pro
grama. Vendar pa so*na seji izvr
šnega odbora R K S Z D L poudarili,
da vpisovanje posojila vendarle ni
zbiranje
manjkajočega
denarja,
marveč da to posojilo pomeni
možnost za pospešitev dograditve in
izboljšanja republiške cestne mreže.
Hkrati pa je to v skladu z resolucijskimi in razvojnimi prizadevanji za
hitrejši in enakomernejši razvoj
Slovenije. Takšen program bo nam
reč pripomogel k hitrejšemu in
varnejšemu cestnemu prometu pri
nas.
Ob tem pa bi bila potrebna večja
vlaganja tudi v občinske in krajevne
ceste. Tako je bilo na izvršnem od-

I « b i l e i n a!
m e š a n i c a

^ Petek je bil na kranjski gimnaziji kulturni večer,ki so ga gimnazijci pripra
v okviru praznovanj ob 75-letnici ustanovitve te pomembne kranjske šole.
jfečera sta se udeležila tudi dr. Bratko Kreft in Gregor Strniša. Učenci so
ali i recitirali odlomke iz njunih del, potem pa sta umetnika odgovarjala
njihova vprašanja
— Foto: J. Zaplotnik
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boru slišati pobudo, da bi vsaka
občina z obveznicami zbrani denar,
ki bi presegel dogovorjeno vsoto,
vložila v obnovo in gradnjo svojih
cest. Hkrati pa so sklenili, naj se
razprave o programu razvoja cest
nega omrežja nadaljujejo povsod,
kjer še niso končane, ali so bile
doslej bolj površne.
Omenili so tudi, da bo po občinah
treba organizirati občinske štabe za
tehnično usklajevanje vpisovanja
posojila, v delovnih organizacijah pa
naj bi takšno pobudo prevzel sin
dikat. Socialistična zveza bo vodila
vpisovanje posojila v svojih krajev
nih organizacijah za kmete, obrtnike
in upokojence. Izvršni odbor pa je
razen tega podprl pobudo, da se
čimprej dogovorijo in določijo ugod
nosti za posamezne vpisovalce takš
nega posojila. Na tiskovni konfe
renci pa so opozorili, da se morajo v
organizacijske priprave in seznanja
nje občanov in delovnih ljudi o
posojilu vključiti vse družbeno
politične organizacije in drugi v
občinah.
A. Z.

57.000
obiskovalcev

Kranj — V Savskem logu v Kra
nju so v nedeljo, 18. aprila, zvečer
zaprli letošnji X V . mednarodni kme
tijski in gozdarski sejem, na katerem
je od 9. aprila na 8000 kvadratnih
metrih razstavljalo prek 110 podjetij
(12 iz tujine), ki je zastopalo še prek
50 domačih in prav toliko tujih raz
stavljavcev. Čeprav zaradi zmanjša
nega uvoza letos na sejmu ni bilo
toliko uvoženih strojev in opreme, je
bila izbira na sejmu vseeno bogata.
Sejem je namreč pokazal, da tudi
domača podjetja že delajo razno
vrstno kmetijsko in gozdarsko me
hanizacijo.
Sejem si je ogledalo okrog 57.000
obiskovalcev iz vse Slovenije in tudi
iz drugih republik in iz zamejstva.
Po nepopolnih podatkih uprave Go
renjskega sejma so razstavljavci le
tos zabeležili nekaj manjši promet
kot
na lanskem spomladanskem
sejmu. Vzrok za to je predvsem za*
radi pomanjkanja uvoženih trak
torjev in kmetijske ter gozdarske
opreme iz uvoza. Pa tudi osebnih
avtomobilov ni bilo na letošnjem
sejmu. Vseeno pa je bila večina raz
stavljavcev z letošnjo prodajo na
sejmu zadovoljna.

Kot so sporočili na republiškem
sekretariatu za notranje
zadeve
SRS bo še naprej v veljavi odredba
o omejitvi hitrosti na magistralnih
in regionalnih cestah v naši repub
liki. Tudi če bi prenehala veljati
zvezna odredba o omejitvi hitrosti
na jugoslovanskih magistralnih ce
stah na 100 kilometrov na uro in na
regionalnih na 80 kilometrov na uro,
bi v Sloveniji taka omejitev na vsak
način veljala še naprej; v naši
republiki se namreč večina hujših
prometnih nesreč pripeti še vedno
zaradi neprimerne hitrosti, zato ni
vzroka za ukinitev omenjene odred
be.
Nova pa je odredba o omejitvi
prometa na javnih cestah v SRS v
turistični sezoni od 15. junija do
15. septembra za tovornjake, katerih
največja dovoljena teža presega pet
ton. V dosedanji odredbi o omejitvi
prometa je bilo rečeno, da ne smejo
taka vozila na cesto ob petkih,
sobotah, nedeljah in praznikih, v no
vejši odredbi pa je sobota izpuščena.
Izkazalo se je namreč, da promet
v turistični sezoni pa tudi promet ob
koncu tedna, pri nas naraste v petek
popoldne, v soboto upade in naraste
spet v nedeljo popoldne. Iz omejitve
pa so izvzeti tovornjaki z nosilnostjo
do 2,5 tone, ker ti običajno vozijo na
kratkih relacijah, pa tudi njihova
največja dovoljena hitrost 80 kilo
metrov na uro je tolikšna, da ne
morejo tvoriti kolon.

Splovili ladjo
Kranj
V ladjedelnici Fudžinagata v
Osaki na Japonskem so v petek,
16. aprila, splovili novo ladjo slo
venske trgovske mornarice. To je že
druga od petih enakih ladij z nosil
nostjo 18.000 ton. Ladjo z imenom
Kranj je »krstila« botra Veronika
Kastelic iz Kranja, ki je zaposlena v
Tekstilindusu. Nova polkontejnerska ladja bo dograjena čez dobre tri
mesece, potem pa jo bodo predali
Splošni plovbi v Piranu. Takoj po
prevzemu pa bo ladja Kranj vklju
čena v redni linijski promet okoli
sveta in bo v domačo luko priplula
prvič šele čez približno pol leta.
A. Ž.

Glas v Žirovnici

GOLNIKU
GRADIJO
— Delavci Splošnega gradbenega podjetja
pOjekt iz Kranja, TOZD Tržič, so začeli sredi lanskega leta graditi na
V°iniku nov stanovanjski blok, ki bo predvidoma vseljiv julija letos. V njem
bo 44 enosobnih, dvosobnih in trosobnih stanovanj in garsonjer za delavce
* lniške bolnišnice, (jk) — Foto: F. Perdan
Q

Jutri, v sredo, 21. aprila, prihajamo v goste prebivalcem krajevne skupnosti Žirovnica.
Ob 19. uri pričakujemo krajane Rodin, Sela, Breznice, Zabreznice. Most. Brega. Doslovč,
Vrbe, Smokuča, predstavnike družbenopolitičnih organizacij krajevne skupnosti, pred
stavnike krajevne skupnosti ter predstavnike društev in organizacij v osnovni šoli na
Brez niči.
Prisluhnili bomo vaši besedi o razvoju kraja, o problemih in težavah, o uspehih, si
zabeležili in vašo krajevno skupnost pozneje predstavili v sliki in besedi ostali Gorenjski.
Prepričani smo, da bomo izvedeli precej novega, saj je skokovit razvoj žirovniške krajevne
skupnosti terjal nemalo prizadevanj samih krajanov in tudi predvidena nadaljnja rast
se bo izoblikovala le ob nenehnih naporih in zavzetosti. Zanimalo nas bo, kakšen gospo
darski in kulturni napredek beleži v zadnjih nekaj letih žirovniška krajevna skupnost in
kako naj bi v srednjeročnem obdobju razreševala svoje probleme. Skratka, več nam boste
povedali, bolje vas bomo lahko predstavili v eni izmed prihodnjih številk Glasa. D. S.
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PKVI MEDNARODNI SEJEM MALEGA GOSPODARSTVA V KRANJU OD 7. DO 14. MAJA

Naroč nik:

C

Izvršni svet

skupščine občine Kranj

3. seja
CK Z K J

RAZPISUJE

V goboto je bila v Beogradu
.7. seja CK ZKJ. Na seji so
obravnavali poročilo o delu
predsedstva centralnega ko
miteja ZKJ in njegovih orga
nov med drugo in tretjo sejo,
razpravljali so o idejno poli
tičnih vprašanjih samouprav
nega združevanja
dela in
sredstev ter o nalogah zveze
komunistov.
Referat o
idejnopolitičnih
vprašanjih
samoupravnega
združevanja
dela in sredstev
ter o nalogah komunistov je
imel član predsedstva CK
ZKJ Roman Albreht.

Spominski park
v Brežicah
V pripravah na republiško
razstavo Hortikultura 76, ki
bo junija v Brežicah, so mladi
iz te občine pripravili veliko
delovno akcijo. Okrog osnovne
šole bratov Ribar so v soboto
ves dan zasajevali drevesa za
spominski park. V akciji so
poleg domačih šolarjev sode
lovali tudi šolarji iz Srbije,
Makedonije in Bosne, sluša
telji vojne akademije Beograd,
taborniki iz Ljubljane in Vele
nja ter mladi člani hortikulturnega društva
Kidričevo.
Več sto mladih bo zasadilo
nad tisoč sadik.

Pomoč
zdomcem
Progresivna vlada premiera
Uila na Nizozemskem bo letos
porabila tri milijarde guldnov
(1,5 odstotka narodnega do
hodka) za pomoč zdomcem, ki
zapuščajo
Nizozemsko. Naši
zdomci naj bi dobili od te
vsote približno
5 milijonov
guldnov (30 milijonov dinar
jev), in sicer prek
našega
fonda za nerazvite. Pogajanja
o tem predlogu se bodo kmalu
začela.
Nizozemska
vlada
preudarja tudi o izvozu celih
tovarn, zlasti tekstilnih, ki so
zaradi potreb po
številnih
delavcih nerentabilne. Za to
varne se že zanimajo nekatere
sredozemske dežele.

Nove vez!
V Miomici, eni najmanj
razvitih občin v Srbiji, so v so
boto slovesno vzidali temeljni
kamen za prvo industrijsko
delovno organizacijo na tem
področju. Nova tovana termoizolacijskega materiala, ki jo
bodo postavili do septembra,
je del investicijskega progra
ma Tovarne izolacijskega mamateriala Laško. Nova tovar
na bo v okviru sedanje organi
zacije združenega dela poslo
vala kot temeljna organizaci
ja. Letno bo dala na trg za 100
milijonov dinarjev izdelkov,
zaposlovala pa bo 210 delav
cev.
Temeljni kamen za novo
tovarno je vzidal podpredsed
nik slovenskega izvršnega sve
ta Zvone Dragan, kije ob tem
poudaril, da je ta
naložba
nova vez bratstva med Sloven
ci in Srbi.

Štafeta
v Makedoniji
Štafeta mladosti je v soboto
prispela v Makedonijo. V Tetovem so nosilcem pripravili
veličastem sprejem. Podobno
je bilo tudi v drugih krajih ob
poti, predvsem pa v Bituši ob
albanski meji, Debru in Strugi
ob Ohridskem jezeru.

Prežihov
spominski dom
Do konca prihodnjega leta
bodo na Prežihovem vrhu nad
Ravnami
uredili spominski
dom
slovenskega
pisatelja,
revolucionarja in prvega pred
sednika Ljudske prosvete Slo
venije Lovra
KuharjaPrežihovega Voranca. To so sporo
čili ra novinarski konferenci
Prež, \ovega sklada, ki ga je
imenovalo predsedstvo ZKPO
Slovenije in je imelo v soboto
prvo sejo na Ravnah.

delovna mesta ravnateljev naslednjih šol in dijaškega doma:
1
2.
3.
4
5
6
7

OSNOVNE ŠOLE »SIMON JENKO« KRANJ,
OSNOVNE ŠOLE »STANE ŽAGAR« KRANJ,
OSNOVNE ŠOLE »STANKO MLAKAR« ŠENČUR,
POSEBNE OSNOVNE ŠOLE KRANJ,
GLASBENE ŠOLE KRANJ,
ŠOLSKEGA CENTRA ZA BLAGOVNI PROMET KRANJ,
SREDNJE TEHNIŠKE ČEVLJARSKE ŠOLE V TOZD
»ŠOLSKI CENTER ZA TEKSTILNO IN OBUTVENO STRO
KO« V SESTAVI TEKSTILNEGA CENTRA KRANJ,
8 DIJAŠKEGA DOMA KRANJ.
POGOJI :

Škofja Loka — V četrtek, 15. aprila, so prispeli na tridnevni obisk v
škofjeloško občino prosvetni delavci iz -s Škof j o Loko pobratene občine
Medicina v Italiji. Ob prihodu so jih sprejeli predsednik skupščine
občine
Škofja Loka Tone Polajnar ter predstavniki temeljne
izobraževalne
skupnosti. Popoldne so si gostje ogledali osnovni šoli »Padlih prvoborcem
v Žireh in »Ivana Tavčarja« v Gorenji vasi, zvečer pa so se pogovarjali
z ravnatelji šol škofjeloške občine. V petek so prosvetni delavci iz Medicine
obiskali vzgojno varstveno ustanovo na Trati ter prisostvovali predavanjem
na osnovni šoli »Peter Kavčič« v Podlubniku. Popoldan pa je bil namenjen za
obisk loškega gradu in ogled muzeja ter Škofje Loke in obisk Železnikov, šole
in muzeja v kraju ter Dražgoš. Pred odhodom domov so si gostje ogledali
še Bled in Begunje. Ob koncu obiska so italijanski profesorji izrazili željo po
še tesnejšem sodelovanju s Skofjeločani, obenem pa so jih povabili, naj jim
čimprej vrnejo obisk, (jg) — Foto: J. Zaplotnik

Jesenice
V četrtek, 15. aprila, je občinska konferenca S Z D L Jesenice pripravila
problemsko konferenco o .štipendiranju v jeseniški občini. Delegati so se
pomenili o problemih podeljevanja kadrovskih in solidarnostnih štipendij in
pri tem predvsem poudarili, da bi morale organizacije združenega dela več
pozornosti posvetiti štipendiranju svojih kadrov in ne le obremenjevati
solidarnostni sklad. Zdaj večinoma štipendira le jeseniška Železarna, ostale
organizacije pa niso načrtovale, koliko novega kadra potrebujejo v naslednjih
letih.
D . S.
V sredo, 14. aprila, je bil pri občinski konferenci Z S M S prvi sestanek pri
pravljalnega odbora za sprejem letošnje štafete mladosti v jeseniški občini.
Člani so se dogovorili o časovnici štafete, o osrednji prireditvi ob sprejemu ter
o nosilcih štafetne palice. V jeseniško občino bo štafeta mladosti prispela na
dan zmage — 9. maja. Osrednja prireditev bo v Završnici ob spominskem
obeležju ponesrečenega sekretarja Skoja Dragoljuba Milovanoviča. Štafetno
palico bodo zatem ponesli mladinci skozi Jesenice in zgornje savsko dolino
na Vršič, kjer jo bodo predali Tolmincem. V Mojstrani se bo zvezni štafeti
priključila še Triglavska štafeta, ki jo bodo z našega najvišjega vrha prinesli
mojstranški in jeseniški alpinisti.
J. R.

pod 1., 2. in 3.:
Učitelj osnovne šole z dokončano srednjo, višjo ali visoko izobrazbo,
najmanj 5 let vzgojno izobraževalne prakse ter opravljen strokovni
izpit;
pod 4.:
Učitelj z višjo ali visoko defektološko šolo, najmanj 5 let vzgojno izo
braževalne prekse ter opravljen strokovni izpit;
pod 5.:
Učitelj glasbene šole z višjo ali visoko izobrazbo glasbene smeri, naj
manj 5 let vzgojno izobraževalne prakse ter opravljen strokovni izpit;
pod 6. in 7.:
Učitelj srednje šole z dokončano visoko izobrazbo, najmanj 5 let vzgoj
no izobraževalne prakse in opravljen strokovni izpit;
pod 8.:
Višja ali visoka izobrazba pedagoške smeri, najmanj 5 let vzgojno izo
braževalne prakse in opravljen strokovni izpit.
Kandidati za navedena delovna mesta morajo imeti ustrezne moralnopolitične kvalitete ter organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi.
Kandidati naj vložijo prošnje, kolkovane z 2 din ter priložijo
življenjepis, dokazilo o izobrazbi, strokovnem izpitu in delovnih
izkušnjah ter potrdili o nekaznovanju in da niso v preiskavi na
naslov:
Komisija za kadrovanje in zaposlovanje pri izvršnem svetu
skupščine občine Kranj, Trg revolucije 1, 64000 Kranj.

Odbor za medsebojna razmerja

Gorenjske lekarne Kranj

Kranj
Na 95. redni seji se bo danes (20. aprila) sestal izvršni svet kranjske
občinske skupščine in obravnaval poročilo o gospodarjenju v občini v mi
nulem letu. Na dnevnem redu je še razprava o zaključnem računu proračuna
občine za leto 1975, o predlogu za prenos kmetijskih zemljišč na kmetijsko
zemljiško skupnost in o predlogih zeois davkov od opravljanja kmetijske
dejavnosti.
Jutri, 21. aprila, bo skupni sestanek skupine delegatov za področje gospo
darstva in zbora občin. Obravnavali bodo gradivo za 29. sejo zbora zdru
ženega dela in zbora občin republiške skupščine. Na seji bodo določili tudi
delegate za sejo zbora združenega dela republiške skupščine.
A. 2.

razpisuje prosto delovno mesto

blagajnika
v Lekarni K r a n j — za n e d o l o č e n č a s .
Pogoji:
ena-ali dvoletna šola za administratorje ali nepopolna srednja šola ali
dokončana poklicna šola.
Stanovanja ni na voljo.
Prošnje se sprejemajo 15 dni od razpisa.

Radovljica
V četrtek popoldne je bila v Radovljici izredna seja izvršnega sveta
občinske skupščine. Na dnevnem redu je bila razprava o dodelitvi presežka
proračuna za minulo leto interesnima skupnostima Bled in Kobla in obrav
navanje proračunskih sredstev za veterinarsko službo Živinorejsko veteri
narskega zavoda za Gorenjsko. Razen tega so člani izvršnega sveta raz
pravljali še o financiranju dodatnih obveznosti za most čez Savo na Kupljenik in o plačilu dodatnih stroškov za Šivčevo hišo.
Občinska konferenca socialistične zveze je včeraj, 19. aprila sklicaln pro
blemsko konferenco o štipendiranju v radovljiški občini. Na podlagi sklepa
medobčinskega sveta S Z D L za Gorenjsko in programa dela občinske kon
ference socialistične zveze je gradivo za konferenco pripravila posebna
skupina. Konference so se med drugim udeležili tudi predstavniki učencev
in študentov, zavoda za zaposlovanje o .novnih in srednjih šol in predstavniki
kadrovskih služb iz nekaterih delovnih organizacij.
A. Z.

Škofja Loka
Danes se bo v Mladinskem domu v Bohinju končal tridnevni seminar, ki
ga je za predsednike osnovnih organizacij ZSMS s celotnega področja
škofjeloške občine, za predsednike komisij in centrov pri občinski konferenci
ZSMS ter za člane predsedstva občinske konference Z S M S pripravila škofje
loška občinska konferenca ZSMS. Udeleženci seminarja so najprej analizirali
sklepe zadnjega skupnega posveta, ki je bil v decembru, nato pa so poslušali
predavanja o odnosih med Jugoslavijo in Italijo ter Avstrijo in Madžarsko in
položaju slovenske narodnostne skupnosti v teh državah, usmerjenem izobra
ževanju, gospodarstvu škofjeloške občine v letošnjem letu, zakonu o združe
nem delu ter najaktualnejših problemih v škofjeloški občini. Predavali so
predsednik občinske konference Z S M S Škofja Loka Janez Sušnik,
predstavnik republiške konference S Z D L Danilo Turk, pomočnik sekretarja
za vzgojo in izobraževanje pri republiški konferenci S Z D L Polde Kejžar,
predsednik izvršnega sveta škofjeloške občinske skupščine Jože Stanonik,
predsednik medobčinskega sveta zveze sindikatov Slovenije za Gorenjsko
ter predsednik skupščine občine Škofja Loka Tone Polajnar.
V torek, 20. aprila, ob 12. uri bo v Škofji Loki seja izvršnega sveta
skupščine občine Škofja Loka. Člani izvršnega sveta bodo pregledali in skle
pali o potrditvi sklepov zadnje seje ter razpravljali o predlogu sklepov
izvršnega sveta in predsedstva občinske skupščine v zvezi z obravnavo
prikaza rezultatov gospodarjenja v lanskem letu, predlogu za izdajo soglasja
k samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi območne samoupravne
interesne skupnosti za P T T promet Kranj, predlogu za potrditev statuta
SGP Tehnik-TOZD »komunalne dejavnosti« Škofja Loka ter povišanju sta
narin in najemnin.
-jg

Tržič

ČGP Delo,
TOZD Časopisi, podružnica Kranj,
Koroška 16
sprejme takoj
1. prodajalko-ca
za prodajo časopisov, revij, tobačnih izdelkov in galanterije
v kioskih na Bledu, v Kranju, Gorenji vasi in v Škofji Loki.
Delo je pogodbeno s polnim delovnim časom za nedoločen ČP.S.
Pogoj: prodajalec (s končano šolo za prodajalce), ali priučen
prodajelec z nekaj leti delovnih izkušenj pri tem delu. Za prodajno
mesto na Bledu je pogoj znanje nemškega jezika. Zaposlimo tudi
upokojence.

2. ulične kolporterje
za prodajo časopisov, revij in razglednic na odprtih pultih v
Kranju, v Radovljici, na Bledu in v avtokampu Sobec.
Delo bo primerno za dijake in študente v času od 1. 6. do 30. 9.
1976.

3. dostavljača časopisov
za dostavo časopisov in revij iz pošte do naših kioskov na
Bledu za čas od 1. 5. do 30. 9.1976.
Kandidati dobijo vse informacije v podružnici ČGP Delo, Kranj«
Koroška 16 ali na tel. 21-280.

Razpisna komisija delavskega sveta

Trgovskega podjetja Rožca, p. o.
Jesenice, Delavska 1
razpisuje na podlagi 81. čl. statuta in 8. ter 10. čl. sa
moupravnega sporazuma o medsebojnih razmerjih
delavcev T P R o ž c a Jesenice
prosto delovno mesto
individualnega poslovodnega organa

direktorja delovne organizacije

V sredo, 14. aprila, se je na občinski konferenci S Z D L v Tržiču sestala
komisija za priznanja. Razpravljala je o predlogih za letošnja priznanja
Osvobodilne fronte, ki bodo slovesno podeljena na osrednji tržiški proslavi v
počastitev 27. aprila, dneva Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Letos
nameravajo v Tržiču podeliti 5 priznanj QF.
Danes popoldne sklicuje v paviljonu N O B v Tržiču občinska konferenca
S Z D L posvetovanje o družbeni samozaščiti. Na posvetovanju bodo razprav
ljali o problematiki in doseženi stopnji družbene samozaščite v tržiški občini,
o predlogu družbenega dogovora o družbeni samozaščiti in o organizaciji
javnih razprav o tem dokumentu. Občinska konferenca S Z D L je na
posvetovanje povabila predsednike krajevnih skupnosti, predsednike krajev
nih organizacij in krajevnih konferenc S Z D L , predsednike osnovnih organi
zacij sindikata in Zveze socialistične mladine, sekretarje osnovnih organizacij
ZK in predstavnike občinske skupščine ter občinskih družbenopolitičnih
organizacij.
-jk

* ta

(reelekcija)
Kandidat mora poleg splošnih pogojev za to delovno mesto
izpolnjevati še naslednje:
1. da ima višjo strokovno izobrazbo ekonomsko-komercialne smeri al'
2. srednjo strokovno izobrazbo ekonomsko-komercialne smeri,
3. da ima pri pogojih pod točko 1. najmanj 5 let uspešnih delovnih
izkušenj na odgovornih delovnih mestih v gospodarstvu oz. pod
točko 2. 10 let uspešnih delovnih izkušenj na odgovornih delovnih
mestih v blagovnem prometu,
4. da ima organizacijske sposobnosti in ustrezne moralnopolitičn*
lastnosti.
Delovna organizacija nima na voljo stanovanj.
Prijave z dokazili o zapolnjevanju zahtevanih pogojev s kratkin"
življenjepisom sprejema komisija 15 dni po objavi.

