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N a prihodnjem zasedanju slovenskega parlamenta bodo odločali tudi
o t e m , a l i n a j se u v e d e p r e i s k a v a o p r o p a d u d e l o v s i s t e m a I s k r a , z a r a d i
katerega j e izgubilo delo v e č k o t dve tretjini delavcev.

a Odnos do splava
\ razburja že
i osnovni šoli
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Kranj, 17. februarja - Na zasedanju državnega zbora, ki se bo
začelo v ponedeljek, bo na dnevnem redu tudi zahteva po
uvedbi parlamentarne preiskave za sistem Iskra. Sašo Lap,
poslanec iz Kranja, jo je vložil v imenu 31 poslancev, ki
zahtevajo, da parlamentarna komisija razišče okoliščine
ropada sistema Iskra, zaradi katerega je od 38.000 delavcev
ar 26.000 izgubilo delo.
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V zahtevo so predlagatelji
zapisali, da naj v skladu z
Zakonom o parlamentarni
preiskavi parlamentarna ko
misija ugotovi odgovornost
nosilcev javnih funkcij v izvrš
nih svetih občin in republike,
ki da so vodili tako poslovno

Sosedu je bila
priznana škoda,
, meni pa ne

t
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politiko, da je nekdanji steber
slovenskega gospodarstva pri
peljala v popolno razsulo. Pri
tem med drugim navajajo
domneve o zlorabljanju prav
nega in ekonomskega instru
mentarija, razvojno "uni
čujočo" kadrovsko politiko,

škodljivo poslovanje s tujino,
zlorabljanje sredstev za so
cialno zaščito delavcev in
stihijske oz. rušilne stečaje
ter osebno okoriščanje. Zah
teva je bila uvrščena na 37.
točko dnevnega reda, tako da
je vprašanje, kateri dan bo
prišla na vrsto, kot je slišati,
pa se utegne zaplesti okrog
definicij nosilcev javnih funk
cij, saj je bilo to pred leti, ali
celo desetletji precej manj
opredeljeno.
Več o zahtevi na 2. strani.
• Š.Ž.

Z l a t o

Skoraj bi lažje
smučala kot pa gledam

z a

v m e s n e
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Ljubljana, 17. februarja - Na razstavnem prostoru modnih
tendenc, ki jih v sodelovanju z Ljubljanskim sejmom
pripravlja Ars Vivendi, so dopoldne na letošnjem sejmu
Moda jesen - zima 1994/95 že desetič podelili tradicionalne
Zlate Jane. Prva med tremi najboljšimi je bila tudi letos
kolekcija kreatorkeVesne Gabreščik- ligo na razstavnem
prostoru radovljiške Almire.
Na vprašanje, kaj
Almiri Radovljica po
meni najvišje priz
nanje, ki je dose
danjim vsakoletnim
odličjem tako dodala
še eno ob jubileju
Jane, je komercialna
direktorica Almire
R a d o v l j i c a Sonja
Černe povedala: "To
pomeni, da v Almiri
znamo delati, nagrada
pa nam je velika spod
buda, da prebrodimo
težave, v katerih se
nahajamo. Upam, da
bodo tako na to na
grado "gledali" tudi
trgovci, za katere vča
sih ne vemo, kaj jim
ustreza in po kakšni
meri naj delamo, da
jim bo prav. Sodimo
n a m r e č med tiste
proizvajalce v tekstil
ni industriji, ki nima
Najvišje odličje tudi letos Almiri mo svoje trgovske
mreže, in zato prav
trgovci lahko veliko pripomorejo, da bi posamezno in kot
tekstilna industrija nasploh laže zadihali."
Poleg Almire, ki je svoji dosedanji kolekciji odličij dodala
še deveto, sta nagrade Jane dobili še kreatorka Cvetka
Kranjec za kolekcijo ženskih srajc blagovne znamke Pro Ars
Vivendi in Mojca Beseničar za celotno otroško kolekcijo
Jutranjke. Na 4. strani objavljamo kratek sprehod po
letošnjem Sejmu mode na Gospodarskem razstavišču v
Ljubljani • A . Žalar • Foto: Gorazd Sinik

Naši v Lillehammerju

M o j s t r i c e

o d l i č j e

č a s e

Č e b i na t o r k o v e m ž e n s k e m superveleslalomu delili kolajne na vmesnih
časih, b i zlato osvojila A l e n k a D o v ž a n iz Mojstrane, srebrno Špela Pretnar z
B l e d a i n bronasto K a t j a K o r e n . N o , razplet j e b i l precej d r u g a č e n !