REPUBLIŠKEMU ODBORU
ZZB NOV SLOVENIJE
LJUBLJANA

Protestno
pismo borcev
Jeseniškobohinjskega
odreda

Srečanje borcev jeseniško-bohinjskega
1945

odreda z Angleži pri Beljaku v maju

Odločitve še ni
O prepotrebni gradnji nove zdrav
stvene postaje v Stražišču pri
Kranju je bilo izrečenih že Veliko
besed in veliko obljub. Sploh ni
dvoma o tem, da splošna ambulanta
na Šempetrski cesti po 23 letih delo
vanja že zdavnaj ne ustreza več svo
jemu namenu. Ambulantni prostori
o bili preurejeni iz stanovanjskih
zdravstvene za takratne potrebe
desnega brega Save. »Če primer
jam takratni obisk v a m b u l a n t i , «
pravi dr. Janez Bajželj, ki že vsa
leta dela v tej ambulanti, »potem je
bilo deset bolnikov na dan že
veliko: danes pa sprejmemo v
enem dnevu 60 do 65 bolnikov,
* pa je recimo na pohodu še
Kripa, se število povzpne tudi do
100 na dan. P r o s t o r i pa so pre
tesni tako za zdravstveno osebje
kot tudi za č a k a j o č e bolnike.
V našo ambulanto so zadnja leta
niti ne i n v e s t i r a v e č , k e r vsi
č a k a m o na nove prostore, k i so
°bljublj eni. Po toliko letih mi
slim, da si S t r a ž i š č e r e s n i č n o za
duži novo zdravstveno postajo.«
V Stražišču so res na pobudo dr.
oajžlja družbenopolitične organi
zacije že pred leti sprožile akcijo za
gradnjo nove zdravstvene postaje.
V zadnjih letih j .število prebival™ r, ? ? ,
& u Save močno
naraslo tako da bi
načrtih delo
vala v okviru zdravstvene postaje še
s

v

e

e

V a

a

e

8 n e m

b r e

p o

ambulanta

za

otroke

in

zobna

ambulanta ter nova lekarna. Kra
jani sami, ki najbolj
občutijo
potrebo po novih prostorih, so se tej
akciji pridružili: določena je bila že
lokacija za novogradnjo, Zdravstve
ni dom Kranj je naročil tudi idejne
načrte gradnje, ki naj bi se začela
v letu

1977.

»Zdaj pa se naenkrat slišijo
Klasovi,« je na razširjenem politič
nem aktivu v Stražišču povedal

predsednik konference S Z D L Stra
žišče Marjan Skok, »da denarja
za gradnjo prihodnje leto še ne
bo. S t r a ž i š a n i pa bi vsekakor
radi vedeli, zakaj spet zastoj.«
Trenutna situacija, ki so jo na
političnem aktivu pojasnili vabljeni
predstavniki zdravstva, občine in
družbenopolitičnih organizacij, je
glede investicij v zdravstvene objek
te kaj malo rožnata. Ne le, da ne gre
pričakovati valorizacije planiranih
sredstev za investicije, celo del sred
stev za investicije, okoli 3 milijone
din, bo šlo za pokritje lanskoletne
izgube v gorenjskem zdravstvu, kot
je sklenila skupnost za zdravstvo.
Zaradi tega bi se že v letu 1972
nastala ideja o novi zdravstveni po
staji v Stražišču, morala pomakniti
v planu gradenj v gorenjski regiji še
za eno leto. Razen tega se je prvotna
zamisel o velikosti postaje razširila
na sedanjih 6(K) kvadratnih metrov,
kar bi seveda zahtevalo še dodatna
sredstva.
»Komisija za investicije v go
renjsko zdravstvo pri zdravstve
nem svetu,« je pojasnil dr. Drago
P e t r i č , direktor ZD Kraaj, »je že
razpravljala o m o ž n o s t i , da bi
vendarle sedanja f i n a n č n a situ
acija spet ne potisnila z a č e t e k
s t r a ž i š k e zdravstvene postaje za
leto a l i več naprej. Predlog je, da
bi odložili n a č r t o v a n o gradnjo
Zavoda za socialno medicino i n
higieno za Gorenjsko, ker je to
mnogo večja investicija. Zaradi
tega bi lahko gradnja zdravstve
ne postaje drugo leto stekla. N a
to gradnjo zdaj gledamo bolj
o p t i m i s t i č n o , upamo, da bo res
k o n č n o že u r e s n i č e n a , vendar pa
o f i n a n č n i situaciji, k i bo v
zdravstvu prihodnje leto in k i
lahko vpliva tako kot letos na i n 
vesticije, še nič ne vemo.« L. M .

dogovorimo se
SEJA RADOVLJIŠKE OBČINSKE SKUPŠČINE
Na 19. skupni seji se bodo v sredo, 28. aprila, sestali zbor
združenega dela, zbor krajevnih skupnosti in družbenopolitični zbor
občinske skupščine. Delegati bodo najprej obravnavali poročila o
uresničitvi lanskih programov občinskih samoupravnih interesnih
skupnosti, razpravljali nato o predlogu statuta raziskovalne skupnosti,
° poročilu o gibanju gospodarstva v občini v minulem letu in o
predlogu družbenega dogovora o temeljih družbenega plana. Sledila bo
informacija o samoupravnem sporazumu za financiranje krajevnih
skupnosti v občini, nato pa bodo delegati sklepali o pravilniku o načinu
razporejanja sredstev za financiranje krajevnih skupnosti v občini.
Nazadnje pa bodo delegati razpravljali in sklepali o predlogu odloka
o zazidalnem načrtu za Jarše na Bledu.
DRUŽBENI PLAN IN ZAZIDALNI NAČRT
Od nekaterih pomembnejših točk dnevnega reda skupnega zase
danja vseh zborov radovljiške občinske skupščine, ki bo v redu, 28. apri
la, omenimo dve, o katerih bi se že pred sejo veljalo v delegacijah
skrbneje dogovoriti. To je razprava o družbenem dogovoru o temeljih
družbenega plana občine Radovljica do 1980. leta in sklepanje o pred
logu odloka o zazidalnem načrtu za Jarše na Bledu.
Delegatom in vsem delegacijam v občini je zdaj predložen osnutek
družbenega dogovora o temeljih družbenega plana. Ta nedvomno zelo
Pomemben dokument, ki naj bi začrtal razvojne okvire v občini, so po
samezne službe pripravljale že nekaj časa. Pri tem so imele nemalo
težav zaradi pomanjkljivih podatkov oziroma programov posameznih
Udeležencev pri oblikovanju družbenega razvoja. Končno jim je
osnutek dokumenta le uspelo izoblikovati. Nedvomno so k lažjemu
delu na tem področju precej pripomogle nekatere širše razprave na tem
področju v občini. Tako velja posebej omeniti problemsko konferenco
zveze komunistov o urbanistični, stanovanjski in problematiki gradenj
nasploh v radovljiški občini. Nedvomno bo precej prispevala k
objektivnejšemu izoblikovanju programa tudi problemska konferenca
o Štipendiranju, ki jo je včeraj pripravila občinska konferenca S Z D L .
In še bi lahko naštevali. Vseeno pa je prav, da delegacije pred sejo
temeljito preučijo gradivo in se predvsem tam, kjer so bili vse do danes
kljub opozorilom in prošnjam v zamudi pri izdelovanju svojih tovrstnih
Programov, opredelijo zdaj do tega dokumenta.
Sklepanje o predlogu odloka p zazidalnem načrtu za Jarše na
Bledu morda ni enako zanimivo za vse delegacije. Vseeno pa velja
orneniti, da je končno predložen v potrditev predpis, ki je bil na
12. skupni seji vseh zborov skupščine novembra lani umaknjen z dnev
nega reda oziroma odložen zaradi stališča' delegacije krajevne
skupnosti Bled. Šlo je takrat za to, da bi zazidalni načrt tega območja
sprejeli šele po novelaciji urbanističnega načrta Bleda. Kot kaže pa
Unajo nekatera podjetja na Bledu velike težave zaradi pomanjkanja
stanovanj za svoje delavce. Zato je zdaj predložen nekakšen
kompromis, po katerem bi bilo moč na Jaršah zgraditi vseeno še dva
stanovanjska objekta, medtem ko bi nadaljnjo gradnjo preučili po
sprejetju novega urbanističnega načrta.
A . Žalar

Borci Jeseniško-bohinjskega od
reda se priključujejo splošnim pro
testom proti diskriminaciji, kakršne
je deležna naša slovenska narod
nostna skupnost na Koroškem s
strani tamkajšnjih oblasti in ne
katerih političnih strank, vključno
s Heimatdienstom.
Jeseniško-bohinjski odred je ak
tivno sodeloval v zadnjih bojih 1945
za osvoboditev Ziljske doline in
ostalih predelov Koroške skupno s
koroškimi partizani.
Nerazumljivo nam je, da 30 let po
osvoboditvi in 20 let po podpisu
državne pogodbe koroški Slovenci še
vedno ne uživajo pravic, ki jim pri
padajo po vseh mednarodnih pred
pisih.
Koroški Heimatdienst, ki pred
stavlja najbolj fašistično organiza
cijo na Koroškem, je izbor vseh
ekstremnih akcij proti Slovencem
na Koroškem.
Borci Jeseniško-bohinjskega od
reda še posebej podpiiiimo priza
devanje koroških Slovencev in vseh
demokratičnih sil v Avstriji za pra
vično rešitev narodnostnega vpra
šanja koroških Slovencev ter me
nimo, da je vsakršno preštevanje
v popolnem nasprotju z državno
pogodbo in obvezami Avstrije.
Zahtevamo, da se vprašanje pra
vic koroških Slovencev čimprej reši.
Na predstavnike pristojnih organov
za zunanje zadeve Jugoslavije pa
apeliramo, da pokrenejo vse po
trebno za rešitev omenjenega vpra
šanja.
Odbor borcev J B O

PLANINSKO DRUŠTVO
RADOVLJICA

išče
oskrbnika
in kuharico
(zaželen zakonski par)
za Valvasorjev
dom pod
Stolom za č a s od 1. maja do
10. oktorbra 1976.
Vsa pojasnila po ustnem dogo
voru na upravi društva. Pri
jave sprejema društvo do za
sedbe delovnega mesta.

Mladi
dobro delajo
Radovljica — Na posvetovanju
predsednikov in sekretarjev osnov
nih organizacij ZSMS, ki je bilo v
sredo, 7. aprila, v Radovljici, so
ugodno ocenili uresničevanje nalog
in stališč zadnje seje predsedstva
občinske konference ZSMS. Strinjali
so se tudi, da v občini ustanovijo
mladinsko pohodno brigado, ki bo
sestavljena iz treh bataljonov. V
vsakem bataljonu bodo trije mladin
ski odredi. V brigado pa bodo vklju
čeni tudi prostovoljci iz partizanskih
enot. Tako bo brigada štela okrog
200 brigadirjev.
Pogovorili so se tudi o prazno
vanju letošnjega meseca mladosti.
Tako bo svečan sprejem štafete mla
dosti 9. maja ob 9. uri v Begunjah,
kjer jo bodo radovljiški mladinci
prevzeli od tržiških. Osrednja sloves
nost pa bo pol ure kasneje pred ho
telom Grajski dvor v Radovljici.
Sicer pa bo v mesecu mladosti v ob
čini še vrsta drugih kulturnih in
športnih prireditev.
Ko so razpravljali o delu organi
zacij ZSMS v občini, so ugotovili, da
je v nekaterih v zadnjem času aktiv
nost malo popustila. Po drugi strani
pa so nekatere tudi ponovno zaži
vele; tako na primer y Almiri, kjer
vodi organizacijo Zdenka Dolar.
Program, ki so ga sprejeli mladi v
Almiri, kaže. da bo ta organizacija
ZSMS spet med boljšimi v občini.
Na posvetovanju so ocenili tudi
letošnjo mladinsko politično šolo, ki
jo je organizirala občinska konferen
ca ZSMS v sodelovanju z radovlji
ško delavsko univerzo. Šola je tra
jala od začetka februarja do začetka
aprila, v dveh oddelkih pa je bilo
prek 40' slušateljev. Šola je dobro
uspela.
Nazadnje so se dogovorili, da bo
v kratkem prva seja konference mla
dih delavcev. Imela bo 70 članov, ki
jih bodo izvolili v 35 osnovnih orga
nizacijah Z S M S v delovnih kolek
tivih v občini.
JR

Odbor za medsebojna razmerja pri

ASTRA Ljubljana,
Titova 77,
T O Z D Maloprodaja,
objavlja naslednje prosto delovno mesto:

poslovodje I.
za poslovalnico v Kranju
Pogoj:
— visokokvalificiran delavec v trgovini s 3 leti delovnih izkušenj na
podobnih delovnih mestih v maloprodaji,
— kvalificiran delavec v trgovini s 5 leti delovnih izkušenj na podobnih
delovnih mestih v maloprodaji
K a n d i d a t i naj poleg ponudbe dostavijo še kratek življenjepis i n
potrdilo o nekaznovanju.
Za delovno mesto je določeno poskusno delo.
Objava*velja 15 dni po objavi.
Ponudbe sprejema kadrovska služba delovne organizacije.

Gradiš
TOZD Lesno industrijski obrat
Škofja Loka
razpisuje prosto delovno mesto

K V elektrikarja
Pogoj: dokončana poklicna šola elektro stroke in 2 leti delovnih
izkušenj
Razpis bo zaključen 30. aprila 1976.
Interesenti naj se osebno zglase ali pa pošljejo pismene ponudbe
na naslov G r a d i š T O Z D L I O Škofja L o k a , K i d r i č e v a 56.

Komisija za medsebojna razmerja
Proizvodno trgovskega podjetja

Peks
Škofja Loka
objavlja na podlagi 8. č l e n a Samoupravnega
sporazuma o medsebojnih razmerjih delav
cev v z d r u ž e n e m delu podjetja Peks, nasled
nji prosti delovni mesti v novi poslovalnicibifeju in s l a š č i č a r n i pri bazenu v Ž e l e z n i k i h :

1. poslovodje poslovalnice
2. natakarja
Poleg s p l o š n i h pogojev, k i se zahtevajo po veljavnih predpisih,
morajo kandidati izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
pod 1.: da so poslovodje strežbe z najmanj enoletno prakso ali
natakarji z najmanj dvoletno prakso
pod 2.: da so natakarji z najmanj enoletno prakso ali priučeni na
takarji z najmanj dvoletno prasko
Kandidati pridobijo lastnost delavca v združenem delu za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Poskusno delo je 45 dni.
K a n d i d a t i naj pismene vloge z d o k a z i l i o izpolnjevanju pogojev
pošljejo v 15 dneh od dneva objave na naslov Proizvodno
trgovsko podjetje Peks Škofja L o k a , K i d r i č e v a 53 — s p l o š n a
služba.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku 8 dni od dneva izbire.

TOZD za ptt promet Kranj,
P o š t n a ulica 4
sprejme za obrat d r u ž b e n e prehrane za
določen čas

ne

kuharico
(kvalificirano ali p r i u č e n o )
s 3-mesečno poskusno dobo. Nastop dela možen
takoj.

TOZD TT Kranj, Poštna 4
sprejema za n e d o l o č e n č a s

kvalificiranega
elektr oinš talaterj a
s 3-mesečno poskusno dobo

Delovna skupnost skupnih služb
sprejme

strojepisko
za določen čas (nadomeščanje porodnice)
P r o š n j e sprejemajo odbori za medsebojna razmerja T O Z D .

Brivsko frizerski salon
Kranj, Maistrov trg 12
Odbor za medsebojna razmerja delavcev
v z d r u ž e n e m delu
razpihuje prosti delovni mesti

pediker j a
Pogoji:
1. opravljeni izpit za pedikerja
2. možnost priučitve
Ponudbe sprejema Brivsko frizerski salon Kranj.
Nastop je možen takoj ali po dogovoru.
Stanovanja ni.

Odbor za medsebojna razmerja delavcev pri

Žito Ljubljana, n. sol. o.
TOZD Triglav Lesce, n. sub. o.
objavlja prosta delovna mesta

1. administratorja
v ekspeditu

2. skladiščnika II.
dvoizmensko delo

3. skladiščnega delavca II.
4. voznike kamiona
3 delovna mesta
Pogoji:
pod 2.: trgovski pomočnik in 2 leti delovnih izkušenj. Prednost imajo
kandidati, ki stanujejo v bližini dela.
pod 3.: starost nad 18 let
pod 4.: K V voznik, vozniški izpit C kategorije
Pismene prijave z dokazili o zahtevanih pogojih je treba poslati v 10
dneh kadrovski službi Žito Ljubljana, n. sol. o. T O Z D Triglav Lesce,
n. sub. o. Lesce, Šobčeva 15. Nastop dela je možen takoj ali po dogo
voru. Za vsa delovna mesta je predvideno poskusno delo 1 mesec.

Nekaj višje cene
Bled — Na turističnem društvu
Bled so pred kratkim določili cene
turističnih sob za letošnjo turistično
sezono. Pri tem so primerjali cene v
Bohinju, Kranjski gori, Portorožu in
v Opatiji. Odločili so se, da bodo ce
ne zasebnih turističnih sob na Bledu
nekoliko nižje kot na primer v
Portorožu in v Opatiji in malo višje
kot so bile lani.
Tako bodo cene pred sezono in po
glavni sezoni v zasebnih turističnih
sobah z najboljšo kategorijo 50 di
narjev, za prvo kategorijo 40, za

Moj stranski
»MIKO«
Mojstrana - V OZD L I P Bled,
temeljna organizacija združenega
dela v Mojstrani, so se odločili, da
deloma preusmerijo svojo proizvod
njo. Namenili so se, da zmanjšajo
proizvodnjo vhodnih in garažnih
vrat, ker so pri tem izdelku morali
uporabljati surovine iz uvoza in
začno izdelovati nov izdelek, ki so ga
poimenovali M I K O . Ta predstavlja
funkcionalno balkonsko opremo, do
zdaj precej iskano na našem tržišču.
Kljub temu, da bodo sedanjo proiz
vodnjo vhodnih in garažnih vrat
deloma zmanjšali, predvidevajo za
letos za 23 odstotkov večjo proiz
vodnjo kot v lanskem letu.
Nov proizvod izdelujejo iz domače
surovine, njegova prednost pa je
tudi v tem, da se les lahko dobro iz
koristi in ne zahteva nobenega spe
cialnega nareza. Okovje si nabav
ljajo po petletni pogodbi pri Kovin
ski opremi v Mojstrani. Letos bodo
poslali na tržišče 3000 garnitur no
vega proizvoda.
D . S.

drugo 32 in za tretjo 28 dinarjev. V
glavni sezoni pa bodo najboljše sobe
po 60 dinarjev, za prvo kategorijo 48
dinarjev, za drugo 40 in za tretjo 32
dinarjev.
Zasebne turistične sobe na Bledu
zaradi pomanjkanja hotelskih zmog
ljivosti in tudi sicer v glavni sezoni
lepo dopolnjujejo turistično ponud
bo in zmogljivosti. Zdaj oddaja 761
sob 241 lastnikov. Zmogljivost v njih
pa je 1672 postelj. K o t rečeno je za
zasebne turistične sobe že nekaj
časa precejšnje zanimanje tudi med
tujimi gosti. Težava pa je, ker na
Bledu še vedno nimajo samopostrež
ne restavracije. Tudi letos je ne bo.
Zato se bodo gosti morali pač znajti
sami v zasebnih gostiščih, različnih
bifejih in se zadovoljiti tudi z eno
lončnicami. Bolje bo, kot kaže pri
hodnje leto, ko bo, kot pravijo,
takšna samopostrežna restavracija v
novem Park hotelu na Bledu.
A. Z.

K Z Naklo
Valilnica

prodaja 2 meseca
stare jarčke
v sredo, 21. aprila, od 8.
do 12. ure v v z r e j a l i š č u
Podbrezje.
K Z Naklo

Skupnost za zaposlovanje Kranj
objavlja prosto delovno mesto

administratorja
Pogoj: dvoletna administrativna šola s 6-mesečnimi delovnimi izkuš
njami in znanje stenografije
Delo se združi za nedoločen čas, poizkusna doba je 2 meseca.
Osebni dohodki po sporazumu.
Prošnje sprejema odbor za kadrovske zadeve pri delovni skup
nosti — skupnosti za zaposlovanje Kranj, Sejmišče 4.
Objava velja do zasedbe delovnega mesta.
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Komisija za medsebojna razmerja delavcev
samoupravne delovne skupnosti
Skupnih s l u ž b v z d r u ž e n e m delu

Veletrgovine Živila Kranj
objavlja prosto delovno mesto

glavnega knjigovodje
Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še nasled
nje posebne pogoje:
— da imajo višjo šolsko izobrazbo ekonomske smeri in 3 leta delovnih
izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih.
Poskusno delo za to delovno mesto je določeno 90 dni.
Pismene prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev,
s kratkim opisom dosedanjih zaposlitev ter družbenopolitičnih
in samoupravnih aktivnosti je treba poslati v 15 dneh po objavi
kadrovski službi Veletrgovine Živila Kranj, Cesta JLA št. 6.

Nov delovni čas tudi v Radovljici
bencinske črpalke v Radovljici,
Zbor krajevnih skupnosti radovljiške
občinske rajo
na Bledu in v Bohinju uvesti de
skupščine je sprejel samoupravni sporazum o žurstvo, tako da bo poleti v teh kra
po ena bencinska črpalka odprta
enotni uvedbi obratovalnega časa trgovin v jih
od 6. do 20. ure, pozimi pa od 7. do
14. ure.
občini

Radovljica — Zbor krajevnih
skupnosti radovljiške občinske skup
ščine je v sredo, 14. aprila, raz
pravljal o samoupravnem sporazumu
o enotni uvedbi obratovalnega časa
trgovin v radovljiški občini. Glavna
značilnost tega sporazuma, ki naj bi
ga podpisale trgovine oziroma trgov
ske delovne organizacije, pooblašče
ni delegat zbora krajevnih skup
nosti, občinska konferenca sociali
stične zveze in občinski odbor sindi
kata delavcev trgovine, je, da bi bile
trgovine ob sobotah v občini odprte
le od 7. do 13. ure. Le prodajalne s
tobačnimi izdelki, časopisi in spo
minki bi bile odprte od 6. do 15. ure
in bencinske črpalke od 6. do 20. ure.
Priprave za sklenitev takšnega
samoupravnega sporazuma so v ob
čini trajale približno leto dni. Delo
na tem področju je vodil občinski
sindikalni svet. Razprave in dogo
vori so zdaj pri kraju in s takšnim
samoupravnim sporazumom se stri
njajo trgovske delovne organizacije,
o njem je razpravljal in ni imel
bistvenih pripomb izvršni odbor
občinske konference SZDL, sprejel
pa ga je tudi občinski odbor sin
dikata delavcev trgovine.
V sredo pa je takšen sporazum
sprejel^ tudi zbor krajevnih skup
nosti občinske skupščine. Delegati
so se strinjali, da je s sklenitvijo in
podpisom takšnega sporazuma treba
izboljšati delovne in življenjske raz
mere predvsem žena in mater, ki so
po večini zaposlene v trgovini, opo
zorili pa so, da je zato občanom
oziroma potrošnikom vseeno treba
omogočiti normalen nakup blaga.
Tako je predvsem delegat krajevne
skupnosti Kropa opozoril, da imajo
v kraju samo eno trgovino in zato ob
sobotah popoldne ne bo moč urediti
dežurstva. Glede preskrbe irj de
žurstva pa je bilo tudi nekaj drugih
pripomb, zato so delegati posebej
poudarili, da je delovni čas v posa
meznih krajih v občini treba spo
razumno urediti s krajevnimi po
trebami. Tako se bo o tem treba po
govoriti v Kropi in morda še kje in
šele potem bo občinski upravni
organ evidentiral nov delovni čas za
takšne primere.

Samoupravni sporazum nadalje
določa, da bodo v drugih dneh v
tednu vse trgovine z deljenim delov
nim časom odprte od 7. do 12. ure in
od 17. do 19. (poleti od 1. 5. do 30.
10.) in od 8. do 12. ter od 15. do 18.
ure (pozimi od 1. 11. do 30. 4.). Pro
dajalne s tobačnimi izdelki, časopisi
in spominki pa bodo poleti odprte od
7. do 10. in od 15. do 19. ure, pozimi
pa od 8. do 12. in od 14. do 17. ure.
Trgovine z neprekinjenim delov
nim časom pa bodo poleti odprte od
7. do 19. ure, pozimi pa od 7. do
18. ure. Prodajalne s tobačnimi iz
delki, časopisi in spominki ter ben
cinske črpalke pa bodo poleti in po
zi m k odprte od 6. do 20. ure. Kot
rečeno pa to ne velja za sobote,
razen za bencinske črpalke, ki bodo
tudi na ta dan odprte od 6. do
20. ure.
Ob nedeljah in praznikih pa mo-

Spomladanski
živinski sejem
v Lescah
V soboto, 24. aprila, z začetkom ob
8. uri bo v Lescah spomladanski '
sejem za vso živino. Prireditelj ko
njeniški klub Bled vabi rejce vse Go
renjske, še posebej pa iz bližnje oko
lice iz Bohinja, z Jesenic, Bleda in iz
Radovljice, da priženejo na sejem
vse živali, ki so naprodaj (konje,
govedo, ovce in prašiče). Do sedaj je
nekaj Živine že prijavljeno, napove
dano je tudi nekaj rejcev s pujski.
Sejemska prireditev naj bi postala
redna in stalna, in sicer naj bi bila
spomladi okrog 25.4. in v jeseni
okrog 18. oktobra. S tem bi rejci
imeli možnost, da prodajo planirajo,
kupci pa da se oskrbijo s potrebno
živino.
Sejemski prostor v Lescah je ure
jen, na voljo je tudi večji hlev, za
okrepčilo pa bo tudi dobro preskrb
ljeno. Klub bo navezal stike s Kme
tijskimi zadrugami, ki naj bi pre
skrbele podatke za rodovniško ži
vino in pri prireditvi sodelovale.
inž. T. Mastnak

Ekonomičnost pada
Jesenice — Lani se je dohodek
v jeseniški občini povečal za 130 od
stotkov, najbolj v industriji, nato
v gradbeništvu, najmanj pa v
trgovini. Čeprav so lani ob koncu
leta začeli z intenzivno akcijo za
stabilizacijo gospodarstva, so le de
loma omejili zaposlovanje, ki se je
kljub temu povečalo na 5 odstotkov.
Ekonomičnost je bila slabša za
8 odstotkov v primerjavi z letom
prej, cene so porasle predvsem indu
strijskim izdelkom, najmanj pa kme
tijskim proizvodom. Družbeni pro
izvod se je povečal za34 odstotkov,
v primerjavi z družbenim načrtom
občine pa za 19,9 odstotka. V delitvi
družbenega proizvoda je odpadlo 74
odstotkov za lastna sredstva in 26
odstotkov za druge udeležence delit
ve. Amortizacija je padla, pogodbe
ne obveznosti so porasle za 25 od
stotkov. Jeseniško gospodarstvo iz
kazuje slabšo ekonomičnost, saj so
se porabljena sredstva povečala za
150 odstotkov. N a 100 dinarjev po
rabljenih sredstev so leta 1974 na
Jesenicah ustvarili 122 dinarjev,

Most v Piškovcu
v srednjeročnem
programu
Radovljica — Na zadnji seji ra
dovljiške občinske skupščine so dele
gati razpravljali tudi o letošnjem
programu komunalnih del v občini.
Sprejeli so delno spremenjen in do
polnjen program. Tako je bilo med
drugim postavljeno tudi vprašanje,
ali je res nujna gradnja mostu v
Piškovcu. Slišati je bilo mnenja, da
je v občini še vrsta drugih objektov,
ki so še bolj potrebni.
Zato je nazadnje obveljalo mne
nje, da se bosta jeseniška in
radovljiška občina dogovorili, da bi
gradnjo tega mostu in ureditev ceste
na obeh straneh vnesli v srednjeroč
ni program komunalnih del. Po se
danjih računih naj bi ta most veljal
nekaj nad tri milijone dinarjev. Dolg
bi bil 05, širok pa H metrov in bi
dopuščal obremenitve do 00 ton.
A. Ž.

lani le 112,1 dinarjev. Največji osta
nek dohodka je zabeležila industrija.
Nekaj več organizacij kot v letu
poprej ni doseglo dovolj dohodka in
se skupna izguba L I P Mojstrane,
Žičnic Kranjska gora, Motela Kom
pas in hotela Kompas in T O Z D
Leka v Kranjski gori izkazuje v
9638 tisoč dinarjih. Največ izgube
ima hotel Kompas v Kranjski gori,
medtem ko letos Žičnice izgube ne
bodo izkazovale, saj so v prvih mese
cih letošnjega leta zelo ugodno go
spodarile.
Jeseniško gospodarstvo ima več
terjatev kot obveznosti, blokiranih
žiro računov lani ni bilo, pešala pa je
prodaja in zaloge so naraščale. Pre
sežek terjatev nad obveznostmi se
izkazuje v industriji v 500 milijonih
dinarjev.
Lani je gospodarstvo in negospo
darstvo zaposlilo za 5,2 odstotka več
delavcev, od tega se je v negospo
darstvu zaposlilo 6,4 odstotka ter v
gospodarstvu 5 odstotkov, na pod
lagi vkalkuliranih ur dela pa je
porast zaposlenih celo 10 odstotkov
in je tako jeseniška občina v gorenj
ski regiji znatno največ zaposlovala.
Osebni dohodki so se v gospodarstvu
in v negospodarstvu povečali skupaj
za 14 odstotkov, najvišji v gospo
darstvu so bili v industriji. Izvoz se
je povečal za 8 odstotkov, ker so lani
izvažale tudi nekatere nove orga
nizacije, uvoz je porasel za 9 od
stotkov. Jeseniška občina je znatno
pomagala kmetijskim proizvajalcem
pri preusmerjanju kmetij zlasti v
živinorejo in je zdaj v občini že 76
preusmerjenih kmetij, ki se na žirovniškem območju in v krajih zgornje
savske doline večinoma ukvarjajo z
govedorejo.
Lani so v družbenem sektorju
zgradili 219 stanovanj, v zasebnem
pa 113 stanovanjskih hiš. Na po
dročju naložb kar 50 odstotkov
zajema samo opremo, viri sredstev
pa so večinoma v lastnih sredstvih
in v bančnih kreditih. Nedvomno
največja investicija v občini bo
hladna valjarna jeseniške Železarne,
ki bo letos začela obratovati, indu
strijska hala Universala in druge na
ložbe jeseniških organizacij združe
nega dela!
D . S.

Festivalna dvorana Bled

'76

Ob sobotah popoldne pa morajo
tudi trgovine s prehrambenim bla
gom v Radovljici, na Bledu,' v
Lescah, Gorjah in v Bohinju uvesti
izmenično dežurstvo, tako da bo ena
trgovina poleti ob sobotah odprta do
19. ure, pozimi pa do 18. ure. Le na
Bledu in v Bohinju bodo poleti ob
sobotah popoldne dežurne tri trgo
vine, pozimi pa bosta odprti dve
trgovini. Dežurstvo pa morajo razen
tega uvesti tudi prodajalne tobačnih
izdelkov v Radovljici, na Bledu in
v Bohinju, in sicer poleti do 20. ure,
pozimi pa do 19. ure.
Razen tega bodo med glavno tu
ristično sezono (od 15. 6. do 15. 9.) ob
nedeljah morale biti odprte na Ble
du tri prodajalne s prehrambenim in
turističnim blagom od 8. do 11. ure,
v Bohinju pa dve prodajalni.
Na dan pred državnimi in republi
škimi prazniki pa bodo morale biti
vse prodajalne v občini odprte do
16. ure (brez dežurstva) ne glede na
to, če je to sobota. Ce pa prazniki
pridejo na nedeljo in tako nastanejo
trije prosti dnevi, bosta na Bledu in
v Bohinju tretji dan med prazniki od
8. do 11. ure odprti dve dežurni
prodajalni s prehrambenim blagom,
v Radovljici, Lescah in v Gorjah pa
bo ena dežurna prodajalna s pre
hrambenim blagom.
Razen tega samoupravni spora
zum tudi omogoča, da prodajalne
s prehrambenim blagom in spominki
v turističnih krajih in kampih obra
tujejo med letno sezono po dogo
voru glede na potrebe. Vendar pa
morajo takšen oibratovalni čas spo
ročiti pristojnemu organu občinske
skupščine.
Nov delovni čas v prodajalnah
v radovljiški občini bo začel veljati,
ko bodo podpisali samoupravni spo
razum. Podpis sporazuma pa je
predviden še ta mesec.
A. Zalar

Mladi železar — novatot
Pri koordinacijskem svetu
Z S M S v Železarni Jesenice
ugotavljajo, da se mladi delav
ci premalo vključujejo na po
dročje inovacijske dejavnosti.
Da bi poživili zanimanje, je
koordinaciaski svet skupaj z
društvom izumiteljev in avtor
jev tehničnih izboljšav v Žele
zarni pripravil razpis za naj
boljšega novatorja-mladinca v
letu 1976.
Razpis določa, da se lahko
prijavi vsak član ZSMS v Že
lezarni, prav tako pa tudi dija
ki Zelezarsko-izobraževalnega
centra in štipendisti Železarne.
Mladince-novatorje bo ocenje
vala posebna skupna komisija
ter na podlagi predloženih
tehničnih izboljšav in doseže
nih rezultatov na področju
tehnično-inovacijskega
ust
varjanja izbrala najbolj uspeš
nega.
Najboljši novator-mladinec
v Železarni bo razglašen v me
secu mladosti naslednje leto.
Poleg odločbe in priznanja pa
bo prav gotovo najbolj mikav
na nagrada, in sicer bo lahko
izkoristil enotedensko speciali
zacijo na svojem področju
doma ali v tujini.
J . R.

TURISTIČNO DRUŠTVO
Gorje pri Bledu
objavlja
prosto delovno mesto

vodje bifeja
v soteski Vintgar
Zaposlitev je sezonska in primeVna za upokojenke ali upo
kojence.
Ponudbe pošljite do
27.
aprila 1976 na naslov Turi
stično društvo Gorje, 64247
Zgornje Gorje.

dežurni veterinarji
OD 23. DO 30. APRILA
1976:
T E R A N Janez, dipl. vet.,
Kranj, Vrečkova 5, telefon
21-798 za občino Kranj;
PIPP Andrej, dipl. vet., Šk.
Loka, Partizanska 37, tel.
60-380 za občino Škofja
Loka;
BENULIC Marijan, dipl.
vet.,
Radovljica, Staneta
Žagarja 12, tel. 75-043 za
občini Radovljica in Jese
nice.
Centralna dežurna služba
tel. 25-779 Kranj.

30 let
glasbene šole

Ivan Jan
1

l
Jesenice — V zadnjih tridesetih
letih ie Glasbeno šolo Jesenice
obiskovalo 2000 učencev, od katerih
jih je 40 nadaljevalo študij in so
postali poklicni glasbeniki. Za pihal
ne orkestre je šola usposobila 110
godbenikov, od katerih jih danes 26
redno sodeluje v pihalnem orkestru
jeseniških železarjev.
Kljub precejšnjim uspehom, ki jih
je dosegla Glasbena šola pri glasbeni
vzgoji mladega rodu, pa se še danes
srečuje s precejšnjimi težavami.
Največja ovira je še vedno neure
jeno financiranje, kar velja za vse
Škofja Loka — V četrtek, 15. aprila, so v galeriji na loškem gradu v Škofji glasbene šole v Sloveniji. V Sloveniji
Loki odprli razstavo likovnih del grafika Nejča Slaparja iz Kranja. Mladi je zakon o glasbenih šolah, vendar
kranjski likovnik na razstavi razstavlja tudi sliko v velikosti 10x2,16 metra, ne rešuje tudi vprašanj financiranja.
to pomeni največjo, kar jih je bilo razstavljenih na katerikoli od dosedanjih Delovanje glasbene šole pa se rešuje
razstav v galeriji škofjeloškega gradu. Razstavo sta pripravila Loški muzej iz
kot dopolnilni program izbraževalne
Škofje Loke in škofjeloška zveza kulturno prosvetnih organizacij. Po otvoritvi
skupnosti. Tako je v zadnjih treh
razstave je bil v grajski kapeli loškega gradu koncert ansambla »The Hulme letih ta način postal stalen vir finan
Singers« iz Oldhama v Veliki Britaniji pod vodstvom Normana Higginsa. ciranja, kljub
negotovostim
ob
('Jg) - Foto: F. Perdan
začetku proračunskega leta.
Druga ovira pri delu so nepri
merni in maloštevilni prostori, hudo
pa jim primanjkuje strokovnega
kadra, medtem ko je vpis na šolo iz
leta v leto večji. Rezultat takšnega
stanja je v tem, da se učenci izobra
žujejo le ob določenih instrumentih.
i!
Izhoda iz takšnega stanja skorajda
ni,
vsaj
sedanji
zaposleni
delavci
v
V treh, štirih letih naj bi temeljito spremenili Glasbeni
se šoli ne morejo kakorkoli že
danji sistem izobraževanja na srednjih šolah —izboljšati tega položaja Glasbene
šole. Rešitev je v večji družbeni
V 9. razredu šole naj bi sprejemali enake pro
skrbi nasploh, v tem, da se v
grame, v 10. razredu pa bi se začela usmeritev preteklem načrtu družbenih dejav
nosti enakopravno obravnava in
na umetniških šolah. Leta 1974 pa
Idejna načela za preobrazbo sredrešuje tudi Glasbena šola Jesenice.
smo v Sloveniji potrebovali 22.000
Jega šolstva v usmerjeno izobra
D. S.
kadrov s srednjo izobrazbo, 16.000 s
ževanje izhajajo iz stališč in smernic
poklicno
šolo
ter
6000
delavcev
z
X . kongresa Z K J in resolucije V I L
drugimi šolami. Poklicne šole je
kongresa Z K S o vzgoji, izobraževazaključilo 12.000 učencev, srednje
Ju in raziskovalnem delu. Marksi
tehnične pa le 5000 učencev in je
zem naj bi postal idejni temelj vzgoje
tako izkazan precejšen razkorak
> izobraževanja in iz tega izhaja
med poklicnimi usmeritvami mladi
tudi zahteva po
znanstvenosti
ne in dejanskimi ter prihodnjimi
Vzgoje in izobraževanja. Vsa vzgojpotrebami združenega dela.
oizobraževalna dejavnost se mora
Leta 1972 smo imeli v Jugoslaviji
odločno usmeriti k vzgoji in izobra
skupaj 12.000 poklicev, kar je
ževanju za delo in z delom, pomemb
povzročalo precejšnje težave. Leta
no izhodišče vse zasnove pa je
1971 pa je bilo po podatkih zveznega
permanentnost izobraževanja.
statističnega zavoda že kar 16.000
poklicev, kar pa je v bistvu pred
„ „ Z A K A J REFORMA
V času, ko praznujemo stoletnico
stavljalo izbor delovnih mest, pojSREDNJEGA IN VISOKEGA
rojstva največjega slovenskega pisa
movanih kot poklici. Družbeno naj
ŠOLSTVA?
telja Ivana Cankarja, si bodo
obiskovalci tržiške galerije lahko
Sedanji sistem je star in ne bolj nesprejemljivo pa je bilo raz
vrščanje poklicev na fizično in
ogledali razstavo del njegovih so
ustreza več d r u ž b e n e m , gospo
umsko delo, kar je precej vplivalo na
dobnikov, slovenskih impresionistov,
darskem, znanstveno-tehničnem
poklicne odločitve mladih.
ki jih je tržiškemu zavodu posodila
in kulturnem napredku. Naše se
Po novi razvrstitvi poklicev, ki je
Narodna galerija v Ljubljani.
danje izobraževanje je preveč
že izdelana za 22 gospodarskih de
Ob prelomu stoletja, okoli leta
razvejano, zato ni uspešno in
javnosti, imamo manj poklicev: le
1900, ob rojstvu Cankarjeve besedne
kvalitetno. Od vse generacije, ki
okoli 2000.
umetnosti, je slovensko kulturno
šteje
30.000 učencev,
konča
javnost vzburkala tudi skupina sli
osnovno šolo 22.000 učencev.
IZOBRAŽEVALNE
karjev, ki se je odmaknila od tradi
21.000 učencev se vpiše v srednje
SKUPNOSTI IN CENTRI
cionalnega realizma in ubrala svojo
*ole, konča jih 18.000. Na visoke
pot. To so bili poet slovenskega
jn višje šole se jih vpiše 14.000 in
Poleg sedanjih izobraževalnih
impresionizma Ivan Grohar, ki je z
konča le 4.000, kar je izjemen
skupnosti naj bi ustanovili tudi
mehkimi barvami upodabljal našo
°sip, zato bo po reformi srednje
več posebnih skupnosti za po
pokrajino in poveličeval kmečko
ga šolstva nujno potrebno sani
sebna področja vzgojnoizobražedelo, slikar sonca in močnih barv
rati tudi položaj visokega in
valne dejavnosti ali za skupino
višjega šolstva. Vsak diplomant
sorodnih področij. Le-te v Slove
Rihard Jakopič, ki se je najbolj
stane družbo 220.000 dinarjev,
niji še niso razvite, do konca leta
zavedal svojega poslanstva pri obli
povprečen čas študija pa znaša
1975 so bile ustanovljene štiri,
kovanju slovenske kulture, najči
na visokih šolah 6,7 let.
delovali pa sta komaj dve.
stejši slovenski impresionist Matija
Jama, ki so ga imenovali »najbolj
Sedanji sistem ne sledi potre
Tako naj bi po posameznih
izostreno oko slovenskega impresio
bam gospodarstva, saj je neugod
krajih različno organizirali šol
nizma« in »tehnični mojster slikanja
no razmerje med strokovnjaki
sko mrežo, glede na možnost, ki
svetlobe« ter odlični portretist in
h u m a n i s t i č n i h ved in strokov jih kraji imajo.
slikar ženskega akta Matej Sternen,
njaki tehničnih ved. Le 18 od
temperamentni slikar in vešči resPrevladujoča oblika bodo cen
stotkov diplomantov gre v nepo
tri usmerjenega izobraževanja,
tavrator.
sredno proizvodnjo. Razen tega
centri različnih tipov, ki bodo
J premalo poklicnega usmerja
V kratkem času so ti umetniki z
zagotavljali vzgojnoizobraževalnja, ni stalnega izobraževanja
novimi slikarskimi prijemi spremeni
ne programe za širša poklicna
kljub dejstvu, da polovica znanja
li vse: risbo, barvitost, plastičnost,
področja ali za ožje skupine
petih letih zastara. Družba
prostor in motiv. Dobili so podporo
poklicev. Centri bodo za usklaje
Prejema precej kadra, ki študija
slovenskih književnikov, izmed kate
vanje programov morali med
J dokončal, in ta kader se krče
rih sta se zavzela zanje zlasti Ivan
seboj sodelovati, enako sodelo
vito oklepa delovnih mest in pri
Cankar in Oton Zupančič.
vanje pa se predvideva tudi z
napredovanju poudarja prakso.
Razstava bo odprta v tržiškem
visokimi in višjimi šolami. Prav
paviljonu N O B v petek, 23. aprila,
ZASNOVE USMERJENEGA
prek centrov naj bi sedanje ozko
ob 18. uri z literarnim večerom. Iz
IZOBRAŽEVANJA
usmerjene, nepovezane in vase
Cankarjevih del bosta brala Alenka
zaprte srednje šole prerasle v
Prihodnji sistem premakne odlo
Svetelova in Saša Miklavc, člana
povezan
sistem
usmerjenega
čitev za poklic od petnajstega na
Mestnega gledališča ljubljanskega.
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združenim
de
sedemnajsto leto starosti, kar bo
Mojstrovine
naših impresionistov
lom.
D. Sedej
vsekakor vplivalo na zrelejše in bolj
bodo na ogled do 23. maja.
S. R.
Pretehtane odločitve mladih. Sistem
"O temeljil na bazičnem osnovnem
izobraževanju (sedanja osnovna šo
Kviz o Cankarjevem življenju in delu
la), v 9. letu bodo vsi učenci spre
jemali enak program, v 10. letu pa se
Selca, Železniki — Osnovni organizaciji Z S M S Selca in Železniki
Začne diferenciacija in usmerjeno
bosta v počastitev l(K)-letnice rojstva slovenskega pisatelja Ivana
'zobraževanje. Tako bo zagotovljena
Cankarja pripravili kviz na temo »Cankarjevo življenje in delo«. Kviz
*Šja vzgojnoizobrazbena raven.
bo v soboto, 8. maja, v dvorani kulturnega doma v Železnikih. Na njem
bodo tekmovale tričlanske ekipe. Vprašanja za tekmovanje bodo
Takšna preobrazba bo zahtevala
izbrana iz knjige »Pregled slovenskega slovstva«, ki jo je izdala Držav
Usposobljenost pedagoških delavcev,
na založba Slovenije leta 1974. Prijave za tekmovanje sprejema osnov
^ove učbenike in ustrezne materi
na orgahizacija Z S M S Selca.
-jg
alne priprave. Letos v Sloveniji že
deluje 59 oddelkov gimnazije peda
goške smeri, ki delajo po novem proRevija glasbenih šol
framu.
Radovljica — Glasbene šole Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovlji
ca, Škofja Loka in Tržič bodo ta teden v dvorani radovljiške graščine
PROFILI POKLICEV
pripravile revijo svojih učencev. Nastopili bodo solisti in manjši
Za načrtovanje sistema usmerje
ansambli iz vseh glasbenih šol. Ob 20-letnici delovanja radovljiške glas
nega izobraževanja je vsekakor po
bene šole bo revija v petek, 23. aprila, ob 18. uri.
A. Z.
membno število poklicev. Danes je v
Sloveniji 215 srednjih šol, v katerih
Svet gimnazije v Kranju
^e šola 75.000 učencev in dijakov.
Letos je vpisanih v prvi letnik 23.000
in
J^encev, od tega 46 odstotkov na po
častni odbor za praznovanje 75-letnice prve mature
klicnih šolah, 30 odstotkov na teh
na gimnaziji v Kranju vabita na
ničnih šolah ter šolah za gospodar
svečano
evo in družbene službe, 21 odstot
v petek, 23. aprila 1976, ob 18.30 v kinu Center,
kov na gimnazijah, 2 odstotka na
akademijo Kranj, Stritarjeva 1
zgojiteljskih šolah in 0,5 odstotka