letnega Simona Sodja z
F e b r u a r s k e p o k o j n i n e b o d o višje
°kjske Dobrave pri Jesenicah
*° obiskali predstavniki ZBz
U p o k o j e n c e m za dobro desetino več
senic in oddelka za obrambo
^pščine občine Jesenice. SiKranj, 18. februarja - Zadnjega februarja bodo upokojenci
J°n Sodja je eden izmed dveh
dobili 11,4 odstotka višje pokojninske prejemke kot prejšnji
°°rcev za severno mejo v
mesec Tako je odločil upravni odbor Zavoda za pokojninsko
teniški občini. Simon Sodja
Kranj - Ko smo se v torek okrog enajstih napakah sedma. S kolajno ni bilo nič, prav
in invalidsko zavarovanje, ki je na podlagi decembrske rasti
g 'uf j / v avstroogrski vojski
dopoldne vozili po Bledu, je bilo čutiti, da tako ne včeraj, ko so fantje vozili v super
plač pokojnine uskladil za 5,7 odstotka. Za enak odstotek pa je
se je po njenem razsulu
večina čepi pred televizorjem in navija za veleslalomu.
razlike, ki upokojencem pripada kot poračun od 1. januarja
Mdruiil borcem za severno
Špelo in druge naše; podobno pa je bilo menda
"Kolajna bo", zatrjuje dvakratni olimpijec
dalje, odkar ne velja več interventni zakon.
5«;'o. Sodeloval je v borbah v
tudi v Mojstrani, odkoder je doma Dovžanova, in podpredsednik slovenske smučarske zveze
\pdroici in v Šentjakobu,
in drugje na Gorenjskem. Naš posnetek kaže Andrej Klinar in poudarja: "Dobil jo bo tisti,
Upokojenci bodo torej spet januarja 28.917, najnižja pokoj
vzdušje v trgovini Intersalon, nad gostinskim ki bo na tekmi najbolj navdahnjen za vrhunske
JJ«fcovcu in Pliberku, kjer je
deležni poračunov, ki so jim nina sploh pa 11.917, kmečka
°A ranjen in se je julija leta lokalom olimpijca Andreja Miklavca v Dor- dosežke in bo imel še športno srečo." Če jo bo,
pred lam zamrznjenimi pokoj starostna pokojnina 14.471 to
farjih, kjer so lastnik trgovine in njegova na primer, imela Špela, ji bodo na Bledu
f2*9 vrnil preko Črne na
ninami že pripadah. S tokrat larjev. Najvišje starostne po
Koroškem domov. Simon Sod- druščina pred televizorjem navijali - le za priredili prisrčen sprejem. Kot smo zvedeli, za
nim povišanjem in poračunom kojnine znašajo (glede na
koga drugega kot za naše, ki pa so tokrat imele "vsak primer" pripravljajo dva scenarija.
P je bil član sindikata SMRJ
je razmerje med povprečno datum upokojitve) od 137.160
Zanimiv nastop se obeta spet jutri, v soboto,
Poveza metalurških radnika), neverjetno smolo. Dovžanovo in Pretnarjevo
okojnino za polno pokojnins- do 151.576 tolarjev. Višji so
? okupaciji Slovenije pa se je je po najboljših vmesnih časih na začetku ko naše alpske smučarke obljubljajo "mašče
o dobo in povprečno plačo še tudi drugi pokojninski prejemzadnje
tretjine
proge
dvignilo
v
zrak
in
upov
je
vanje"
v
smuku,
in
v
nedeljo,
ko
se
bodo
aktivno vključil v NOB. Tako,
vedno 85-odstotno, kot veleva ki. Dodatka za pomoč in
bilo
konec,
Korenova
je
bila
po
najboljšem
skakalci
pomerili
na
120-metrski
skakalnici.
•
je dejala lena Marija, je
strežbo sta po novem 10.129
zakon.
uiina v času druge svetovne vmesnem času med uvrščenimi po dveh C.Z., slika: G. Sinik
Najnižja pokojnina za polno in 20.259 tolarjev, invalidnine
°jne preiivljala zares hude
pokojninsko dobo znaša od 1. zaradi poškodbe pri delu od
ose: pri Sodjevih so pomagali
2891 do 6946 tolarjev in inva
Partizanom, čeprav je drulina, T u d i v š k o f j e l o š k e m z b i r n e m c e n t r u
lidnine zaradi bolezni od 2026
W se je rodilo kar enajst
do 4862 tolarjev. • D.Ž.
°! °k, zelo telko Uvela. Čes"kam ob visokem jubileju
frnona Sodja se pridruiuje B e g u n c i
v
c e n t r u
s o
o b
t r e t j i o b r o k
h r a n e
j*:
gl'riaše uredništvo. - Foto:
- Sedej
Š k o f j a L o k a , 18. februarja - T a teden so m o r a l i t u d i v b e g u n s k e m centru v Škofji L o k i z n i ž a t i znesek z a
p r e h r a n o n a b e g u n c a , k a r p o m e n i , d a zdaj namesto t r e h o b r o k o v hrane d e l i j o le d v a . B e g u n c i s a m i so
2 a.
se o d l o č i l i o b d r ž a t i v e č e r j o namesto z a j t r k a .
Je