Preobrazba
srednjega šolstva
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Aprilska hajka
v Udin borštu
in dogodki
v okrogelski jami
(Odlomek iz kronike Kokrškega odreda)
Delovanje kamniške in kokrške čete, ki sta se spomladi 1942.
leta gibali blizu Kranja, Kamnika, Tržiča in teh središč ter s tem
slabili nemški vpliv na prebivalstvo ter ogrožali tudi gorenjske
komunikacije, je okupatorje pognalo v obsežno hajko.
V ta namen so zbrali večje policijske in druge vojaške enote,
kar spričo njihove prisotnosti na Gorenjskem ni bilo težko.*
Prav natančne številke o sodelujočih nemških silah sicer niso
znane, vendar pa je bilo moštva toliko, da je hitro prečesalo ves
levi breg Kokre. Najprej so prehajkali obširne gozdove med Šen
čurjem, Trbojami, Vodicami in Komendo, nato pa še višje predele
na levi strani Kokre. Ker pa niso naleteli na nobeno partizansko
enoto, so začeli pregledovati in obkoljevati še obsežni Udin boršt.
Kokrška četa je tedaj taborila prav v njem, le dober kilometer za
Letencami, samo nekaj kilometrov severno od Kranja. Nemci so
Udin boršt začeli obkoljevati 16. aprila 1942 zjutraj.**
Pomembnejše točke so zavarovali z zasedami, z ostalimi
silami pa so prodirali v Udin boršt in vse tesneje sklepali obroč
okoli kraja, kjer se je zadrževala Kokrška četa. Le-ta je kmalu
opazila nemške premike, zato se je pripravila na preboj pod Storžič.
Kokrška četa se je skušala naglo prebiti iz nevarnega ravnin
skega gozda, toda nemški obroč je bil že pregost.
Povsod so v smeri proti Storžiču trčili ob Nemce, ki so streljali
tudi iz že pripravljenih oklopnikov.
Ob tem poskusu je popoldne na robu Udin boršta nad
Letencami padlo pet tovarišev: Jože Fink iz K rižev, ki je vodil
skupino, Stane Bečan-Fajfca iz Tržiča, na katerega je bilo razpi
sano 3000 R M nagrade, Tine Teran iz Dupelj, vsi trije agilni orga
nizatorji vstaje, ter Karel Bečan, Stanetov brat, in komaj 17-letni
Slavko Švegelj iz Tenetiš. To je bil trd udarec.
Pri tem je padlo tudi nekaj Nemcev, vendar natančnih po
datkov o tem ni. Zaustavljena četa se je tedaj vrnila v Udin boršt
ter čakala, da se znoči.
Preden pa se je stemnilo, so Nemci spet napadli. Partizanski
streli so jih za nekaj trenutkov zmedli, vendar je bil nemški obroč
vse ožji.
Četa se je tedaj razdelila v dve skupini, da bi tako zmanjšala
nevarnost uničenja. K o se je znočilo, so se Nemci zaradi teme
vrnili, toda z robov gozda niso odšli. Zelo močna zavarovanja so
postavili zlasti v podnožju Kriške gore, na predelu Križe —Golnik
— Gorice. To je četa tudi opazila, zato se je jugovzhodnejša sku
pina začela prebijati v drugo smer, in sicer proti cesti Kokrica —Naklo.
Ponoči se je ta skupina s Francem Šiško in mitraljezcem
Ivanom Juvanom na čelu pomikala v imenovani smeri. K o so prvi
trije partizani stopili na cesto, se je iz bližine oglasil rahel »Stoj«!
Mitraljezec je onemu v temi takoj odgovoril, naj molči, če noče,
da jih ne bo dobil med rebra. Medtem je že preskočil cesto. Nemški
stražar, ki je bil po vzkliku sodeč Korošec, je res utihnil, vmes pa
pokašljeval. Verjetno zato, da prisotnosti partizanov ne bi začutil
še kdo izmed njegovih. Tako se je okoli 30 borcev te čete rešilo iz
nemškega obroča. Na kranjsko polje so prišli brez strela.
Čisto drugače pa je bilo z drugim delom čete, kjer je bilo
15 mož in ga je vodil komandir Alojz Hrovat.
Ta skupina je ostala v Udin borštu tudi naslednji dan 17.
aprila. Iz Boršta ji je uspelo oditi šele naslednjo noč. V tej skupini
pa sta bila tudi dva ranjenca: Stane Žagar ml., ki je bil hudo zadet
v nogo, ter vodni komandir Janez Perko, ki je bil ranjen v roko.***
Zaradi nevarnosti in težke hoje so ranjenega Staneta Žagarja ml.
skrili pod kup vejevja in se dogovorili, da bodo ponj prišli po hajki,
Janez Perko, ki je najbolj poznal Udin boršt, pa se je sam zatekel
v neko votlino. V H rova tovi skupini jih je ostalo še trinajst.
Dan po hajki so tovariši prišli po ranjenega Staneta Žagarja,
ki je trpel pod vejevjem, in ga potem odnesli v Duplje k usnjarju
Alojzu Zupanu. Skupini, ki je nato odšla, pa je Stane Žagar
povedal še za jamo vrh savske struge pri Okroglem, kjer bi se
začasno lahko prikrili, medtem pa dobili zvezo s preostalim delom
čete ter se takoj pomaknili iz nje.
Za to jamo je Stane zvedel od Franceta Križnarja-Mrkuševega z Okroglega. Ta mu je jamo pokazal nedavno, ko so v njej
hoteli namestiti partizansko tehniko. Kar moč natančno jim je
opisal lego jame in jim povedal o zanesljivem Mrkuševem
Francetu, potem pa so se razšli.
Trinajsterica se je na poti proti Okroglemu izogibala hišam in
čistini. Lačni in prezebli so votlino odkrili po večurnem iskanju.
Kljub precejšnji prostornosti je bila za trinajst ljudi dokaj
majhna. Poleg tega pa z njo sploh niso bili zadovoljni: ni jim omo
gočala umika. Toda bili so potrebni počitka in miru. A takoj so se
odločili, da bodo naprej, ven od tod, odšli že naslednji dan.
Takoj nato so vzpostavili zvezo z Mrkuševim Francetom
v Okroglem. Tja je kar podnevi šel mladi Stanko Mlakar, zvečer pa
jim je France že prinesel nekaj hrane in jim povedal, da je druga
skupina, ki se je tudi oglasila pri njem, namenjena v Ljubensko
gmajno.
Zveza je bila spet vzpostavljena.
Prebivalstvo pa je bilo zaradi pogostih in obsežnih nemških
hajk ter streljanja talcev — 17. aprila so jih ustrelili 50 — pre
plašeno in zaskrbljeno. Ranjenemu Stanetu Žagarju je tedaj iz
Dupelj vendarle uspelo vzpostaviti zvezo s Pavlom Kernom, ki je
živel na Dobravi pri Kropi. Ta naj bi naslednji dan prišel v bližino
Okroglega in mu pomagal priti do zdravnika. Žagar se je namreč
odločil, da bo kljub rani odšel za skupino, ki naj bi še bila v jami
pri Okroglem. To zaradi nevarnosti v vasi in pa zaradi povezovanja
celotne čete. S pomočjo Alojza Zupana, ki mu je pripravil zasilne
berglje, je odšel iz Dupelj, potem pa je pot nadaljeval sam.
Izmučen in vročičen je po dolgih urah napora le pridrsal k
tovarišem v votlino. To je bilo navsezgodaj v nedeljo 20. aprila
1942.
* Okupatorjevi dokumenti pričajo, da so bile v maju 1942 in večina tudi že v
aprilu na Gorenjskem naslednje nemške enote: 93. rezervni policijski bataljon — RPB
- s štabom v Kamniku; 171. RPB v Radovljici; 181 RPB na Bledu; 325. RPB v Kra
nju; Gorenjski smučarski policijski odred na Bledu; 2. orož. rez. mot. četa Alpenland
v Kamniku. Stalne enote vojaške nemške oborožene sile pa so bile: 322. bataljon
deželnih strelcev v Domžalah s četami v okolici; 510. bataljon deželnih strelcev v
Kamniku; 857. bataljon deželnih strelcev na Jesenicah (razpored v okolici); 922. ba
taljon deželnih strelcev v Kranju (razpored v okolici); 499. dopolnilni pehoti:, bataljon
v Škofji Loki; 403. kolesarska dopolnilna četa v Kranju ter 402. v Bohinjski Beli; in
2. bataljon 14. polka. Poleg tega pa še okoli 500 orožnikov in 240 vojakov obmejne
straže.
** Po takrat prejetih podatkih so partizani cenili, da je bilo v akciji proti njim
ti.000 mož, kar je bilo v primerjavi z gornjimi nemškimi podatki blizu točnosti.
*** V tej skupini so bili poleg komandirja Hrovata, Staneta Žagarja ml. in Janeza
Perka še Jaka Rabič, Ivan Zupane, Stane Šmid, Stanko Mlakar, Tonček Zupan, Ivan
Stroj, Stane Pavlin, Vladimir Peraič, Tone Poznik, Danilo Rejec ter brata Lado in
Slavko Smuk.

Ne v Firence, ampak v .
Ves mesec smo vam obljubljali
3. ŽURAN M i r k o , Hudo 7 / A ,
tisti 5-dnevni izlet po srednji Italiji, T r ž i č
pa se je na koncu izkazalo, da je
N o , pa vesele prvomajske praz
premalo prijavljencev in je A L P E - nike i n s r e č n o vožnjo
vam
T O U R žal primoran ta izlet odpo- želimo vsi od G L A S A i n A L P E veda ti
TOURA.
V E N D A R N A G R A D A ZA N A S E
NAROČNIKE O S T A N E , L E M A 
L O DRUGAČNA J E : trije naroč
niki — dva »stara« in en nov — bodo
štiri dni preživeli v sončni Novalji
Lesce — Člani osnovne organiza
na Pagu. 30. aprila zjutraj se boste
odpeljali izpred hotela C R E I N A , si cije ZSMS v Lescah so si v svojem
na poti malo ogledali Reko, se usta delovnem programu zadali nalogo,
da bodo prenovili prostor svojega
vili v Crikvenici in v Senju, iz Jamladinskega kluba. Dela so se lotili
blanca pa vas bo trajekt odpeljal
prostovoljno in tako rekoč brez fi
proti Novalji, kjer vas bodo pričako
nančnih sredstev. Tako so klub lepo
vali gostitelji z odličnim paškim
opremili in uredili tudi okolico ter
sirom in pristno kapljico.
drugo. Klub so odprli v soboto,
E n dan boste napravili izlet v me
10. aprila, in bodo zdaj v njem orga
sto Pag, en dan pa z ladjico v Mannizirali različne dejavnosti. Člani te
dre in Simune in namesto kosila
osnovne organizacije ZSMS sodijo
v hotelu boste imeli vesel piknik ob
med najaktivnejše
v radovljiški
morju. Lepi sprehodi so tu ob pešče
občini.
A. Z.
nih plažah in lahko boste uživali v
soncu in lovili barvo. Prepričani
smo, da boste z izletom in s tako
preživetimi prazniki zadovoljni.
Za žrebanje smo poprosili na
ročnika Antona Grašiča z Jezer
ske c. 49 v Kranju, ki se je včeraj
zjutraj oglasil pri naših malih
Republiški svet za preventivo in
oglasih. Izžrebani so bili nasled
vzgojo v cestnem prometu bo orga
nji naročniki:
niziral letos že 8. republiško šolsko
1. TURK Franc, Lipce 5, Jese
prometno tekmovanje Kaj veš o
nice
prometu in srečanje pionirjev pro
2. PINTAR
Frančiška,
Cešmetnikov.
njica 10, Železniki
Do zdaj so že končali razredna,
šolska in občinska tekmovanja. V
soboto in v nedeljo, 24. in 25. aprila,
pa bo na Jesenicah zaključno
republiško tekmovanje. V soboto
Radovljica — Pred nedavnim je bodo pred Titovim domom sprejeli
občinski svet za preventivo in vzgojo letošnje tekmovalce in ekipe, pripra
v cestnem prometu skupaj s šolo vili povorko po Cesti maršala Tita,
dr. Janeza Mencingerja iz Bohinjske organizirali orientacijski pohod ter
Bistrice pripravil občinsko šolsko pripravili posvetovanje o prometni
prometno tekmovanje pod naslovom vzgoji in varnosti predšolske in šol
Kaj veš o prometu. Med učenci ske mladine ter srečanje mentorjev.
petih in šestih razredov je osvojila Priznanja bodo podelili v zgornjih
prvo mesto ekipa osnovne šole iz prostorih Kazine.
Lesc, pri učencih sedmih in osmih
Naslednji dan se bodo ekipe zbrale
razredov pa ekipa osnovne šole iz na prireditvenem prostoru v PodmeBohinjske Bistrice. Med posamezni žakli ter se pomerili v spretnostni
ki pa sta bila najboljša Jože in
vožnji. Ekipe si bodo ogledale tudi
Vinko Odar, oba iz osnovne šole v Jesenice z okolico.
Bohinjski Bistrici.
A. Z.
Ob koncu tekmovanja bodo vse tri
najbolje uvrščene ekipe prejele
pokal v trajno last, tekmovalci naj
boljših ekip odličje, prvih deset ekip
Bled — V minulih dneh je Bled pa bo prejelo diplome.
D. S.
obiskalo toliko gostov, da blejski
turistični delavci takšnega obiska v
tem času skoraj ne pomnijo. Vsi
hoteli so bili skoraj zasedeni, neka
teri pa so morali odpreti tudi depan
danse. Med gosti jih je bilo največ iz
Avstrije, Zvezne republike Nemčije
in Italije. V prihodnjih dneh pa pri
čakujejo še več izletnikov iz Avstri
je. Takšen obisk pa turističnih in
gostinskih delavcev ni presenetil.
Večina turističnih objektov (grad,
otok, golf igrišče in drugi) je namreč
pripravljenih za sezono. Nekaj težav
je le s trgovino, s katero pa imajo že
nekaj let težave.
Poleg vse večjega obiska gostov iz
od 9. do 20. ure
tujine pa na Bledu še vedno traja
tudi tako imenovani seminarski
turizem. Včeraj (19. aprila) se je na
Bledu na primer začelo posvetova
nje bančnikov iz vse države. A. Ž.

Mladinski klub
v Lescah

»Kaj veš
o prometu?«

Učenci tekmovali
v prometu

Bled je poln

vsak dan

V KRANJU

ENTRAL

Črtomir Zoreč:

Beneška Slovenija,
naša Deveta dežela . . .
(Kraji, ljudje, pesem in govorica)
(16. zapis)
In tako je prišel čas, ko se moram
posloviti od terskih Slovencev in iti
v vas k nadiškim rojakom. Le-ti žive
v širokem porečju Nadiže, ki pa je
tudi naša reka, saj izvira v Breginjskem kotu pri Kobaridu. In torej
veže obsoške Slovence z Beneško
Slovenijo! Samo tu so vrata tako
široko odprta! Prehod pri Učeji je
ozek, strm in od rok. Ob Nadiži pa je
pot v beneško ravan skoraj ravna,
položna.
ROJAKI OB NADIŽI
e smo se z Rezijani le stežka
sporazumeli — le malo manj
težav smo imeli v pogovorih s
terskimi rojaki
— je
govorica
Slovencev ob Nadiži povsem razum
ljiva. Le malo narečnih posebnosti
ima. Blizu je govorici rojakov ob
Soči. Sicer pa so si že tisočletje so
sedje.
Tudi to je treba povedati naključ
nim izletnikom: ni povsod prave
urejenosti, marsikaj je v vaseh, po
sebno v odročnih, narobe. Skratka:
snažno, pospravljeno ni. To že opra
vičujem: beneško-slovenske vasi v
gorah umirajo . . . Kar je mladih in
zdravih, so odšli na delo v tujino ali
v dolino. Tudi šol ni, ki bi spodbujale
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k snagi, k urejenosti vasic, saj niko
gar nič ne briga, kako se pobijajo
starci v gorah. Pač: skrb za vestno
plačevanje davkov pa je vselej pri
sotna — izterjevalcem ni pretežko
priti v odročne v a s i . . .
Osrednji kraj nadiških Slovencev
je starodavni Šempeter Slovenov
(po italijansko: S. Pietro al Natisone
— Šempeter ob Nadiži). Okrog in
okrog kraja so le slovenske vasi —
brumna oblast pa je že pred leti
ustanovila prav v Šempetru laško
učiteljišče — za vzgojo potujčevalcev . . .
Res pa je, da je Nadiška dolina še
najbolj rodovitna izmed vseh beneško-slovenskih krajev. Govorica v
tej dolini je starosvetna, od šol ne
skaljena — posluša se, kot bi bila
brana iz Trubarjevih molitvenikov:
Gaspuod, jest nesam uriedan, de
stopiš pod mojo strieho, pa raci 'no
samo besjedo, an ozdravljena bo
moja duša.
ČILI KORENJAKI
tar potopisec je takole opisal
rojake ob Nadiži: »Šenpeterski Slovenci so sploh velike,
gibčne postave, čili korenjaki, da jih
je veselje gledati. Državi
(Italiji!)
dajejo najlepših in k temu še prav
umnih, pokornih vojakov. Zdrave,
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Ivan Cankar: I M a r t i n
Legel je na posteljo, toda glava ga je bolela in za
spati ni mogel dolgo . . . In ko je zaspal, je ugledal ne
nadoma deželnega šolskega nadzornika, ki ga ni videl
prej nikoli. Velik in postaven gospod je bil, brado pa je
imel tako dolgo, da mu je segala do pasu. V čudni
obleki je prišel Kačur predenj. Zdelo se mu je namreč
potrebno, da je sezul v veži čevlje, zavihal hlače preko
kolen ter drsal trudoma in počasi po golih kolenih po
stopnicah in križem po dolgih mostovžih. Tako je stal
pred nadzornikom v novi črni suknji, s cilindrom v
roki, bos, s privihanimi hlačami in ranjenimi koleni.
Nadzornik se je ozrl nanj in je pomignil na rahlo z
belo roko; Kačur je pokleknil in je čakal. Vdrugič je
iztegnil nadzornik roko in mu je ponudil dekret, ki je
bil zelo bel in zelo velik. Približal se je na kolenih,
poljubil je nadzorniku roko in je vzel dekret. Tam pa
je bilo zapisano, da je imenovan Martin Kačur za
učitelja zapoljskega, pod edinim pogojem, da vsak
dan po kosilu in po večerji trebi zobe nadučitelju,
župniku, županu in vsem ostalim članom krajnoga
šolskega sveta . . .
Jezen se je zbudil Kačur in je pogledal skozi okno,
jutro se je svetilo za hribi. —
Žena mu je prinesla kavo.
»Zatajila bi me za zidano ruto!« se je zasmejal. »In
še včeraj sem mislil, da bi mi bila tolažnica in . . . angel
varuh!«
Zasmejal se je še glasneje, šel je skozi drugo izbo,
pobožal je otroka po licih in se je napotil v cerkev.
K o je srečaval na cesti ljudi in ko je stal med dur
mi zakristije ter se oziral po cerkvi, je čutil na svojem
obrazu temne, zaničljive poglede: »Takle bi zdražbo
sejal med ljudi! Takle golobradec! Takle bi nas učil in
mojstroval! Lakot, ki je naš kruh!«
Kačur ni povesil oči, toda v lica ga je skelelo in ču
til je, kako so se mu tresle noge, bolj od srda nego od
bojazni.
Po maši mu je pomignil župnik z glavo ter je stopal
hitro pred njim v farovž.
»On mi pač ne bo ničesar očital. .. on, ki je učil
nekoč prepevati!« je mislil Kačur spotoma. K o je videl
pred sabo težkega, neokretnega, kmetskega človeka v
ogoljeni suknji in se je spomnil, kako ga je videl nekoč,
ko je prekidaval gnoj, golorok, v visoko zavihanih hla
čah in noge zavite v žakljevino, se mu je zdelo bolj
smešno nego poniževalno, da stopa za njim kakor mi
nistrant in da bo slišal morda iz njegovih ust modre,
visokostne in karajoče besede.
»No, saj mi je pridigal cel6 župan . . . ta kanalja!«
se je nasmehnil.
Župnik je slekel suknjo in se je okrenil h Kačurju.
»Veste kaj, učitelj, tega pa nočem!«
Kačur ga je pogledal z vprašujočimi, začudenimi
očmi.
»Nočem tega!« je govoril župnik glasneje. »Dokler
bom jaz živ — ne! Potem počnite, kar vas je volja! Saj
ste oženjeni, saj imate otroka, ali ne? Kaj še nimate
zadosti?«
Stoje je srebal kavo, ki jo je bila postavila na mizo
debela dekla, in je gledal iznad roke z osornim, srditim
pogledom na Kačurja.
»Da se pomeniva do dobrega! — Kakšen vrag pa
vas je silil, da ste začeli riti med ljudi, ki ne sodite
mednje? Pustite jih na miru! T i ljudje so m o j i , zastopite dobro, Blatni dol je m o j ! .. .«
»Ne maram vam ga jemati — «
»Tiho! Potrpite!«
Župnik se je bil razgrel, oči so se mu svetile izpod
sivih obrvi, žile so mu bile nabreknile na čelu. Pil je
kavo in se je obrnil v stran.
K o se je okrenil h Kačurju, je bil njegov obraz mir
nejši in govoril je tiše.
»Sedite! Laže se bova pomenila! — Rekel sem, da
je Blatni dol moj; pa to je samo pol resnice: tudi jaz
sem njegov! — Pokmetil sem se, poživinil na pol, zato
da bi živel tako, kakor je mogoče živeti v tem zraku,
med temi ljudmi. Zgodilo se je polagoma; na pol sem
stopil mednje prisiljen, na pol radovoljen, ampak sto

belo-rdeče barve polti, s sivimi ali
modrimi očmi, kažejo takoj, da so
istega plemena in pokoljenja z
avstrijskimi Slovenci. Vztrajni in
trpežni med vsakojakimi težavami
in telesnimi napori, dasi jih mnogo
kdaj sključi preobilni in čezmerni
trud ter jim pokvari sicer lepe poteze
obličja. Ves dan na polju, pod
soncem, na dežju, v vročini, v mrazu
— se vsemu privadijo in si utrdijo
zdravje. K temu pa seve pripomore
tudi ugodno gorsko podnebje, izvrst
na pitna voda in preprosta, kmečka
hrana. Pa tudi domače vino, sicer
precej kisli cividin«! — Nadiški Slo
venci so veseli ljudje, gostoljubni,
zaupljivi. Karabinjeri že od nekdaj
nimajo kaj dosti opravkov med
našimi rojaki. Poštenje in miro
ljubnost sta bistveni potezi njihove
ga značaja. Le pravdarska in kvartopirska strast kazi nekatere rojake.
Pa zmerjajo se radi: hribovci pravijo
dolincem ob Nadiži, da so »žabarji«;
dolinci pa vračajo onim v bregeh, da
so »lesnikarji.«
Najbrž pa vse te senčnice niso
lastne le Beneškim Slovencem —
prav taki smo tudi sami!

Kačur

pil sem tako korenito, da bi ne mogel več nazaj. Nikoli
več! In ko da bi se bil takrat upiral — kaj bi koristilo?
Ne stal bi na polju, temveč trohnel bi v zemlji že zdav
naj, in ne bilo bi po meni lepega spomina, kakor bo
kadar umrjem nekoč! — Taka je zdaj stvar! Oni v
meni, jaz v njih! Jaz njim mašo, oni meni bero!
Ozmerjam jih, kakor me je volja, samo da jim pustim
šege in zabitost! Enak sem jim po življenju in nehanju; kakor oni vsi se ne brigam za svet in ga ne maram
pri starem ostanem in kar je tuje, sovražim: zato me
imajo radi in bodo jokali po meni! — Pa ste prišli vi,
človek mlad in tuj, in že zaradi tega nikomur prijeten;
in zdaj ste se začeli celć mešati med ljudi, učiti jih,
Bog vedi kaj, naročevati časopise, ki je v njih pisano,
Bog vedi kaj . . . in šuntati bajtarje proti gruntarjem
in gostače proti kmetom — nič, molčite! — ampak jaz
tega ne maram, ne maram! .. .«
Razburil se je, da so se mu tresle roke.
»Pomislite dobro, kaj počenjate! Živel sem v miru,
dolgih dvajset let! V i ste začeli brozgati po tej mirni
vodi — kam bodo zanesli valovi vas, kam neme? V i ste
mlad — ej, v svet! Ampak kaj bo z mano, starcem? Da
se mi izpremeni pred očesom Blatni dol, kar čez noč —
kaj bi v tej tuji deželi? Ne imel bi doma več! — Premi
slite dobro in nikar ne bodite prepričani, da sem blag
človek! Zbogom!« —
»Ni blag človek!« je pomislil Kačur, ko se je spom
nil na zadnji pogled župnikov.
Hodil je po izbi s povešeno glavo, roke prekrižane
na prsih.
»Tudi pred župnikom so se mi tresle noge, čutil
sem prav dobro! To ni bil srd — strah je bil. — K a m bi
moral stopiti, da bi videl, kako globoko sem se že
pogreznil? Kakšne sence so pač tukaj, če se mi zdi, da
je sijalo v Zapolju nebeško sonce? Kako pusto mora
biti v mojem srcu, da si želim Minke in njenih črnih
oči, ki ni bilo nikoli ljubezni v njih! O malodušnost!«
Stopil je k oknu potrt in zamišljen, s težko glavo in
z vročim čelom. Kmet je šel po ulicah, ozrl se je proti
oknu s hladnim, sovražnim pogledom in je šel dalje
brez pozdrava. Zlovoljen se je okrenil Kačur.
»Nič slabega nisem nameraval — kaj tisto? Ampak
tudi nič velikega ne! Da bi bilo vsaj nekaj velikega,
zares trpljenja in bolečine vrednega. Lahko bi stopil
človek tja in ponudil svobodno čelo: udari! — Tako
pa: kakor da bi obsodili človeka na smrt, zato ker je
kihnil! Kaj je torej treba kihati, če ni sile?«
Postal je sredi izbe in se je nasmehnil prezirno in
zaničljivo, kakor da je bil nenadoma ugledal tatu, ki
ga pozna že od zdavnaj; domislil se je sanj, gospoda
nadzornika in svojih bosih nog in zasmejal se je na
glas.
»Tako je! Kadar je človek bojazljivec, zmerorfl
lahko dokaže, kako potrebna, naravna in pametna j
bojazljivost in da nazadnje niti bojazljivost ni! Sarn°
da razkaže vse po vrsti in natanko, našteva na prstih
ter govori s poudarkom! Danes torej, že ob tej uri, j
treba, da vodim ustanovni zbor izobraževalnega dru
štva. Ali je to važna stvar ali ne? Važna ni; noben člo
vek na širokem svetu se ne briga zanjo, noben časopis
ne bo pisal o njej, noben pevec je ne bo opeval! A l i je
koristna in komu? Preporno je, ne da se trditi! Jaz, na
priliko, mislim, da je koristna; župan pravi, da ni, in
tudi župnik je takih misli. Kmetje ne pravijo ne
tako ne tako; pokazala bi šele prihodnost. A l i je škod
ljiva? Je! Meni! Zamerim se ženi, zamerim župniku,
zamerim županu, zamerim vsem, ki niso mojih misli; t
boljšo službo bi spet ne bilo nič in morda bi še nekoi
obležal ob cesti s preklano glavo! Kraj je rokovnjaški
in župan ni blag človek in tudi župnik pravi, da ni!
Ostane še vprašanje, ali je moja dolžnost, da grem tja
in ustanavljam? Ne! A l i me je kdo klical? Nobeden
ne! — A l i je torej treba hoditi? N i treba!«
Sedel je za mizo in je skril obraz v dlani.
»O Bog! In v tem gnilem mesu je bila duša nekoč!«
Oči so ga skelele in so bile rdeče; solz niso rodile.
Obraz mu je upadel, dolg je bil in suh, kakor jetičnega
človeka.

Ona, kukarga sliši,
z varha gre na varšičac,
mu odgovori: Muoi tičac,
ne jokaj nič! Sim tle!
Najbrž ne bo odveč, vsaj čutečim
in razumnim bralcem ne, če citiram
še sodobno, umetno pesem nadiškega rojaka Jožeta Trušnjaka:
Sonce že greje skale,
otroc lajhajo brez košpu,
dan Velike Nuoc se bliža.
Ku usako ljeto imajo njih skarbi:
ulačitpo klancu osmojeno kietno,
ušafat u host debelo gobo
za parnest žegnan oginj od fare,
zaslužit kuhane ofarbane jajca,
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jest gubanco an objejan kruh,
če ne pa samuo gubanasto pinco.
Starši imajo brej velike skarbi,
kje ušafajo djelo, de kupjo otruocen
novi gvant an obuteu po navad.
Djela nije ankodre, ne trošta,
zak ulada čaka, da se ustarajo
in zida nove britofe an potiska
jih deleč od družine v tujino.
Pesem, kako je okorna v izrazu; v
misli je precizna: .. .dela ni nikoder,
ne upanja; kajti vlada čaka, da se
ljudje postarajo in umro; raje zida
nova pokopališča; mlade pa potiska
v tujino, daleč od družin, od
domačij . . .

POEZIJA GOVORICE
ot sem že ob pogovoru o
Rezijanih
citiral
nekatere
čuteče pesmice, tako sedaj
tudi v nadiški govorici povem eno:
Poglej, ko noč je jasna,
poglej, ko luna seje!
Se dne na gibije veje,
obenga vetra nie.

K

Slavič,ponočni
tičac,
z garmiča gre na puoje;
zdihuva, milo poje,
kliče jubco sojo.
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Gorska vasica Crni vrh (Montefosca) nadNadiško

dolino

mali oglasi • mali oglasi
Mali oglas lahko oddaste pri nafti malo- ,
oglasni službi pri GLASU v Kranju in
°a vseh poštah na Gorenjskem. Cena
malega oglasa je 20 din za 10 besed,
Vsaka nadaljnja beseda pa stane 3 din.
Prav tako lahko oddajate osmrtnice in
zahvale. Po želji te objavljamo za do
datnih 60 din tudi s fotografijo. Naroč' k i imajo pri malih oglasih, osmrtni
cah in zahvalah 25 % popust. Letna na•"ocnina znaša 140 din, polletna 70 din.
Vse informacije dobite na telefon šte
vilka 21-190.
n

Prodam
. Prodam KOKOŠI nesnice. Za
l a g a 18, Duplje
2493
Prodam S E N O . Bertoncelj Pavla,
Mošnje 17, Radovljica
2494
Prodam P U N T E , B A N K I N E in
D E S K E za betonski opaž. Lipar
Anton, Voglje 73
2495
Prodam dobrega in mirnega K O 
NJA, 9 let, 550 kg. Šribar Jože, M i č e 2, Kamna gorica
2496
Prodam
1000 kg
semenskega
K R O M P I R J A igor. Srednja vas 36,
Šenčur
2497
Prodam semenski K R O M P I R igor.
ritof 34
2498
. U g o d n o prodam S F N O in O T A 0 . Poljšica 4 a, Podnart
2499
V sredo, 21. 4., bomo prodajali 10
tednov stare J A R C K E . Strahinj 38
Prodam
1000 kg
semenskega
K R O M P I R J A igor - nakalien in
200 kg Viktorija. Studen, Cerkljan
ska Dobrava 1, Cerklje
2501
Prodam semenski K R O M P I R igor.
^»nje 2, Cerklje
2502
. Prodam semenski K R O M P I R deUe. Naklo 100
2503
Poceni prodam 135-litrski komP.resorski H L A D I L N I K
Gorenje,
Jave barve. Mušič Vida. U l . 1. avgu* 7, Kranj
2504
Prodam 3000 kosov modelarne
JJPEKE v Gorenji vasi - Reteče 25.
pojasnila po tel. 061-322-581 od 7. do
Z*, ure ali ogled v sredo od 16. do
* -ure.
2505
Za primerno ceno prodam varilni
»•ansformator 220 V max 145 A z
jj^ojno regulacijo prim/sek. Cerklje
^ na Gorenjskem
2506
Prodam K I M P E Z
in O K N A
1^0x90, popleskana in s steklom.
J elefon 25-047
2507
„ / ^
^ " J ? " " K R O M P I R igor
po 4,5 din. Zg. Besnica 74
2508
in hI - i ?
K R O M P I R igor
'n desire. Suha 38, Kranj
2509
prodam K R A V O pred telitvijo.
Kokra 18
2510
Prodam star T E L E V I Z O R po
ugodni ceni. Naklo 5
2511
Poceni prodam podporni L E S .
Naslov v oglasnem oddelku.
2512
Prodam traino žareč Š T E D I L 
NIK Gorenje. Vodopivčeva 10 2513
Prodam S T R E S N O O P E K O folc.
ama 21, Kranj
2514
Prodam K R A V O lisko v devetem
^esecu brejosti, drugo tele. Breg ob
kavi 4, Kranj
2515
» P r o d a m globok OTROŠKI VOZI
ČEK. Kariš, Planina 1, Kranj, tele*on25-333
2516
.Prodam
jedilni
in
semenski
K R O M P I R igor. Strahinj 18
2517
Prodam črno-bel T E L E V I Z O R
K R N I Š . Kopač Jože, Polica 3,
aklo
2518
. Prodam K R A V O tik pred telitvijo
^imentalko) in B I K E za dopitanje.
Otok 19, Radovljica
2519
Ugodno prodam F I L M S K O K A 
M E R O revus S-8 z 8-kratno povef.avo ter DIA P R O J E K T O R voigt'ander. Ljubljanska 15, Kranj
ša
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kupim
.Kupim
motorno
KOSILNICO
A L P I N A . Buria. Za gradom 7, Bled
^ Kupim več K O R I T O V za streho.
Kozina Ana, Cirčiče 31
2525
Kupim L A T E za kozolec. Jezer
c a 49, Kranj
2526

L'ozila
^Ugodno prodam motorno kolo
*OMOS S L 15, prevoženih 2300 km,
^ na ugodna. Janez Mravlje, Stat a Rozmana 5, Kranj, tel. 23-623
2380
P*odam Z A S T A V O 750, letnik
i ^ l . Repanšek Marija, Mušičeva
Loka, Mengeš
2387
Ugodno prodam
PRIKOLICO,
?°8ilnost 1000 kg. Vincarje 30, teleb064-60-258, Škofja Loka
2469
-j, Prodam malo rabljen M O P E D
» . H rdeče barve. Ogled po 19. uri.
R l i č Janez, Slap 18, Tržič
2478
, Prodam F O R D T A U N U S 12 M ,
r^nik 1966, zaradi delne invalidno**• Zadnikar Vencelj, Preddvor 62
2520
^.Prodam karambolirano ŠKOLJ
KO od 101, letnik 1974. Sp. Brnik 60
2521
.Prodam F I A T 600. Polenec, Va
včeva 11, Kranj
252L
j.Prodam
rabljene G U M E od 101,
0r
5 TEL za vzidavo in O M A R O . Na° v oglasnem oddelku.
2523
e

n e

h
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^ Kupim SPAČKA, letnik 73/74.
dim kredit. Naslov v oglasnem
Hdelku.
2524
u

stanovanja
Zaposlen miren, ločen moški, do
bro situiran išče SOBO v Kranju ali
bližnji okolici - čimpreje. Naslov
v oglasnem oddelku.
2531
Na S T A N O V A N J E sprejmem dve
dekleti. Naslov v oglasnem oddelku.
Iščem SOBO v Kranju ali bližnji
okolici. Telefon 25-157 '
2529
Mlada zakonca potrebujeta SOBO
in K U H I N J O ali večjo sobo v Kra
nju ali okolici. Nudita predplačilo po
dogovoru. Ponudbe pošljite pod šifro
»Mirna«
2530

zaposlitve
Instruiram
ANGLEŠČINO
in
NEMŠČINO. Telefon 24-341
2532
Strojni tehnik, star 39 let, 14 let
v Nemčiji, išče SLUŽBO na Gorenj
skem. Cenjene ponudbe pod šifro
»Strojni tehnik«
2533
V delovno razmerje sprejmemo
M E S A R J A . Mesarija MARINŠEK,
Naklo
2534

izgubljeno
V Seničnem pri Tržiču je bilo po
zabljeno P O N Y K O L O modre barve.
Poštenega najditelja prosim, da spo
roči na naslov: Koder Nada, Spod
nje Duplje 45
2536

obvestila
ŠPORTNO DRUŠTVO T R I G L A V
K R A N J objavlja razpis za oddajo
v najem gostišča D O M N A JOŠTU.
Pogoji za oddajo se določijo spora
zumno s pogodbo. Dom se oddaja
v najem s 1.7.1976 za nedoločen čas
ali za čas, ki se določi s pogodbo.
Rok za pošiljanje ponudb je odprt
do 15. 5. 1976. Ponudbe je treba po
slati na naslov: Športno društvo
T R I G L A V K R A N J , Trg revolucije
1, p. p. 12, 64000 Kranj
2409
S
STROJNIM
ČIŠČENJEM
vrnem preprogam in talnim oblogam
čistočo in svežino barv. Kličite, pri
dem na dom. Telefon 26-912
2096
Solidno in hitro P O P R A V L J A M
H L A D I L N I K E vseh vrst. Oglasite
se na tel. 064-60-801
2192

ostalo
Starejša onemogla zakonca potre
bujeta
takojšnjo
OSKRBO
na
domu. Hišico imata v Trsteniku na
Gorenjskem. Trenutno sta v domu

Ustrelil ženo
Petčlanski senat okrožnega sodi
šča v Kranju je po dvodnevni sodni
obravnavi izrekel sodbo Ivu Ćubeli,
36-letnemu strojnemu ključavničar
ju; Cubela je lani 24. aprila na Mest
nem trgu v Škofji Loki z dvema stre
loma ubil svojo ženo Majdo Posedi.
Cubela je lani pred prvomajskimi
prazniki prišel iz Zah. Nemčije, kjer
je bil na začasnem delu. Najprej se
je mudil v Ljubljani pri znancih,
nato pa je proti večeru prišel v Škofjo Loko k ženi. Vendar pa le-ta ni
odprla, ker je bil pri njej na obisku
njen prijatelj. Cubela pa ni odnehal,
iz spodnjega
nadstropja
se je
povzpel na balkon in tako priklical
ženo. Pričela sta se prerekati. Cu
bela je zahteval nai mu vrne stvari,
ki jih je prispeval k skupnemu go
spodinjstvu, prerekala pa sta se tudi
o denarju in avtomobilu. Naslednje
ga dopoldneva, bila je nedelja, se je
Cubela spet vrnil k ženinemu stano
vanju. Bilo je okoli 11. ure, ko je
žena prišla dol po stopnicah in sre
čala moža. Spet sta se sporekla,
tokrat še huje: varani mož, ki so ga
ženine besede, kot je sam povedal,
hudo zadele, se ni mogel več ob
vladati; potegnil je pištolo in v veži
ustrelil dvakrat Ženo v glavo in v
ledveni del, da je takoj umrla. Nato
je Cubela streljal tudi nase: štiri
krogle iz barette kalibra 7,65 so ga
hudo ranile, tako da ima še po
zdravljenju posledice.
Senat okrožnega sodišča je Iva
Cubelo za uboj žene, ki ga je zaradi
ljubosumnosti, prepirov in denarja
pripravljal že dlje časa, obsodilo na
6 let strogega zapora.

Kdo je
oškodovanec?
Pred časom je bil prijet Ivan Ura
na z Jesenic, osumljen cele vrste vlo
mov v avtomobile od Jesenic do
Kranja. Osumljeni je povedal za ne
kaj vlomov v avtomobile, za katere pa oškodovanci niso znani: gre za
vlom v osebni avtomobil verjetno
znamke fiat 125, ki j - bil 19. 2. 1975
parkiran za nebotičnikom v Kranju,
iz katerega je Urana odnesel 500 din
in žepni računalnik. Oškodovanec
vloma ni prijavil. Prav tako ni znan
lastnik zastave 750, ki je bila v no
vembru lani parkirana v bližini kina
Stražišče: iz avtomobila je Urana
odnesel nove moške čevlje rjave bar
ve. Oškodovanci naj prijavijo vlom
najbližji P M
.a

onemoglih na Vrhniki. Nudita redne
mesečne dohodke, dosmrtno služ
nostno pravico do dela njunega
doma. Štefe, Trubarjeva 42, Ljub
ljana
2419
U P O K O J E N E C 65/150, sem vdo
vec, imam hišo. Rad bi spoznal žen
sko manjše postave. Sem brez otrok
in obveznosti. Ponudbe pod »Sam«
2537
Prepovedujem
vsako
kopanje,
hojo, vožnjo, spuščanje kokoši, sploh
vse dejavnosti, ki povzročajo škodo
lastniku na parcelah številka 172,
174. K . O. Lahovče. Globočnik Ja
nez, Lahovče 11
2538

ZAHVALA
Tiho in brez slovesa je odšla naša dobra in skrbna mama, stara
mama, prababica in teta

Frančiška Zavrl
Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom za pomoč v teh težkih
dneh. Posebno Jenkovim, Šilerjevim in Belec Cilki, vsem sodelav
cem IKOS in Elektro P E Žirovnica. Zahvaljujemo se vsem
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki so jo v tako
velikem številu pokropili in j i poklonili cvetje in vence, nam
izrazili sožalje in jo pospremili na zadnjo pot.

prireditve
V P O D L J U B E L J U bo v soboto,
24.4., ob 20. uri V E L I K A V E S E L I 
CA. Igra ansambel JEVŠEK!
2535

nesreče

Vsem in vsakomur še enkrat iskrena hvala za vse
Žalujoči: sin Stane z družino, hči Darinka z družino, vnukinja
Mirjana z družino in ostalo sorodstvo.

Nezgoda kolesarja
V petek, 16. aprila, ob 16.20 se je
na križišču Gorenjske in Kranjske
ulice v Radovljici pripetila promet
na nezgoda. Voznik osebnega avto
mobila Avgust Ambrožič (roj. 1905)
z Bleda je vozil proti Lescam. Z de
sne strani iz Kranjske ulice mu je
nenadoma pripeljal kolesar Iztok
Golob, star 13 let, iz Radovljice;
voznik Ambrožič je zaviral, vendar
trčenja ni mogel preprečiti. Iztok je
bil ranjen v nogo in so ga prepeljali
v jeseniško bolnišnico.

Sporočamo žalostno vest, da je umrl

Franc Debeljak
dolgoletni ptt delavec
Pogreb pokojnega bo v torek, 20. aprila 1976, ob 16. uri na poko
pališče Poljane nad Škofjo Loko.

Stekel
pred avtomobil
V četrtek, 15. aprila, ob 14.30 se je
na magistralni cesti v Bistrici pri
Tržiču pripetila huda prometna ne
zgoda. Voznik osebnega avtomobila
Slavko Žagar (roj. 1951) s Kokrice je
peljal proti Podljubelju. N a desni
strani ceste na robu je stal 9-letni
Jože Bida iz Bistrice; ko je avtomo
bil pripeljal v njegovo bližino, je
deček nenadoma stekel čez cesto,
tako da ga je avtomobil zadel in zbil.
Huje ranjenega so prepeljali v jese
niško bolnišnico.

Pritekla
pred avtomobil
V petek, 16. aprila, ob 14.10 se je
na Ljubljanski cesti v Škofji Loki
pripetila prometna nezgoda. Voznik
osebnega avtomobila Jože Hartman
(roj. 1944) s Suhe je vozil od Lipice
proti Škofji Loki. K o je na Ljubljan
ski cesti pripeljal do desnega nepre
glednega ovinka, mu je s stranske
poti z dvorišča hiše št. 18 nenadoma
pritekla na cesto 5-letna Danica
Stanovnik. Voznik je močno zaviral
in se otroku umikal, vendar nesreče
ni mogel preprečiti. Z zlomljeno
nogo in drugimi poškodbami so malo
Danico prepeljali v bolnišnico.
L. M.

Vestnega sodelavca bomo ohranili v trajnem spominu.
D E L A V C I IN DRUŽBENOPOLITIČNE O R G A N I Z A C I J E
T O Z D ZA P T T P R O M E T ŠKOFJA L O K A

Po kratki in hudi bolezni nas je za vedno zapustil naš sodelavec-

Franc Šepetavec
mesarski mojster
N a zadnjo pot smo ga spremili v ponedeljek, 19. aprila, na poko
pališče v Trbojah pri Smledniku.
Zvestega sodelavca bomo ohranili v trajnem spominu.
Delovna skupnost T O Z D M E S O I Z D E L K I Škofja Loka

ZAHVALA
Ob težki izgubi našega dragega in nepozabnega

Ivana Križnarja-Vida
se najtopleje zahvaljujemo vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od njega ob mrtvaškem
odru, ga spremili na njegovi zadnji poti in ga obsuli s cvetjem. Posebno smo hvaležni sosedom in
prijateljem, ki so nam pomagali v najtežjih dneh. Iskrena zahvala družbenopolitičnim organiza
cijam Dobrave in Krope, šoli Staneta Žagarja iz Lipnice, Konferencama Z K S in S Z D L Radovljica,
Občinskemu odboru Z B in skupščini občine Radovljica, pevcem iz Krope in godbi iz Lesc ter
praporščakom organizacij ZG. Za iskrene in tople besede govornikom tov. Mariji Debeljak, Filipu
Sitarju, Savici Hočevar-Žagarjevi in Mirku Zlatnarju, ki so prikazali njegov lik in delo, prisrčna
hvala. Najtopleje se zahvaljujemo vsem za izraženo sočustovanje in sožalje.
Vsi njegovi
Lipnica, Ljubljana, 20. aprila 1976

ZAHVALA
Ob prerani smrti naše dobre tete

Frančiške Eržen
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo spremili na njeni zadnji poti, nam izrekli sožalje, poklonili
cvetje in vence. Posebna zahvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavkam in znancem.
Hvala dr. Bajžlju, g. župniku, pevcem ter vsem, ki so jo spremljali na njeni zadnji poti.
Žalujoča Milena z družino.
Zg. Bitnje, 20. aprila 1976

Samopostrežba za »šankom«
Jesenice — Pred občinskim so
diščem na Jesenicah se je zagovar
jala 27-letna Saša Prezelj iz Bokalove 12 na Jesenicah, zdaj zapo
slena v gostišču Jasna v Kranjski
gori. Obtožena nevestnega poslo
vanja tedaj, ko je bila zaposlena v
hotelu Slavec v Kranjski gori, last
hotelskega podjetja Gorenjka.
Saša Prezelj je kot odgovorna
oseba zelo malomarno poslovala,
uporabljala in skrbela za družbeno
premoženje. Od 9. septembra leta
1973 do 18. maja 1974 je kot točajka
v obratu Slavec pogosto puščala
lokal brez vsakega nadzorstva ter
med rednim delovnim časom hodila
po zasebnih opravkih. Vendar točaj
ka ni zaklepala ne lokala in ne od
prtega predala z denarjem, gostje so
si lahko brez vsakega zadržka sami
postregli tako s pijačo kot s cigare
tami. Na svojem delovnem mestu se
je občasno tudi opijala, vpisovala v
Tg obrazce napačne podatke, zase
jemala cigarete neugotovljenih koli
čin in skratka izredno brezvestno in
malomarno delala. Vedela je, da
lahko nastane škoda in zares je na
stala v precejšnjem znesku 33.749
dinarjev.
Obtožena Saša Prezelj se je pred
sodiščem zagovarjala, da je v lokalu
Slavec delala dve turistični sezoni

po osem in često po več ur dnevno,
da njenega poslovanja ni nihče nad
zoroval, da je včasih resnično odšla
po zasebnih poteh: na primer v
Kranjsko goro k frizerju ali pa
»malo v market«. Zanikala pa je, da
bi se opijala ali da bi pijačo zastonj
delila nekaterim gostom, razen svo
jemu možu, s katerim pa je raz
vezana. T g obrazce je izpolnjevala
tedensko ali na deset dni, večinoma
ni merila prijače, temveč je izra
čunavala kar približno. Denar je
dnevno oddajala v recepcijo in res ni
posebne skrbi posvetila prevzemu
blaga, saj je imela v dobavitelje vse
zaupanje. Včasih da je res popila
kakšno pivo, vendar ne drži, da bi
verjeli izjavam prič, da je že zgodaj
zjutraj posegla po žgani pijači.
Prvi nadzor njenega poslovanja je
v letu 1974 odkril 4000 dinarjev
primanjkljaja, a je obljubila, da bo
vestnejša. Vendar se je svojim oblju
bam izneverila, kajti ponovno je na
stal »manjko«, zaradi katerega je
bila pred sodiščem tudi obsojena.
Zaradi nevestnega gospodarskega
poslovanja so jo obsodili na šest
mesecev zapora, v naslednjih dveh
letih pa ne bo mogla opravljati dela,
kjer bi samostojno razpolagala z
družbenim premoženjem.
D. S.