s

l n

E

p

K o t
ar
v

c

r

l

D

CENTRALNO OGREVANJE
KMBiN|
i i igonva, olje
^ N S K E PECI
R A N E p E Č |

Vladni urad za priseljevanje
in begunce je v zbirnih centnh
že lani znižal znesek oskrbne
ga dne, tako da so na begunca
smeli potrošiti le 240 tolarjev
dnevno za hrano, na otroka pa
260 tolarjev. Tudi škofjeloški
dijaški dom, ki pripravlja

A N G L E Š Č I N A
z L j u d s k o univerzo Kranj
na 97,3 F M R a d i a K r a n j
v s a k o sredo o b 1 8 . 2 0

hrano za begunski center, je
podpisal pogodbo z uradom,
ki predvideva te zneske. Toda
medresorska skupina za
namestitev in oskrbo begun
cev pri škofjeloškem izvršnem
svetu je tedaj odločila, da iz
skupnega zneska 350 tolarjev,
kolikor jih je namenjenih za
stroške na begunca, kljub
vsemu nekaj več namenja za
hrano. Tedaj je prihajalo še
precej humanitarne pomoči,
zaradi katere so bih lahko
drugi stroški nižji. Tako je iz
eguncem namenjenenga

skupnega zneska za hrano
ostalo 300 tolarjev. Begun
cem so lahko privoščili večer
jo, ob zajtrku tudi namaz,
otroci so dobivali mleko, tudi
diabetikom so zagotavljali
njim primerno hrano
Zdaj tudi begunci v škofjeloškem centru jedo le dvakrat
na dan. Sami so se raje odločili
za večerjo namesto za zajtrk.
Kot so nam povedali na škof
jeloškem Rdečem križu, bodo
vsaj za otroke skušali še naprej
zagotavljati mleko, občasno pa
bodo tudi begunce v centru, ne

11
le pri družinah, oskrbovali s
prehrambenimi paketi. Begun
ci so se z nižjim standardom
težko sprijaznili, zlasti tisti, ki
se v begunskem centru v i l
i !
okviru različnih zaposlitvenih
+14
dejavnosti ukvarjajo s težjim N
fizičnim delom. Med begunci
j sicer precej takih, ki si kak
co
>riboljšek lahko privoščijo iz
astnega žepa. Okoli 50 pa jih
nima prav nobenega dodatne « i f r!
ga vira in zanje je ukinitev
O
tretjega obroka res udarec.
^
1
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V l o ž e n a zahteva z a parlamentarno preiskavo z a sistem Iskra

S o

I s k r o

n a m e r n o

u n i č e v a l i ?

S a š o L a p poslanec Samostojne poslanske skupine j e v i m e n u s k u p i n e
poslancev vložil zahtevo z a parlamentarno p r e i s k a v o z a sistem I s k r a .
Z a h t e v a b o n a d n e v n e m r e d u zasedanja d r ž a v n e g a z b o r a p r i h o d n j i teden.
Kranj, 17. februarja • Pred tremi dnevi je poslanec državnega
zbora iz Kranja Sašo Lap poslal v imenu 31 poslancev slovenskega
parlamenta, predsedniku Hermanu Rigelniku zahtevo za uvedbo
parlamentarne preiskave o domnevni vpletenosti posameznih
nosilcev javnih funkcij in oceniti vpliv na vodenje gopodarske
politike, ki je sistem Iskra pripeljala, kot trdi, v popolno razsulo.

Podpisani nameni
Ljubljana, 17. februarja - V sredo so v Ljubljani predsedniki
štirih strank: Demokratske stranke, Liberalno-demokratske
stranke, Socialistične stranke in Zelenih - Ekološko socialne
stranke slovesno podpisali listino o namenih in pomenu
povezovanja in združevanja strank politične sredine, s katero
potrjujejo trdno namero za enakopravno povezovanje s
končnim ciljem združitve strank. V prepričanju, da Slovenija
potrebuje trden blok sredinskih strank, so se ze dogovorili, da
bodo zaceli delovati kot združena politična skupina, želijo pa si
tak proces povezovanja, Id bo ohranjal identiteto in program
posameznih strank. Skupen cilj vseh je jasen nacionalni
razvojni program, ki bo slonel na spoštovanju načel ustavne
ureditve, varstvu človekovih pravic, pravic narodnih in drugih
manjšin ter enakopravnosti državljanov. Nova stranka naj bo
odprta za sodelovanje z vsemi, lu se zavzemajo za laično
državo, svobodno podjetništvo, uravnoteženo z ukrepi sodobne
države na področju socialne politike, varovanju okolja in
zavzemanju za postopno zniževanje deleža javne porabe na
raven primerljivih zahodnih držav. * S. Ž., foto: G. Sinik

Ta položaj se najbolje odraža
s podatkom, da je od nekdaj za
38.000 zaposlenih, dela ostalo le
še za 12.000 delavcev. Zahteva
je uvrščena na dnevni red
zasedanja, ki se bo začelo v
ponedeljek, ker pa je na vrsti
šele kot 37. točka, je vprašanje,
kdaj bo obravnavana. Kot smo
izvedeli, utegne biti sporna
definicija nosilcev javne funk
cije, kot to zahteva 1. člen
Zakona o parlamentarni preis
kavi, saj bi preiskava morala
seči tudi v daljšo preteklost.
Zahteva za uvedbo parla
mentarne preiskave o politični
odgovornosti posameznih nosil
cev javnih funkcij v izvršnih
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Cucelj - toplomer

Dojenčkom le s težavo izme
rimo temperaturo. S cucljem,
ki ima vgrajen digitalni toplo
mer, je stvar sedaj preprosta.
Potem, ko malček nekaj mi
nut vleče novi cucelj, boste
vedeli, ali je bolan ali zdrav.
Cena: 1.770 SIT
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nom politične in delovne dis
kriminacije razvojnega in teh
nološkega kadra v korist
"moralno-političnih strokovn
jakov*'; organiziranja in izva
janja zunanjetrgovinskega
monopola z namenom obvlado
vanja enot (TOZD-ov) v siste
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Z a v e č k o t petino v e č j e potrebe o d m o ž n o s t i so zahtevale z e l o dolgotrajno i n t r d o usklajevanje. K a j ho
porabe, rezerve pa bo potrebno iskati *
številnih ministrstvih. Proračunski p*K
manjkljaj je prepolovljen na 8 milij<j>
tolarjev, kar znaša le pol odstotka družbe
nega proizvoda. Omenjeni "linearni pri*,
stop" bo seveda povzročil največ preglavic
v tistih ministrstvih, kjer so sredstv
največja, potrebe pa najbolj "toge".
Druga plat priprave in sprejemanj?
predloga proračuna pa bodo seveda odzr"
strank in poslancev v državnem zborupri proračunskem memorandumu se J
pokazalo, da se stranke vladne koaljoJ
niso obotavljale (to zelo verjetno . , ,
bodo preprečili naknadno podpisani do da.
ki k koalicijskim pogodbam) pred javni«*
spopadi za proračunski kolač, pri čemer
"zagovarjanje" posameznih namenov p
računske porabe deli glede na to, minis*
katere stranke je na krmilu. Prve * j
govore o tem, da se s sprejetimi rešitvah
nekako strinjajo na obrambnem
trstvu, pa tudi v ministrstvih, ki J
"pokriva" Združena lista (gospodars. J
zaposlovanje, socialna politika). Se naj*,
odkritega nezadovoljstva je pn SlovensK
krščanskih demokratih, ki opozarjajo, ^
bo predvideni denar za ceste ogrozil redn
vzdrževanje in nujne rekonstrukcije
pri čemer utegnejo biti zelo glasni zahtev
tudi iz "terena", da o lobijih niti »
govorimo. Predlog proračuna naj bi
ni zbor po sporazumno skrajšanih
y
obravnaval in sprejemal na zasedanju
marcu. • Š. Žargi
rfl
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Do združevanja strank slovenske politične sredine so z
skeptični, saj ga vidijo predvsem kot boj za oblastne fjc>afflg|
hkrati pa potrditev, da ostajajo edina prava stranka zel?
usmeritve. V aprilu načrtujejo redni kongres stranke, kj^J ',.^
predvsem dopolnili program, posodobili pa tudi statut. V ^ %
svarijo pred prehitrimi delitvami, ki jih lahko povzroči nastan
novih občin. Že dosedanje slabe izkušnje z medobčinsK
dogovarjanjem opozarjajo na to, da občutljiva komunalna ^ *
struktura (zlasti odlaganje smeti, vodovod in kanalizacija) t *^
delitev ne prenese. • S. Žargi
13