»Strokovnjaki« za bojlerje
da za eno uro bojler očistita, računa
Vse kaže, da je čiščenje bojlerjev
ta pa 150 din. Vesta, da nista stro
kar donosen posel, če se ga loteva to
kovnjaka za tako čiščenje, vendar
liko ljudi. Trije mladi Ljubljančani
pa so kot kaže v svoji vnemi, da bi kljub temu opravljata to delo, ker
sta brez sredstev za preživljanje. Si
očistili kar največ bojlerjev, le malo
cer pa menda nista edina, takih či
pretiravali. Ze nekaj mesecev so »ob
stilcev bolj ali manj strokovno pod
delovali« bloke v Kranju, se ponujali
kovanih, je zelo veliko.
kot strokovnjaki za bojlerje, gosto
besedno zatrjevali, kako bo vse v
Ker je bila zoper ta dva čistilca in
redu in podobno; nemalokrat pa se še njunega kolega Mirana Velkavrha
je zgodilo, da drugi dan potem ta
tudi iz Ljubljane podana kazenska
očiščeni bojler ni hotel več greti in je
prijava, Uprava javne varnosti na
bilo treba poklicati pravega strokov
proša vse stanovalce, pri katerih so
njaka. Škode po nekaterih blokih je
omenjeni trije popravljali na tak na
bilo toliko, da so nekateri hišni sveti
čin bojlerje, da to sporoče Postaji
izobesili opozorila stanovalcem, naj
milice ali na U J V Kranj.
L. M .
ne nasedajo takim
»strokovnja
kom«.
Pred kratkim sta dva od omenjene
trojice potrkala v neki kranjski
V soboto, 17. aprila, nekaj minut
stolpnici na vrata stanovanja, pa
po polnoči se je v tovarni Sava v
jima je odprl miličnik. Vedel je že za
Kranju vnelo na stroju »sponner«,
pritožbe stanovalcev, da so jim taki
na katerem izdelujejo umetno usnje.
le strokovnjaki pokvarili bojlerje, pa
Stroj je nov in dela šele od prejšnje
je oba fanta povabil v stanovanje na
ga meseca. Ze pred nekaj dnevi se je
oornenek: to sta bila Drago Križan,
na stroju pokvaril grelec, v katerem
star 26 let, električar brez zaposlitve,
izgorevajo odvečne oljne tekočine.
in Milan Brenčič, star 30 let, prav
Ker grelec ni deloval, so oljne ostan
tako brez zaposlitve. Povedala sta,
ke pobirali tako, da so na grelec natlačili krpe, ki so vpijale oljne ostan
ke. Zaradi visoke temperature v peči
kino
pa so se krpe vnele in nato še stroj.
Kranj CENTER
Ogenj so pogasili delavci in gasilci.
20. aprila ital.-amer. barv. pust. DVA NE
Škoda še ni ugotovljena.
UNIČLJIVA oh Ki., 18. in 20. uri

Stroj se je vnel

21. aprila ital.-amer. barv. pust. DVA NKUNlCLJIVA ob 16., 18. in 20. uri
22. aprila angl. barv. grozlj. VAMPIRJEVE
LJUBIMKE ob 1«. in 18. uri, amer. barv.
vestem VSI ZA EL DORADO ob 20. uri
Kranj STORŽlC
20. aprila amer.-kanad. barv. kritn. NEMIR
NA NEDELJA ob 16. 18. in 20. uri
21. aprila domači barv. mlad. film PREŽI MOV A NJE V JAKOBSFELDU - premiera
ob 16. in 18. uri, ital.-franc. barv. vojni OD
ARDENOV DO PEKLA ob 20. uri
22. aprila domaČi barv. mlad. PREZIMOVANJE V JAKOBSFELDU ob 16. uri
Tržič
20. aprila ob 18. uri nastopa DUO KOCEK
(hipnoza, magija, telepatija), angl. barv. grozlj.
VAMPIRJEVE LJUBIMKE ob 20. uri
22. aprila japon. barv. pust. OIĆI - ZlVA
ALI MRTVA ob 18. in 20. uri
Kamnik DOM
20. aprila premiera domač. barv. filma
HRBTENICA ob 18. uri
21. aprila franc. barv. krim. ROJENI ZLOČI
NEC ob 18. in 20. uri
22. aprila franc. barv. krim. ROJENI ZLOČI
NEC ob 18. in 20. uri
Škofja Loka SORA
20. aprila amer. barv. drama GUSTAV MAHLER ob 20. uri
21. aprila amer. barv. drama GUSTAV
MAHLER ob 18. in 20. uri
22. aprila amer. barv. krim. VOHUN, KI JE
UNIČIL SVOJE ZVEZE ob 20. uri
Železniki OBZORJE
21. aprila amer. barv. drama ŠERIF IZ KLA
NA ob 20. uri
Radovljica
20. aprila amer. barv. fant. DAN DELFI
NOV ob 20. uri
21. aprila angl. barv. film OTROCI ŽELEZ
NICE ob 20. uri
Bled
20. aprila amer. barv. spekt. SPARTAK ob
20. uri
21. aprila amer. barv. spekt. SPARTAK ob
20. uri
Jesenice RADIO
20. aprila amer. barv. krim. UMAZAN K
ROKE NAD MESTOM ob 17. in 19. uri
21. aprila amer. barv. CS pust. ČLOVEK V
DIVJINI ob 17. in 19. uri
Jesenice PLAVŽ
20. aprila franc.-ital. barv. pust. VLAK ZA
DVA POTEPUHA ob 18. in 20. uri
22. aprila ital. barv. drama POTOVANJE ob
18. in 20. uri
Kranjska gora
21. aprila amer. barv. krim. UMAZANE
ROKE NAD MESTOM ob 20. uri

Pogojev za atletiko v Škofji Loki ni,
je povedal znani športni delavec
Tone Pogačnik iz Škofje Loke. Na
desni Milan Čadež, strokovni dela
vec TKS Kranj.

Kranj naj bi bil atletski center
Gorenjske

na P l a n i n i b i se pogoji
Okrogla miza o gorenjski atletiki v našem uredvorane
za atletiko precej izboljšali.«
dništvu — Vse TKS z Gorenjske so se odločile, da P A V E L P E R K O - sekretar TKS
Tržič: »Atletika v Tržiču je bolj
naj bi bila atletika v prioriteti I — Pogoji so za
m n o ž i č n e g a z n a č a j a . Svoje me*
zdaj skromni, primanjkuje predvsem organiza
sto i m a n a m r e č le v Š Š D in
delno v T V D . Zanimanje za ta
torjev
š p o r t vsekakor je, vendar se naši
Atletika izpolnjuje glede na ob
stoječe stanje (v Sloveniji 360 telo
vadnic, 130 tekališč in 160 skakališč)
v največji možni meri zahteve
pokrivanja vsega teritorija Sloveni
je. Delo v naravi je sestavni del pro
cesa treniranja. Posebna prednost
atletike je v tem, da je del programa
zajet v obstoječih učnih načrtih ter
predstavlja
izredno
potencialno
osnovo tudi pri pedagoških telesnokulturnih kadrih. Izpolnjuje za
hteve odzivnosti glede na željo mla
dih, ki jim atletske discipline dajejo
možnost prvega izbora, popularnosti
in atraktivnosti. Atletika se dopol
njuje z najbolj množičnimi akcijami
krosov, pohodov, hoje ter šolskih in
delavskih tekmovanj. T o dejstvo
bistveno izpolnjuje zahteve kri
terija, kjer se v ostalih elementih
razvija po vsem svetu ter zaradi
neomejene selekcije predstavlja po
dročje najtežje konkurence. Vrhun
ski rezultati v atletiki imajo ne samo
univerzalno, temveč tudi absolutno
vrednost. Izjemno pomemben argu
ment je njen osnovni značaj, ki bo
neposredna osnova za doseganje
optimalnih učinkov v vseh ostalih
športnih panogah. To je nekaj
osnovnih ugotovitev, zakaj naj bi
bila atletika v prioriteti I, za katero
so se odločile tudi vse gorenjske
občine.
Kakšno je stanje atletike na Go
renjskem, kako je z objekti, kadri
itd., o tem, smo se za našo »okroglo
mizo« pogovarjali z atletskimi in
športnimi delavci Gorenjske. Naše
mu vabilu so se odzvali predstavniki
štirih občinskih T K S (Kranj, Škofja
Loka, Radovljica, Tržič) in več
atletskih delavcev A K Triglav
Kranj, kot edine strokovno organi
zirane osnovne atletske organizacije
na Gorenjskem. Zanimala nas je
tudi priprava za prehod na uresni
čitev programa prioritete I. V raz
pravi so posamezniki povedali nas
lednje:
M I L A N Z O R A N - predsednik
komisije za atletiko T K S Kranj in
sekretar A K Triglav: »Že nekaj let
ugotavljamo, da n i pravega raz
voja atletike n a Gorenjskem,
A t l e t s k i h klubov p r a k t i č n o n i ,
č e p r a v je n a osnovi
šolskih
tekmovanj videti, da je zanima
nje za ta š p o r t na Gorenjskem.
A t l e t i k a je po ustanovitvi šol
s k i h š p o r t n i h d r u š t e v dobro za
živela. N a teh tekmovanjih smo
že v e č k r a t o p a z i l i , da je med
m l a d i m i precej talentov, k i bi j i h
m o r a l i tudi nadalje izpopolnje
vati. M e n i m , da b i morali tudi
predvsem skrbeti za kvaliteto,
m n o ž i č n o s t pa naj b i b i l a v
š o l a h . V n a š e m klubu imamo do
volj trenerjev (8), odličen sodni
š k i zbor (60), žal n a m pa
primanjkuje o r g a n i z a t o r j e v . «
JOŽE U D I R - vodja zbora tre
nerjev A K Triglav: »V k l u b u so
a k t i v n i štirje trenerji, k i pa so
skromno nagrajeni oz. honorar
za svoje pomembno delo preje
majo šele po v e č mesecih, k a r
p o v z r o č a d o l o č e n o nejevoljo. V
A K T r i g l a v je p r e š i b k a uprava,
premalo je atletskih delavcev, k i
bi skrbeli za organizacijo oz. vo
denje kluba. M e n i m , da posveča
mo, premalo pozornosti š o l s k i m
tekmovanjem, k i so v č a s i h po
organizacijski strani slabo izve
dena.«
MATEVŽ KLEČ - tehnični sek-

gledališče
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ
TOREK, 20. aprila, ob 16.30 - I. Cankar:
HLŠA MARIJE POMOČNICE; zaključena
predstava za EASC Kranj;
ČETRTEK, 22. aprila, ob 19.30 za IZVEN M. Stefanac: VEČNA LOVIŠČA; gostuje gle
dališče Tone Cufar z Jesenic.

Razprava je bila dokaj živahna,
predstavniki A K Triglav.

predvsem so veliko razpravljali

številni

retar A K Triglav: »Atletika i m a
na Gorenjskem lepo preteklost.
Še pred 10 leti je bila dokaj raz
gibana dejavnost v K a m n i gori
ci, n a Bledu, Jesenicah, v K r i ž a h ,
Radovljici i n Škofji L o k i . Neka
ko po letu 1969 je začela upadati.
A t l e t i k a je bila ž a l v posamez
nih
občinah
postavljena n a
s t r a n s k i t i r , bila je preslabo f i 
n a n č n o podprta. V K r a n j u ima
mo
lep stadion, vendar so
naprave ž e nekoliko zastarele.
M i s l i m , da b i morali stadion,
nekoliko modernizirati. Smo do
volj močni, da b i v K r a n j u ob
primernejši
finančni
podpori
uresničevali program priorite
te I.«
M I L A N S A G A D I N - predsednik
strokovnega sveta A K Triglav: »Po
goji za vadbo so v K r a n j u pred
vsem v zimskem č a s u slabi.
S l a č i l n i c e na stadionu niso ogre
te. P r a v zaradi teh neurejenih
pogojev smo imeli v klubu že ve
l i k o p o š k o d b najboljših tekmo
valcev.«
T O N E POGAČNIK - sekretar
T K S Škofja Loka: »V škofjeloški
o b č i n i gojimo atletiko le v
o k v i r u ŠSD P r i nas n i organizi
ranega kluba, k i b i s i s t e m a t i č n o
i n strokovno vzgajal atlete. Za to
tudi n i pogojev. P r e d leti smo
imeli nekaj atletov, k i so se kas
neje vključili v A K T r i g l a v . P o 
goji za razvoj atletike v škofje
l o š k i občini se bodo izboljšali po
u r e s n i č i t v i s r e d n j e r o č n e g a na
č r t a gradnje š p o r t n i h naprav. V
n a š i občini smo se sicer odločili
za atletiko, k i naj b i bila v pri
oriteti I, vendar predvsem zato,

dijaki vključujejo predvsem v at
letske organizacije v Ljubljani. V
n a š i občini se bodo izboljšali po
goji za atletiko z izgradnjo sta
diona na B i s t r i c i , več pomoči in
sodelovanja p r i razvoju atletike
pa p r i č a k u j e m o v prihodnje od
A K Triglav.«
A L E K S ČEBULJ - predstavnik
zveze telesnokulturnih organizacij
Radovljice: »V n a š i občini je bil"
pred leti več tekmovanj oz. pr;
venstev v atletiki, zlasti so bili
š t e v i l n i krosi. P r i nas so se pogo
j i za atletiko v zadnjih letih ne
k o l i k o izboljšali, vendar nam
primanjkuje ljudi, k i b i organizir a l i vadbo i n ustanavljali klube
V zadnjih letih je b i l razvoj
ostalih š p o r t o v v radovljiški
o b č i n i večji, pa tudi organizira
nost boljša. P e r s p e k t i v n e j š e atle
te smo usmerjali v A K T r i g l a v , ki
bi moral postati gorenjski atlet
s k i center, seveda z boljšim orga
nizacijskim delom kot je tre
nutno stanje v A K Triglav.«
M I L A N Z O R A N : »Pričakujem,
da bo v prihodnje več sodelova
nja med gorenjskimi občinam}'
V A K T r i g l a v se bomo potrudili,
da bo n a š e delo boljše, k a r pa m
odvisno samo od amaterskih de
lavcev, p a č pa tudi od večje
materialne p o m o č i . P r i uresni*
čitvi programa prioritete I pa bi
morali v K r a n j u za atletiko
nastaviti po enega profesional
nega trenerja i n organizatorja.«
T O N E POGAČNIK: »Glede n*J
trenutno situacijo je edino K rani
lahko regionalni atletski cente/'
V prihodnje se bo treba dogo*

Aleks Čebulj, Mojmir Faganel, Pavel Perko, Matevž

Kleč

ker je osnovni š p o r t za ostale
panoge, k i so p r i nas n a bistveno
večji kvalitetni stopnji.«

v o r i t i o eventualnem združeva
nju sredstev za r e s n i č n o vrhun
sko gorenjsko atletiko.«

IZTOK K A V C l C - trener A K
Triglav: » T e l o v a d n i c e so malo
uporabljive za atlete. V njih se
l a h k o le delno pripravljamo v
zimskem č a s u . Dolžine telovad
nic so prekratke, v njih n i ska
k a l i š č . K r a n j b i moral imeti
š p o r t n o d v o r a n o , kjer b i bilo
m o ž n o vaditi tudi v z i m s k i h
mesecih, k i so odločilni za dose
ganje rezultatov v t e k m o v a l n i
d o b i . V K r a n j u je dovolj per
spektivnih atletov. Ze v pretek
l i h letih pa smo dosegli dovolj
lepih rezultatov, zaradi č e s a r je
atletika v K r a n j u
upravičeno
u v r š č e n a v prioriteto I.«

SLAVKO K A L A N :
»Potrebn*
bo boljša organiziranost, č e želi
mo, da bomo v atletiki bolje pri
p r a v l j e n i do z a č e t k a uresniče
vanja programa i z prioritete IL e t o š n j e leto je prehodno obdob
je. S 1. januarjem 1977 pa b j
treba začeti u r e s n i č e v a t i priori
teto I v kranjski občini.«
Naj zaključimo ta naš pogovor Z
naslednjimi ugotovitvami:
1. N a Gorenjskem je v zadnji!
letih nekoliko padla kvaliteta it
množičnost v atletiki. Edina stro
kovna organizirana osnovna organizacija je trenutno le A K Triglav
Kranj, ki pa jp tarejo finančne
težave in pomanjkanje organiza
torjev.
2. Med šolsko mladino je za atle
tiko dovolj zanimanja.
3. Primanjkuje predvsem organi
zatorjev, medtem ko je trenerjevvsaj v Kranju dovolj, ki pa so ti
svoje delo preskromno nagrajeni.
4. Atletika v razvoju nekoliko
zaostaja v primerjavi s hitrejšin
razvojem ostalih športnih panog^ nI
Gore' jskem.
5. Glede na trenutno situacijo,
kadre in pogoje je lahko le v Kranj '
gorenjski regionalni atletski cente«
v katerem naj bi se združeval'
perspektivni atleti in tudi sredstvi*
za resnično vrhunsko atletiko. V s«?
gorenjske občine so predlagale
prioriteto I atletiko, vendar je bilo
razvidno, da predvsem zaradi tegaker je to osnovni šport za ostale
panoge.

S L A V K O K A L A N - predsednik
izvršnega odbora T K S Kranj: »De
l o v n i ljudje v K r a n j u bi se m o r a l i
odločiti, kaj želimo doseči z atle
tiko, kaj od nje p r i č a k u j e m o i n
do k a k š n e g a nivoja jo želimo pri
peljati. M i s l i m , da b i morali na
tem
posvetu sodelovati
tudi
predstavniki osrednjega ŠD T r i 
glav, saj je videti, da je v e č
n e r e š e n i h v p r a š a n j na relaciji
d r u š t v o — klub. Zaradi pomanj
kanja f i n a n č n i h sredstev v i n 
vesticijske namene v k r a n j s k i
o b č i n i ne moremo bistveno na
p r e d o v a t i na p o d r o č j u gradnje
objektov. Denarja je premalo š e
za osnovno redno dejavnost. V
Kranju
je precej
kvalitetnih
š p o r t o v i n se je tako t e ž k o
odločiti koga naj T K S izdatneje
podpira. Izmed 19 panog smo se
po dolgi r a z p r a v i odločili za 4, k i
naj b i bile v k r a n j s k i o b č i n i
prioritetne. Z izgradnjo š p o r t n e
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Pripravil: J . Javornik
Fotografije: F. Perdan
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Ali pogoji
res niso
pomembni ?
Zavod za šolstvo — organizacijska
nota Kranj je organiziral seminar za
dlesno vzgojo za učitelje osnovnih Sol
°d 1. do 4. razreda.
Na seminarju so učitelji predelovali
Učni načrt za telesno vzgojo, ki ga je
izdal Republiški zavod za š o l s t v o ž e v
jeseni leta 1975 Seminar je potekal v
dveh delih: teoretični in praktični del.
Teoretični del je vodil pedagoški sveto
valec za telesno vzgojo, praktični del
Pa so prikazali učenci osnovne Sole
Lucijana Seljaka pod vodstvom učitelja
telesne vzgoje. Oba dela seminarja
zaslužita vso pohvalo.
Do tu vse lepo in prav. Toda ob koncu
seminarja sem sprožil vprašanje, ki
tare skoraj vse slovenske sole —
vprašanje pogojev za izvajanje telesne
vzgoje po tem načrtu, ki je sicer enkra
ten, toda prirejen predvsem za sole, ki
imajo opremljeno telovadnico, igrišče,
na voljo pa š e nekatere športne objekte.
° precej razburjenja sem dobil odgovor
Pedagoškega svetovalca, da je ta načrt
Prirejen le za četrtino slovenskih šol in
da ga pogoji ne zanimajo, da pa bo rad
odgovarjal na vprašanja iz svoje
•troke, medtem ko naj si pogoje za iz
vedbo načrta ustvarimo sami.
In prav tu se začne moje razmišlja
nje. Vsi namreč vemo, da so bila v naši
občini ŠŠD skoraj ž e pripravljena
opustiti svoje delo, ker ni bilo dovolj
denarja za financiranje le-teh in da smo
ta problem rešili za silo. Ali potem res
niso važni pogoji za tako kvalitetno
delo kot ga zahteva učni načrt? Kako
bomo ocenjevali učence, č e bo za vse
wta zahtevnost, pogojev pa morda
ne? Ali niso že sedaj dovolj nekateri
Prikrajšani? Ali pa se bo morda našel
denar za izpolnitev teh pogojev? V letu
•tabilizacije verjetno ne. Torej nam
ostane le š e možnost, ki nam jo je — mi
jo je — navedel pedagoški svetovalec,
da naj si pogoje ustvarimo sami, po
•voji zamisli.
Tu pa se prične že vrednotenje uči
teljevega dela. Učitelju nalagamo delo
ne glede na pogoje, ne glede na raz
novrstnost dela, ne glede na obre
menjenost z delom in ne nazadnje ne
Rlede na nagrajevanje dela, saj so se
° a m osebni dohodki od januarja že pre°ej znižali. Ob vsem tem razmišljanju
•e mi v glavi mota samo dvoje: Ali naj
l a č n e m ustvarjati pogoje, da mi ne bi
kdo očital nesposobnosti za opravlja
nje poklica ali pa da odidem iz prosvet
ne službe. Bolj, ko razmišljam, bolj me
obdaja občutek, da bom napravil to
*»dnje.
F. Dejak
e

Gostje prekratki
za 79 kegljev
K R A N J - Kegljači Triglava so
v zadnjem nastopu na domačem
Kegljišču v slovenski moški kegljaški

bgi gostili ekipo mariborskega Kon
struktorja. V neposrednem dvoboju
obeh tekmecev za visoko uvrstitev
so gostje morali priznati premoč
boljšim kegljačem Triglava. Le-ti so
se tokrat predstavili v čisto drugačni
Juči, kot pa pred tednom dni z ljub
ljanskim Gradisom. Vsi od prvega do
zadnjega so se borili za vsak kegelj,
čeravno jim ni šlo vedno vse po
Načrtu.
TRIGLAV 7085 - Karun 881,
Jvršen 915, Vehovec 873, Turk 891,
Marinšek 878, Cater 905, Jereb 895,
avlin 847.
. KONSTRUKTOR 7006 - L orenfrt 822, Bajerl 877, Krivic 880,
ečovnik 891, Mlakar 926, Murko
49, Kalanj 910, Kermel 851.
LESTVICA:
gradiš
11 11 0 0 + 3250 22
gonstruk. 13 9 0 4 + 1939 18
Branik
14 9 0 5 + 1030 18
JnKlav
15 8 0 7 + 1152 16
^ubijana
13 8 0 5 + 708 16
+ 31 14
Judar
13 7 0 6
Cflje
15 5 0 10 -3306 10
«lov. ceste 14 4 0 10 -1199 8
^ero
14 0 0 14 - 3605 0
V zadnjem nastopu triglavani go
stujejo v Celju, kjer se bodo srečali
domačim Aerom.
-dh
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Izdaja ČP Glas, Kranj, Ulica Moše
Pijadeja 1. Stavek: GP Gorenjski
tisk Kranj, tisk: Združeno podjetje
Ljudska pravica, Ljubljana, Kopi
tarjeva 2. — Naslov uredništva in
uprava lista: Kranj, Moše Pijadeja
1. - Tekoči račun pri SDK v Kra
nju številka 51500-601-12594 - Te
lefoni: glavni urednik, odgovorni
urednik in uprava 21-190, uredni
š t v o 21-835, novinarji 21-860, malooglasni in naročniški oddelek 21194. — Naročnina: letna 140 din,
Polletna 70 din, cena za 1 številko
2 dinarja. — Oproščeno promet
nega davka po pristojnem mnenju
421-1/72.

Slovenska košarkarska liga

Polovičen uspeh
KRANJ — V drugem delu tekmovanja
v slovenski moški košarkarski ligi, ki je
z letošnjim prvenstvom prišla v dvorane in
telovadnice, sta Gorenjca v prvi tekmi na
daljevanja požela le polovičen uspeh.
Kranjski Triglav je iz Maribora zasluženo
prinesel obe točki, J e s e n i č a n i pa so v No
vem mestu morali priznati premoč doma
čemu Novoteksu.
BRANIK : TRIGLAV 68:78
MARIBOR — Športna dvorana, Branik :
Triglav 68:78 (47:40), gledalcev 50, sodnika
Zule (SI. Konjice), Radmilovič (Maribor).
Branik: Smaka 6, Brodnjak 14, Atlagič 6,
Jakovljevič 16, Šprogar 2, Fekonja 12, Brajnik
6, Veble 6.
Triglav: Košir 16, Fartek 6, Torkar 4, Zupan
5, Kalan 23, Skubic 14, Štefe 2, Urlep 6.
Triglavani so »ujeli« domačine Sele v 29. mi
nuti srečanja. Nato so z zanesljivo igro nada
ljevali in zasluženo odnesli zmago.

Dokumente
zdaj v prakso
Portoroški sklepi o novih usmeritvah
v telesni kulturi pomenijo nedvomno
irelomnico na tem družbenem dogaanju v Sloveniji. Sprejetje samouprav
nega sporazuma o uresničevanju neka
terih pomembnih vprašanj nadaljnjega
razvoja telesnokulturne dejavnosti v
Sloveniji pomeni konkretizacijo že
dogovorjene poti. Sprejeti sklepi so po
membni predvsem zato, ker na po
dročju
množičnosti
in
resničnega
vrhunskega športa zastajamo, ni pra
vega napredka. T i dokumenti bodo ne
dvomno prispevali k pospešenemu raz
voju telesne kulture. So le delovni pro
gram, ki vse telesnokulturne delavce
obvezuje, da takoj zavihajo rokave.
V Portorožu so sprejeli tudi sklepa o
u r e s n i č e v a n j u koncepta vrhunskega
športa ter uveljavljanje novih tekmo
valnih sistemov. Samoupravni spora
zum bodo morale š e verificirati občin
ske T K S , in sicer do 31. maja letos. Zdaj
je prišel č a s , da bi teorijo, ki je zapi
sana v omenjenih dokumentih oz.
sklepih, začeli uresničevati tudi v
praksi.
J.Javornik
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II. memorial
Jureta Ostermana

Strniši
spominskih
100 m

Kranj — Društvo za podvodno dejavnost
Kranj je bilo v zimskem bazenu že drugič zapo
red organizator spominskega Ostermanovega
tekmovanja v plavanju s plavutmi. Nastopilo
ie 52 plavalcev in plavalk Ljubljane, Pirana,
Novega mesta ter predstavniki organizatorja
DPD Kranj.
Tako kot lani je tudi letošnja spominska
disciplina na 100 m kravi odšla v Novo mesto.
Lani je namreč zmagal Novomeščan Potočnik
(56,5) letos pa si jo je priplaval njegov klubski
kolega Toni Strniša (52,8). Sicer pa so imeli
največ besede domači tekmovalci, posebno še
pri ženskah, saj so od šestnajst disciplin zma
gali kar devetkrat. Čeprav se v tej zvrsti vod
nega športa še ni začela prava sezona, so bili
kljub temu doseženi solidni rezultati.
Rezultati — moški: 100 m kravi: 1.
Strniša (NM) 52,8, 2. Aljančič (KR) 53,4, 50 m
na vdih: 1. Jakopin (LJ) 22,6, 25 m na vdih:
L Jakopin 9,9, 800 m kravi: 1. Šmid (KR)
8:52,3, 200 m kravi: 1. Strniša (NM) 2:03,4,
2. Praprotnik (KR) 2:06,3, 100 m na vdih: 1.
Jakopin 56,4, 3. Aljančič (KR) 1:07,6, 400 m
kravi: 1. Šmid (KR) 4:17,6, 3. Praprotnik (KR)
4:44,8, 400 m na vdih: 1. Jakopin 4:57,2,
4 X 100 m kravi: 1. DPD Kranj (Milovanovič,
Šmid, Praprotnik, Aljančič) 3:40,9;
ženske: 100 m kravi: 1. Draksler 1:01,5,
25 m na vdih: 1. Draksler 12,2, 2. Aljančič (obe
KR) 12,6, 100 m na vdih: 1. Fonda (LJ) 1:06,6,
2. Aljančič 1:13,5, 3. Draksler (obe KR) 1:24,0,
400 m na vdih: 1. Aljančič (KR) 5:29,3, 3.
Draksler (KR) 6:26,0, 400 m kravi: 1. Draksler
5:10,5, 2. Aljančič (obe KR) 5:20,8, 4 X 100 m
kravi: 1. DPD Kranj (Draksler, Šarabon,
Aljančič, Skubic) 4:27,0.
-dh

Atletski miting
v Kranju
Na stadionu Stanka Mlakarja v Kranju je bil
v soboto prvi atletski miting nove sezone. Dose
ženi so bili poprečni rezultati, ker so bile proge
razmočene. Edini gorenjski rekord je pri starej
ših pionirjih na 600 m dosegel Tomaž Križaj
v času 1:31,8.
Rezultati — ml. pionirji: 60 m: 1. Rado Sajovic 8,5, 2. Marko Kurat 8,6, 300 m: 1. Igor Kri
stan 50,2, 2. Branko Sladic 51,2; ml. pionirke:
60 m: 1. Nada Bauer 8,9, 2. Marta Rozman 9,8,
300 m: 1. Marta Rozman 56,6, 2. Cvetka Pavec
59,6; st. pionirji: 100 m: 1. Marko Bačar 12,6,
2. Andrej Margetič 13,1, 600 m: 1. Tomaž Kri
žaj 1:31,8, 2. Dušan Ferkol 1:37,2, visina: 1.
Uroš Bedene 150, 2. Andrej Margetič 150; st.
pionirke: 400 m: 1. Darja Gros 1:13,5, 2. Kar
men Velikonja 1:19,5, višina: 1. Živa Rant 140,
2. Karin Premrov 130; mladinci: 800 m: 1. Dra
go Vidic 2:12,3, 2. Igor Kralj 2:14,0, višina:
1. Žare Bizjak in Bojan Stare 165; mladinke:
100 m: 1. Terezija Beke 13,9, 2. Barbara Avsenik 14,3; člani: 100 m: 1. Janez Sagadin 11,4,
2. Bojan Stare 11,7, 1000 m: L Štefan Gortner
2:37,4, 2. Brane Božnik 2:37,7; članice: 800 m:
1. Alenka Reja 2:28,8, 2. Marija Pogačnik
2:33,3.
M. Kleč

sport med vikendom
NOGOMET - V ZCNL so bili doseženi naslednji rezultati: Korotan : Vodice 0:1
(0:1), Bela krajina : L T H 1:0 (1:0), Kamnik : Usnjar 2:1(2:0).
Pari prihodnjega kola L T H : Kamnik, Adria: Korotan.
ROKOMET — V moški republiški ligi sta gorenjska prestavnika igrala takole: Jadran :
Tržič 21:23 (12:16), Jelovica : Izola 22:18 (12:8).
V ženski ligi pa so bili doseženi naslednji rezultati: Slovan : Sava 21:11 (10:8), Alples :
Kamnik 12:13(7:9).
Pari prihodnjega kola — moški: Tržič : Jelovica, ženske: Kamnik : Borec, Sava : Bre
zice, Dobravlje: Alples.
ODBOJKA - V II. zvezni ligi je Bled zmagal na Reki, kjer je premagal
Partizana s 3:1. V republiški moški ligi ao Jeaenice izgubile s Šempetrom 0:3,
Kamnik pa z ekipo Gaberja 1:3. V ž e n s k i ligi pa so J e s e n i č a n k e premagale Koper

• 3:2.

Pari prihodnjega kola: Bled : Fužinar, Jesenice : Gaberje, Kamnik : Novo
mesto, Jesenice Gaberje (ženske).
ALPSKO SMUČANJE - Na Soriški planini je bil mladinski dvoboj Slovenija :
Koroška v slalomu. V ženski konkurenci so zmagale tekmovalke Koroške, v moški pa
Slovenija. V skupnem seštevku je bila prva ekipa Slovenije.
J. J.

NOVOTEKS : JESENICE 72:62
NOVO MESTO - Telovadnica OŠ, Novoteks : Jesenice 72:62 (29:19), gledalcev 50, sod
nika Rus (Kranj), Vičič (Ljubljana),
Novoteks: Bajt 1, Cukut 19, Z. Kovačevič
10, Splichal 4, S. Kovačevič 18, Janežič 16,
Plantan 4.
Jesenice: P. Pirih 6, Noč 8, Bizjak 3, D. Pirih 23, Mišic 9, Vauhnik 13.
Solidni domačini so že v prvem delu povedli.
Tudi v nadaljevanju niso popustili.
Lestvica:
12
Celje
Triglav
12
Fructal
12
Bežigrad 74
12
Rudar
12
Vrhnika
13
Trnovo
12
Beti
12
Branik
12
Jesenice
12
Jezica
13
Novoteks
12
Jutri zvečer ob 20.
Jesenice : Triglav.

2
10
997: 876 20
10
2
998: 898 20
10
2
996: 933 20
9
3 1017: 910 18
5
7
921: 909 10
5 8 1101:1156 10
5
7
978:1033 10
5
7
845: 924 10
4
8
976:1021 8
4
8
875: 932
8
3 10 1001:1044
6
3 9
852: 911
6
uri bo gorenjski derbi
-dh

Po novih pravilih naj bi vsa srečanja vodila dva vaterpolska arbitra. To
demonstracijo bosta v Ljubljani vodila Poiman (ZRN) in Jugovič (Beograd).
Srečanje med Partizanom in Mladostjo bo 5. maja v bazenu Tivoli v Ljub
ljani, (-dh)

Gorenjska nogometna liga

Tretja zmaga Alplesa
V najzanimivejšem
ske nogometne lige je
Mlakarja premagala
Železnikov so dosegli
Rezultati:

srečanju 14. kola gorenj
Sava na stadionu Stanka
Triglav. Nogometaši iz
tretjo zaporedno zmago.

ŠENČUR : TRŽIČ 0:0
ŠENČUR, igrišče NK Šenčur, gledalcev 400,
sodnik F. Gros iz Kranja.
Kljub temu, da so se domačini zelo trudili, so
uspeli osvojiti le eno točko.

TRIGLAV : SAVA 0:2 (0:0)
KRANJ - igrišče na stadionu Stanka Mla
karja, gledalcev 200, sodnik Torkar iz Kranja.
Tekma v prvem polčasu je bila enakovredna,
v drugem delu pa so igralci z desnega brega
z borbeno igro dosegli dva gola in zasluženo
zmagali.

LESCE : JESENICE 0:3 (0:2)
LESCE, igrišče NK Lesce, gledalcev 250, sod
nik Grošelj iz Škofje Loke.
Gostje so takoj v začetku odlično zaigrali in
povedli z dvema goloma razlike. V nadalje
vanju je tempo nekoliko popustil. Domačini so
se v glavnem branili.

BLED : NAKLO 0:0
BLED, stadion NK Bled, gledalcev 250, sod
nik Drinovec iz Kranja.
Obe ekipi sta nastopili oslabljeni. Igra je bila
na poprečni ravni.

ALPLES : BOHINJ 3:1 (1:1)
ŽELEZNIKI, igrišče NK Alples, gledalcev
350, sodnik Valant iz Kranja.
Čeprav so domačini gostili drugouvrščeno
ekipo na lestvici, so dosegli gladko zmago.
V prvem delu je bila igra enakovredna, v nada
ljevanju pa so domačini prevzeli iniciativo in
zabili še dva gola.
Na lestvici vodi Sava z 22 točkami pred Bohi
njem in Šenčurjem s 17 točkami.
P. Novak

MEDVODE : ALPINA 4:1 (2:1)
MEDVODE, igrišče NK Medvode, gledalcev
300, sodnik Benkič iz Škofje Loke.
Domačini so tokrat zelo dobro zaigrali in
povsem prekašali Zirovce.

Dobre igre invalidov
Kranj.— na tukajšnjem kegljišču Triglava je
bilo kranjsko društvo za rekreacijo in šport
invalidov Borec organizator področnega keglja
škega tekmovanja. Nastopilo je 50 invalidov
Zagorja, Hrastnika, Trbovelj, Tržiča, Jesenic,
Škofje Loke in Kranja.
Vsi nastopajoči — po stopnji invalidnosti so
nastopili v štirih kategorijah — so pokazali
zvrhano mero borbenosti in dobre igre. Obenem
pa so se v vsaki kategoriji borili še za tri mesta,
ki so jih pripeljale na republiško prvenstvo
v Trbovlje.
Rezultati - skupina A: 1. Grašič (Jesenice)
360, 2. Prezelj 347, 3. Tome (oba Kranj) 338;
skupina B: 1. J. Furlan 407, 2. F. Furlan 405,
3. Bevc (vsi Kranj) 393; skupina C: 1. Turk
(Kranj) 445, 2. Ahačič (Tržič) 414, 3. Grošelj
(Jesenice) 390; skupina D: 1. Lipovšek (Trbov
lje) 457, 2. Bernik (Kranj) 455, 3. Kolšek (Hrast
nik) 438.
_dh

Alpinistične
novice
ŠTUPARJEV MEMORIAL
Na zelo težki in tehnično zahtevni progi
na Kamniškem sedlu je v nedeljo, 11. aprila
štartalo 136 tekmovalk in tekmovalcev. Ve
leslalom, ki spada v tekmovanje za planin
sko in alpinistično prvenstvo Slovenije, so
lepo pripravili in izvedli člani AO Kamnik.
Med planinkami je prvo mesto osvojila
Sneža Dolinar (PD Medvode). Druga je
bila Saša Lavtižar, tretja pa Mirjani Fišer
(obe PD Mojstrana). V razredu planincev
je zmagal Janez Lipnik (Matica), pred
Likarjem (Idrija) in Rozmanom (Tržič).
Ekipno je zmagalo PD Matica, pred PD
Kamnik in PD Mengeš.
Med alpinistkami je bila najboljša Neva
Blazina (AAO), pred Ivanko Žerovnik (AO
Medvode) in Maričko Škrlep (AO Kamnik).
Med alpinisti je zmagal Tomaž Jamnik
(AO Kranj), pred Radičem in Kotnikom
(oba AO Mojstrana). Ekipno je prvo mesto
osvojil AO Kranj (Jamnik, Bele, Jaklič),
drugi je bil AO Mojstrana, tretji pa AO
Kamnik.
STARTALA VIL J A H O
V torek so z brniškega letališča odšli na
pot člani VII. JAHO. Leteli so do New
Delhija, od koder nadaljujejo pot z vlakom
in tovornjaki. Do baznega tabora pod za
hodno steno Trisula jih bo nato čakalo še
pet dni dostopnega marša.
7120 m visoki vrh Trislula je naskakovala
že naša prva himalajska odprava leta 1960.
Vendar zaradi pomanjkanja izkušenj in
slabega vremena takrat našim fantom vrha
ni uspelo osvojiti. Tako bo VII. JAHO po
Kangbačenu in Makaluju poskušala opra
viti naš zadnji popravni izpit v Himalaji.
Zasnežena, 2500 m visoka stena Trisula s
povprečno naklonino 45 — 50 stopinj C, bo
predstavljala kar trd oreh za naše alpiniste.
V steni nameravajo postaviti štiri višinske
tabore — zadnjega na višini 6700 m.
Odpravo vodi naš prekaljeni alpinist in
himalajec Tone Sazonov. Člani odprave pa
so še Zvone Andrejčič, Andrej Grasselli,
Jože Hočevar, Vanja Matijevec, Slavko
Segelj, Janez Kalan in dr. Borut Pire kot
zdravnik odprave.
PRECEJŠNJE ŠTEVILO VZPONOV
Lepo pomladansko vreme je dodobra
osušilo južne stene naših gora, zato lahko že
pred pričetkom glavne plezalne sezone za
beležimo veliko število Vzponov v Kamni
ških, pa tudi že v Julijskih Alpah.
Zabeleženi so že tudi prvi težji vzponi.
Marko in Andrej Štremfelj sta v nedeljo,
4. aprila, ponovila direktno smer v Struci.
Marija Perčič in Matej Kranjc pa sta v so
boto, 3. aprila, plezala zanimivo kombi
nacijo. Začela sta z Virensovo smerjo v
Koglu, nadaljevala s smerjo čez plošče
v Skuti, izstopila pa sta po južnem razu
Skute. 1. aprila sta Peter Markič in Andrej
Štremfelj ponovila Zupanovo smer v Koglu.
Zabeleženi so bili tudi vzponi v Julijskih
Alpah. Kranjčani so plezali v južni steni
Rušice, jeseniški alpinisti pa v Goličici in v
stenah nad Pišnico.
F. Šter

Zahodna conska
nogometna liga

Korotan : Vodice
0:1(0:1)
Kranj — Stadion Stanka Mlakarja, gledal
cev 1000, sodnik Novoselec (Ljubljana).
Strelec 0:1 K orpar( 42).
Korotan: Humar, Zun, Valant, Štromajer,
Šprajcar, Zalokar, Mokič, Zumer, Klemenčič
(Ačič), Kranjc (Strnad), Radosavljevič.
Vodice: Vodopivec, Senšak, Gregorič, Pavlovič, Crnotič, Kralj, Matic, Cigoj, Špacan, Korpar, Cej.
Po dveh uspešnih nastopih v Renčah in
Kopru se je tokrat enajsterica Korotana števil
nim željnim kranjskim ljubiteljem dobrega no
gometa predstavila v kaj slabi luči.
Domačini so srečanje začeli dokaj poletno.
Ze v prvih minutah so imeli tri zrele priložnosti
za zadetek, ki pa so žal ostale neizkoriščene. Po
umirjeni in enakovredni igri pa so gostje v 42.
minuti izkoristili edino priložnost, saj je do
mača obramba naredila napako, in povedli.
V nadaljevanju so sicer korotanci poskušali vse,
da bi nadoknadili zamujeno, toda čvrsta
obramba Vodičanov in odlično posredovanje
njihovega vratarja Vodopivca jim to ni dopu
stila. Tako so gostje iz Šempasa s precej sreče
odnesli obe točki.
-dh

Vaterpolo

Finale
v Ljubljani
L J U B L J A N A — V novem bazenu
ljubljanskega Tivolija bo 4. in 5. maja
pravi vaterpolski praznik. Ljubitelji
vaterpolske igre bodo gotovo prišli na
svoj račun, saj bodo videli na delu dva
jugoslovanska vaterpolska šampiona,
ki sta na evropski sceni najboljša.
Redakcija lista Tempo in VS Slove
nija bosta v tivolskem bazenu orga
nizatorja, pokrovitelj je Jugoslovanska
in investicijska banka, evropskega
super finala med zmagovalcema evrop
skega klubskega prvaka beograjskega
Partizana in zmagovalca evropskih po
kalnih prvakov zagrebške Mladosti. To
srečanje bo 4. maja in tu se bo po
kazalo, kdo je boljši. Bo to evropski
prvak Partizan ali pa evropski pokalni
zmagovalec Mladost, ki bosta pod vod
stvom sodnika Poimana iz ZRN poka
zala vse elemente tega atraktivnega
vodnega športa. Obeta se torej res
pravi finale, v katerem bo obenem š l o
tudi za prestiž, saj je znano, da sta obe
moštvi že večkrat stopili na najvišji
evropski vaterpolski vrh.
Naslednji dan pa bosta oba ponovno
merila svoje moči. To srečanje naj bi
bilo demonstracija novih pravil, ki bi
jih osvojila mednarodna vaterpolska
zveza IWPC. Naši so že osvojili novih
osem pravil vaterpolske igre. Le-te so,
da naj srečanja vodita dva sodnika,
linija dveh metrov naj se prenese
na štiri, igra se bo nadaljevala prej,
preden izključeni igralec zapusti bazen,
pri običajnem prekršku lahko igralec
strelja na gol neposredno, vendar mora
prej žogo vreči v zrak, običajen pre
kršek izvede lahko vsak igralec, vratar
lahko vrže žogo vse do nasprotnikovih
štirih metrov, žoga, ki so jo sedaj
igralci zadrževali 45 sekund, se zmanj
ša na 30, kazen izključenega igralca pa
se od sedanje ene minute zmanjša na 30
sekund. To demonstracijo pravil bosta
v Ljubljani sodila Poiman in medna
rodni sodnik Beograjčan B o š k o Jugo
vič.
Srečanji bo prenašala tudi ljubljan
ska televizija, vstopnice pa bodo v pro
daji že od 22. aprila, in sicer v poslo
valnici Putnika v Ljubljani. Cena le-teh
pa je za prvi 30, za drugi dan pa 20
dinarjev.
D. Humer

Kegljaški klub iz Rateč zaživel
Kegljaški klub na ledu iz Rateč je bil
ustanovljen šele pred dobrim letom, toda že je
pokazal solidne rezultate na tekmovanjih.
Klub je registriran kot sekcija pri smučarskem
društvu Rateče-Planica. Pri smučarskem dru
štvu je dan tudi načrt dela in predračun
stroškov za tekoče leto. Predstavniki tega
društva so sredstva tudi obljubili, klub pa želi,
da ne bo ostalo samo pri obljubah.
Klub je bil ustanovljen jeseni leta 1974. Ker
pa je bil odbor nedelaven, so na občnem zboru
16. februarja letos izbrali novo vodstvo kluba.
Tako je sedaj predsednik kluba Oskar Kovačič,
tehnični vodja Jože Mežik, gospodar pa Tone
Kavalar. Zanimanje za kegljanje je v Ratečah
izredno veliko, zato je tudi veliko članstva.
Njihova starost je od 18 do 65 leta. V klubu je
sedaj včlanjenih 40 kegljačev, od teh pa je
15 aktivnih. Članstvo pa je iz dneva v dan
večje. Sedaj imajo 3 ekipe po 5 članov. Priprav
ljajo pa še eno žensko ekipo, ki bo prva v Slo
veniji.
Letos bodo uvedli tudi kegljanje na asfaltu in
junija organizirali izbirno tekmovanje med
ekipami kluba. Zato pa so potrebna sredstva.
Na nedavnem sestanku so se odločili, da vsak
član poleg redne članarine prispeva še po 50
novih din. S tem denarjem si bodo kupili naj
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nujnejšo opremo in rekvizite. Vemo pa, da
»čok« stane
novih din, drsna plošča za
asfalt pa 260 novih din.
Klub je sprejel nalogo, da bo na bivši železni
ški postaji v Ratečah uredil prostor za letno in
zimsko kegljanje ter razne druge športe. Ker pa
letos praznujemo 30-letnieo mladinskih delov
nih brigad, bodo organizirali delovno akcijo s
pomočjo aktiva ZSMS Rateče.
Še nekaj njihovih tekmovalnih uspehov.
30. novembra 1975 so na Jesenicah za prehodni
pokal ob dnevu republike zasedli 5. mesto.
Odlična uvrstitev, kajti to je bil njihov prvi
nastop. 22. februarja letos pa je bila v Kranjski
gori prva pregledna tekma republiškega merila
za nadaljnjo kvalifikacijo ekip in klubov.
Kegljaški klub na ledu Rateče se je tega
turnirja udeležil s tremi ekipami in zasedel na
slednja mesta:
11. mesto ekipa Mežik
13. mesto ekipa Kavalar
22. mesto ekipa Kovačič
Na turnirju je sodelovalo 22 ekip iz vse
Slovenije, za nadaljnja tekmovanja pa se je
uvrstilo 16 ekip, od tega tudi dve iz Rateč.
Rateški kegljači bodo začeli s pripravami na
ledu novembra, organizirali pa bodo klubsko,
ekipno in posamezno tekmovanje po 6-kratnem
dvokrožnern sistemu.
A. K.

Tržiške športne vesti
Med tednom so tržiški košarkarji organi
zirali finalno k o š a r k a r s k o tekmo zimskega
prvenstva Gorenjske med mlado ekipo Tri
glava in Plamenom iz Krope. Po dobri igri
na obeh straneh so zmagali bolj izkušeni
igralci iz Krope z rezultatom 73:65 (38:28).
Tekmo si je ogledalo precejšnje število
Tržičanov.
Tržiški košarkarji so se doma pomerili z eki
po Save iz Kranja in izgubili 71:49. Tekma je
bila v prvem '.elu precej izenačena, in tak je bil
tudi rezultat prvega polčasa 23:23. V drugem
delu pa so gostje, potem ko so v domači ekipi
nastopili tudi mladi igralci, dobili premoč pod
košema in zasluženo zmagali.
Pred dnevi se je na zunanjem igrišču os
novne šole heroja Bračiča v Bistrici začela
pionirska šola košarke, ki bo trajala do
konca šolskega leta, nadaljevala pa se bo v
septembru in oktobru. Vodila jo bosta tre
ner prve ekipe Viktor Š v a b in pa Vinko
Ribnikar. Košarkarji pozivajo vse mlade
fante, da se šole udeleže v čim večjem šte
vilu. Razen tega pa je začela delati tudi ka
detska ekipa; le-ta pa ima treninge vsak
torek in četrtek ob 15.30 na zunanjem igri
šču v Bistrici. Mladi vabljeni!

Tržiški smučarski klub je na smučiščih na
Zelenici pripravil kategorizacijsko tekmovanje
za članice, člane, starejše mladinke in starejše
mladince. Na progah, ki sta ju postavila Tržičan Stane Sova in trener Olimpije Tomo
Levovnik in sta imeli po 52 vratic, se je pome
rilo 87 smučarjev in smučark iz vseh slovenskih
in treh hrvaških klubov. Dobro so se odrezali
tržiški smučarji Bojan in Zdravko Križaj in
Janez Zibler.
Rezultati: starejše mladinke: 1. Dornik
124,40; 2. Zaje 127,26; 3. Juvančič (vse Olimpija) 129,71, članice: 1. Podgoršek (Olimpija)
133,15; 2. Fon (Bled) 136,59; 3. Velej (Akade
mik) 144,08; starejši mladinci: 1. Zibler (Tr
žič) 112,03; 2. Franko 114,66; 3. S. Kavčič (oba
Olimpija) 115,71; 4. Valič (Alpetour) 118,64; 5.
Z. Križaj (Tržič) 122,66; člani: 1. B. Križaj
(Tržič) 106,77; 2. Lovšin (Olimpija) 112,17; 3.
Šoberl (Jesenice) 114,76; 4. Dančuo (Medvode)
116,57; 5. Veber (Železniki) 122,43.

Na rednem mesečnem brzoturnirju, ki ga
pripravlja š a h o v s k i klub Tržič je tokrat
nastopilo 34 šahistov. V finalu je zmagal
Kavar z 9 točkami pred Valjavcem in Men
cingerjem 7,5 aberčičem 7 itd.
J. Kikel

vo in drugimi živili. Tako ima
mo na zalogi že
zgodnji
krompir iz Egipta. Malopro
dajna cena znaša 12 dinarjev
za kilogram.«

Pridelovanje zelenjave ima
na Gorenjskem že desetletne
tradicije. Proizvodnja, to velja
predvsem za okolico Križev, je
iz leta v leto večja in inten
zivnejša. Lani so gorenjske
kmetijske zadruge organizira
no odkupile 830 ton vrtnin,
predvsem solate, korenčka,
zelene, kumaric,
peteršilja,
špinače, blitve, kislega zelja in
repe ter zgodnjega krompirja.
Približno tolikšne pa so bile
količine, ki so jih pridelovalci
prodali izven sodelovanja s
kmetijskimi zadrugami. Pride
lovanje zelenjave je zahtevno.
Terja veliko ročnega dela.
Tudi prodaja mora biti sprot
na, saj blago ne prenese čaka
nja. Zato je pri zelenjavi še
posebej pomembna organizi
rana odkupna in prodajna
mreža. Zanemarjati pa ne kaže
tudi predelovalne industrije.
Gorenjska zelenjava pridobiva
na veljavi, saj je v poletnih
mesecih iskana predvsem v
Istri in precejšnjem delu Dal
macije. Pridelovalne možnosti
po sodbi kmetijcev in trgovcev
na Gorenjskem še niso izko
riščene. Predvsem bi kazalo še
trdneje povezati pridelovalce,
organizatorje proizvodnje in
odkupa ter trgovce in se
odločiti za skupne naložbe ter
raziskavo trga. Pridelovalci bi
se bolj zanesljivo odločali za
nova vlaganja in večjo proiz
vodnjo, ki bi bila planirana in
prodana vnaprej. Takšnega
mnenja so tudi predstavniki
trgovskih organizacij, kmetij
skih zadrug in kmetov, s kate
rimi smo se pogovarjali za da
našnjo rubriko.

Letovanja za invalide v Strunjanu
da bo društvo prihodnji mesec in
Izvršni odbor društva invalidov Kranj razprav
junija organiziralo dva izleta za
ljal o letovanju, izletih, obiskih in nekaterih svoje člane. Prvi izlet bodo organizi
rali 15. maja v počastitev 100-letnic*
ugodnostih za svoje člane
rojstva Ivana Cankarja. Ogledali si

Kranj — Izvršni odbor društva
invalidov Kranj je na seji v torek,
13. aprila, sklenil, da bo letos 20 do
25 članom omogočil 10-dnevno
zdravstveno letovanje v domu zveze
vojaških vojnih invalidov v Stru
njanu. Iz cele Slovenije bo namreč
letos v tem domu (razen julija in
avgusta) lahko letovalo okrog 150
delovnih invalidov. Člani društva in
validov Kranj bodo lahko letovali v
domu v Strunjanu maja, junija,
septembra, oktobra, novembra in
decembra letos. Izvršni odbor je

bodo rojstno hišo Ivana Cankarja
na Vrhniki, Predjamski grad V
Postojni in potem nadaljevali sreča
nje v Grči pri Postojni. Drugi izlet
pa bo junija v Ravne na Koroškem.
Obiskali bodo Poljano, kjer se je pri
nas začela in končala zadnja vojna.
Med povratkom pa bo na avstrij
skem Koroškem srečanje s Slovenci
v Sinčji vasi. Vsakega izleta se bo
lahko udeležilo 50 članov društva.
N a seji so tudi ugotovili, da seda
nji obiski težjih delovnih invalidovčlanov društva v kranjski občini
dobro potekajo. N a domu jih
obiskujejo člani socialne komisije
društva in taborniki Kokrškega
odreda. Slednji povsod pripravljajo
tudi kratek program. Vsakega člana
V soboto je bil na Krvavcu končan letošnji me- pa
društvo obdari s prehrambenim
morial Slavka Furlana, ki se ga je udeležilo 18 paketom, ki jih je brezplačno pri
spevalo podjetje Živila Kranj. Pred
mladih slovenskih miličnikov
vidoma bodo obiskali okrog 150
leto seznanjajo z osnovami planin težjih delovnih invalidov v občini.
Krvavec — Leta 1969 se je na
skega znanja, sredstvi in načini za
Krvavcu smrtno ponesrečil tedanji
Izvršni odbor je še sklenil, da bof
reševanje v gorah, nuđenjem prve
republiški sekretar za notranje
pomoči in sodobnimi tehničnimi nabavil za nepremične invalide več
zadeve Slavko Furlan. V njegov
sredstvi ter pripomočki, ki se v pri rabljenih (popravljenih) invalidskih
spomin organizira Uprava javne
vozičkov. Člani društva jih bodo
merih nesreč v gorah vedno bolj uve
varnosti iz Kranja vsako leto v so
ljavljajo. Lepo število miličnikov, ki dobili brezplačno. Z zadovoljstvom
delovanju s postajo kranjske gorske
so končali krvavški tečaj, se je že pa so na seji tudi ugotovili, da je
reševalne
službe
gorskoreše valni
uveljavilo med gorskimi reševalci. podjetje Alpetour - TOZD Potniški [
tečaj za mlade miličnike iz vse Slo
venije. N a njih se mladi fantje vsako Razen tega pa fantje na memorialu promet ugodno rešilo prošnjo društ
pridobljeno znanje uporabljajo tudi va za olajšave za težje delovne
pri vsakodnevnem opravljanju mi- invalide za vožnje v mestnem avto
busnem prometu. Delavski svet
ličniških dolžnosti.
Letošnjega Furlanovega memori T O Z D Potniški promet je namreč
ala, ki se je začel v sredo, 14. aprila, sklenil, da imajo Člani društva inva
in končal v soboto, 17. aprila, se je lidov, ki so 80-odstotni invalidi
udeležilo 18 mladih
slovenskih (okvara nog) ter 90 in 100-odstotni
miličnikov. Zaključna ocena semi invalidi, popust na avtobusnih pro
gah v mestnem potniškem prometu
narja
oziroma
gorskoreševalnega
tečaja je potrdila izredno prizadev v Kranju in na progi Škofja Loka —
nost, dovzetnost, pridnost in disci Trata. Letna vozovnica za takšne
pliniranost udeležencev. Preizkus invalide za neomejeno število voženj
praktičnega znanja, ki so ga milič stane 120 dinarjev.
Invalidi-člani društva, ki se zani
nikom vlivali inštruktorji postaje
G R S iz Kranja, pa je hkrati pokazal, majo za letovanje v Strunjanu, za
da se bodo udeleženci seminarja
izlet v maju in juniju in za invalid
lahko vključevali med gorske reše
ske vozičke, dobijo vse informacije v
valce in na postajah znanje še do
pisarni društva, Begunjska 10 v
polnjevali.
Kranju (prostori K S Vodovodni
stolp). Interesenti za letne avto
Memorial je bil združen s slove
snostjo, na kateri je načelnik U J V busne vozovnice pa dobijo ostale in'
Kranj Stane Mihalič spregovoril formacije v pisarni potniškega prc
o liku pokojnega Slavka Furlana. meta v Kranju, Koroška 5 (CreinaV
Prijave za letovanje v Strunjan^
Delegacija tečajnikov pa je na kraj
nesreče republiškega sekretarja od bodo začeli zbirati že prihodnji
teden.
A. Zalar
nesla venec.
J . Košnjek
Udeleženci Furlanovega memoriala
so usposobljeni za posredovanje pri
nesrečah
v gorah. Na fotografiji
miličnika med najzahtevnejšim
re
ševanjem v steni — Foto: F. Perdan

Miličniki na reševalnem tečaju

Franc Sajovic, direktor
temeljne zadružne enote v
Križah:
»Pridelovanje zelenjave je
občutljivo in zahtevno, razen
tega pa terja takojšen in za
nesljiv odkup pridelka. Letos
namerava naša zadružna eno
ta odkupiti 760 ton solate,
zelja, cvetače, rdeče pese,
korenčka, špinače, črne redkve, peteršilja, blitve, kolera
be, fižola in kumaric. Dobra
polovica bo solate. Na našem
področju so pogoji za pridelo
vanje teh vrtnin. Dovolj je
dežja, veliko pa pomaga tudi
več kot tridesetletna tradicija.
Dobrodošel je tudi sporazum z
Živili, ki zagotavlja boljši in
zanesljivejši odkup pridelka.
Takšno sporazumevanje so v
preteklosti pogrešali. Za goje
nje kumaric in paradižnika pri
nas po moje ni pogojev. Proiz
vodnjo nameravamo še večati.
Trg sprejema proizvode. V pla
nu imamo izgradnjo namakal
nega sistema na kriškem polju,
ki bo zmanjšal odvisnost pro
izvajalcev od vremena.«

Borci
za dom
starostnikov

Franc Križaj, vodja po
slovne enote Sadje-zelenjava pri kranjskih Živilih:
»Letos je naša organizacija
združenega dela začela še tes
neje sodelovati s kmetijskimi
zadrugami in pridelovalci zele
njave. Z združeno kmetijsko
zadrugo Gorenjske smo skleni
li samoupravni sporazum, na
osnovi katerega bomo odkupili
okrog 2800 ton blaga. Zele
njave nameravamo odkupiti
okrog 1300 ton, in to predvsem
solato, peteršilj, korenje in
cvetačo. Večina ponudbe bo s
kriškega področja, kjer je pri
delovanje zelenjave najbolj in
tenzivno. Po moje so možnosti
še za večjo proizvodnjo, saj je
gorenjska zelenjava zelo iska
na in kvalitetna. Pomemben
pogoj za večjo proizvodnjo je
zagotovljena prodaja. Spora
zum z zadrugo in pridelovalci
veliko prispeva k temu in ga
kaže še sprotno dopolnjevati.
Naša organizacija se trudi za
čim boljšo preskrbo z zelen j a-

Tone A l j a n č i č , kmet iz
Kovorja:
»Šestnajst let pridelujem so
lato, špinačo, korenček, zelje,
peteršilj in kumarice. Nimam
veliko obdelovalnih površin in
to me sili k tej proizvodnji. V
Kovorju so pogoji za takšno
proizvodnjo. Izpostavljeni smo
jutranjemu soncu, razen tega
pa veter in slana nista pogo
sta. Pridelovanje zelenjave ni
lahko. Prevladuje ročno delo.
K o je čas za odkup, moraš na
polje, pa naj bo lepo ali slabo
vreme. S stroji si nimaš veliko
pomagati. Vsa leta sodelujem
s kriško zadrugo in Živili. N a
osnovo novega sporazuma bo
medsebojno sodelovanje še
boljše. Zelenjava je pridelek, ki
mora takoj na trg in ne pre
nese čakanja.«
J . Košnjek

Delovna akcija na Joštu
Kranj, 17. in 18. aprila - Občin
ska konferenca ZSMS je v sodelova
nju z občinskim svetom ZSS pripra
vila mladinsko delovno akcijo na
JoStu nad Kranjem. Mladinci so dva
dni pripravljali prostor za prvomaj
sko proslavo, ki jo bo občinski svet
ZSS pripravil na tem kraju.
Delovna akcija na Joštu je bila
prva letošnja delovna akcija kranj-

sklenil, da bo omogočil letovanje
tistim delovnim invalidom, ki so
invalidsko
upokojeni (za ostale
meni, naj bi takšna letovanja omo
gočile delovne organizacije, kjer so
zaposleni). Društvo bo za tiste, ki
imajo nižje dohodke, za desetdnevno
letovanje krilo del stroškov. Pravi
loma bodo lahko letovali samo
delovni invalidi-člani društva, če pa
potrebujejo spremstvo, bodo letova
nje omogočili tudi najožjemu svoj
cu.
Prav tako je izvršni odbor sklenil,

ske mladine. Že prihodnji mesec se
bo začela zelo široka akcija očišče
vanja okolja. T u d i to pripravlja
občinska konferenca v sodelovanju z
delovnimi organizacijami in usta
novami, ki so odgovorne za ureje
nost mesta in okolice. Akcija bo
hkrati potekala v vseh krajevnih
skupnostih kranjske občine.
-lb

K r i ž e — V soboto, 10. aprila, je
bila v Križah letna konferenca kra
jevne organizacije Zveze borcev
Križe, ki združuje 236 članov iz kra
jevnih skupnosti Križe, Pristava, Senično in Sebenje. Predsednik orga
nizacije Ivan Gregorc je opozoril na
pomembno družbenopolitično vlogo
borčevske organizacije in na nujnost
aktivnejšega vključevanja članov v
družbenopolitično življenje.
V razpravi so udeleženci konferen
ce opozarjali na slabo zdravstveno
stanje članov in menili, da je skrajni
čas za sistematične preglede in kli
matska zdravljenja, za katere se
borci preredko odločajo. Prav tako
kaže stalno uveljavljati v zakonih
zapisane pravice borcev in izpopol
niti podatke o delu in življenju čla
nov. Pri tem ne gre le za predvojno
in medvojno aktivnost, temveč tudi
za povojno družbenopolitično delo.
Da evidenca ni popolna, se najpo
gosteje izkaže ob smrti članov in
predlogih za razna odlikovanja in
priznanja. Večina jih je prejela. Po
samezniki, tudi zaslužni, pa so bili
prav zaradi pomanjkljive evidence
in mogoče tudi zaradi skromnosti
prezrti. Le-teh bi se kazalo spomniti
ob letošnjem praznovanju 35. ob
letnice vstaje in drugih jubilejih, v
katere se bo vključevala tudi orga
nizacija iz Križev.
Borci so v soboto sklenili, da bodo
ob pomembnih življenjskih jubilejih
obiskali in obdarili člane ter bolne in
onemogle in postali množičnejši
naročniki časopisa TV-15. Še tesneje
bodo sodelovali z osnovno šolo in se
pogosteje srečevali s šolarji. Ne
nameravajo jim pripovedovati le o
dogodkih iz N O B , temveč predvsem
o zavesti in vrlinah borcev in akti
vistov N O B . Ugodno sta bila spreje
ta predlog za izdajo kataloga spome
nikov in obeležij N O B in tržiške
občine in zahteva, naj se čim prej
uredi položaj borcev, ki so iz sovraž
nih formacij prišli v partizane.
Udeleženci konference so menili,
da kaže v program novega samopri
spevka v tržiški občini vključiti
gradnjo doma starostnikov v Bistrici
pri Tržiču. Veljal bo dobrih 20 mili
jonov dinarjev, lokacija zanj pa je
načrtovana na Pavlinovem vrtu v
Bistrici
J. Košnjek

Čistoča — želja, potreba
in nujnost
Kranj, 13. 4. 1976. - Na današ
nji 94. seji izvršnega sveta skupščine
občine Kranj, je bila na prvem
mestu dnevnega reda čistoča v me
stu in občini Kranj. Nesnaga na
cestah, pločnikih, na zelenicah, okoli
blokov, pa tudi v bližnjih in oddalje
nejših gozdovih, v vaseh in okoli vasi
je spodbudila IS, da se je z vso
energijo lotil reševanja tega, lahko
bi rekli, škandaloznega stanja. Ker
vsa navlaka okoli stanovanjskih hiš,
blokov in v gozdovih ni nastala
sama od sebe, temveč smo povzroči
telji pač mi, prebivalci te občine, ki s
svojim nekulturnim vedenjem one
snažujemo svojo okolico. In v čem je
ves ta škandal? V našem odnosu do
narave in do lepote okolja. Vsekakor
je v takem našem odnosu popolno
pomanjkanje kulture, da ne rečemo
še kaj več.
Komunalni servis, ki je odgovoren
za čistočo v mestu s svojimi 12 de
lavci, nikakor ni kos vsemu sprot
nemu odmetavanju papirja, polivi
nila, konzervnih škatel, cunj . . . ; za
čiščenje cest tudi nima ustrezne me
hanizacije (morda nima denarja za
nakup, ali pa se za nakup ne ogreva
zadosti vztrajno) . . .
Ker je problem res kritičen, je IS
sprejel naslednje sklepe: takoj je
treba ukreniti vse potrebno, da si
Komunalni servis nabavi ustrezno
mehanizacijo za čiščenje cest; na
dalje naj se spodbudi vse šole, ki naj
v okviru svojih vzgojnih prijemov
(estetska vzgoja), posvetijo več po
zornosti pomenu čistoče: nadalje bo

IS spodbudil mladinsko organiza
cijo, da se aktivno vključi v očišče
valno akcijo oz. da prevzame orga'
nizacijo in izvedbo akcije, da sC
Kranj in vsa naselja naše občine
očistijo odpadkov in druge navlake,
ki tako kazijo videz kraja, lahko so
a tudi vir okužb in drugih bolezni;
red nami so pomembni prazniki, ki
jih mladina, krajani in občani lahko
počastimo prav z zavestno družbeno
akcijo. Pri tem se morajo še kako
angažirati tudi krajevne skupnosti
in hišni sveti! Z zelenic morajo izgi
niti papirčki in avtomobili!
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Seveda moramo tudi povedati, da
mnoge naše šole vsako leto organi
zirajo očiščevalne akcije v svojem
bližnjem okolišu, nekatere pa se
lotijo celo celih naselij. Večina otrok
rado sodeluje, pionirska in mladin
ska organizacija imata često pobudo
in iniciativo, dogaja pa se, da
nekateri starši, ki so sami velevzgojeni in imajo take tudi otroke, pro
testirajo na šolah, češ »moj otrok ni
noben smetar!« . . . Mislim, da za to
ni potreben noben komentar, predla
gam samo, da šole imena takih
»finih« familij sporočijo na pravo
mesto.
O samem poteku akcije bomo še
poročali; priporočamo pa, da po
samezni aktivi in K S ne bi čakali, da
pride uradni poziv na akcijo (od
zgoraj navzdol), temveč se je kar
lepo takoj lotijo sami, hitro in učin
kovito, da bo naš praznik dela 1. maj
res lep in svetal.
I. S.

Obiščite Jezersko

vsako soboto ples

Hotel Kazina Jezersko

od 20. do

0.30

Primerni prostori za manjše in večje sku
pine, valete in seminarje.
Stiristezno avtomatsko kegljišče obratuje
vsak dan razen ponedeljka od 16. do 23.
ure, za najavljene skupine kegljišče odprto
po želji.
Vse gostinske storitve po zmernih cenah in
solidna postrežba.
Idilično planšarsko jezero oddaljeno od
hotela 3 km.
Možno čolnarjenje, sončenje, sprehodi v
naravi in pikniki.
Za hrano in pijačo preskrbljeno v bifeju ob
jezeru.

I Z L E T P O V E Ž I T E Z O B I S K O M NAŠEGA GOSTIŠČA N A O B 
MEJNEM PREHODU JEZERSKI VRH.