Zeleni Slovenije i n Kranja

Tatovi bodo razsojali

Kranj, 17. februarja • Predsednik občinskega odbora Zelenih
Kranja m član izvršilnega odbora Zelenih Slovenije Tomaž Kukovica
ter član sveta Zelenih v Kranju Tadej Markič sta na včerajšnji
tiskovni konferenci seznanila javnost s položajem stranke Zelenih.
Z i n f r a r d e č i m i ž a r k i proti b o l e č i n a m
Opozorila sta, da so se Zeleni Slovenije znašli v precejšnjih težavah
Infrardeči grelec za osebno uporabo INFRATECH lajša bolečine zaradi
odhoda skupine tedaj vodilnih članov stranke, ki so ustanovili
pri vnetju sklepov, vključno z vnetji prstnih sklepov zaradi tipkanja novo stranko.
Ker je Zelene Slovenije tedaj zapustilo tudi vseh pet v
na računalnik, vnetju sklepnih ovojnic,
revmatičnih obolenjih, vnetju obnosnih državni zbor na listah te stranke izvoljenih poslancev, je stranka po
samovolji sekretarja državnega zbora ostala brez denarja in njen
votlin, teniškem komolcu, bolečinah v
hrbtu in križu, bolečinah v živcu, v mi položaj rešujejo občinski odbori, svoj položaj pa skušajo reševati tudi
s številnimi tožbami pred sodišči. Doslej so že uspeh, da Zeleni šicah, izvinih in izpahih. Infrardeči žarki
pomirijo vzdraženi živec in razširijb krvne Ekološko socialna stranka ne sme več uporabljati njihovega znaka,
sodišče je zapečatilo prostore stranke, pričakujejo pa še ugodne
žile, povečajo celično presnovo, pri če
mer se nakopičene tekočine in strupene razsodbe tudi o poslanskih mandatih "prebežnikov" ter s tem v zvezi
snovi hitreje izločajo. Tako se zmanjša
z denarjem. Da se pritožba ne reši hitreje, jih sploh ne čudi, saj pri
vnetje, pospeši se zdravljenje in odpra tem sodelujejo tudi prebežniki sami, "torej tatovi tudi razsojajo", kot
vi bolečina ter sprosti mišična napetost. so dejali. Odločili so se, da bodo državni zbor do razrešitve prosili za
Garancija 1 leto, servis.
kredit, saj je stranka pred (lokalnimi) volitvami sicer povsem
Cena: 3.900 SIT
onemogočena. Če bo potrebno, nameravajo svoj položaj zaščititi
tudi s pritožbo na razsodišče pri Svetu Evrope.
OTMEMJJOT

1

Na zalogi tudi drugi medicinski Brdo
In pri Kranju, 17. februarja - V torek se
kozmetični pripomočki za oseb je slovenska vlada sestala za zaprtimi vrati
V 0 X • služba proti birokraciji
no rabo - zahtevajte katalog
dvorca na Brdu, kjer naj bi uskladili še
Ta teden je v kabinetu predsednika
Naročila po telefonu:
zadnja odstopanja med proračunskimi po
slovenske vlade začela delovati služba
061/1599003
trebami
in
skupnim
dovoljenim
obsegom
(fax. 061/1599407) ali po pošti
imenovana Vox (glas), ki naj bi posa
proračuna, ki je bil določen s proračunskim
na naslov: C&A d. o. o.,
meznikom, ustanovam in podjetjem
memurandumom
v
državnem
zboru.
Na
Jožeta Jame 16, 61210
omogočala opozarjanje in pritožbe ob
trmasto vztrajanje predsednika vlade dr.
Ljubljana.
zapletih z državno birokracijo. Zainter
Janeza Drnovška so na koncu posegli tudi
esirani lahko pokličejo na telefon (061)
Ugodni rabati pri grosistipo zniževanju vseh postavk z enakim
12 59 260, kjer bodo na trak zapisali
čni prodaji - iščemo regio
odstotkom.
Proračun
za
leto
1994
bo
tako
njihov poziv, opozorilo oz. pritožbo,
nalne zastopnike.
znašal predvidenih 402 milijard tolarjev.
nato pa po prvem izboru skušali opo
Kako težavno je bilo usklajevanje držav
zorjeno preveriti, posredovati ustreznim
nega proračuna, pove že podatek, da se je v
službam. Z zahtevami po sprotem
usklajevalnem postopku prvotno znašel
obveščanju in odgovorih bodo nato
seznam potreb, ki je za kar 100 milijard
spremljali razreševanje, pri čemer ne
tolarjev presegal v parlamentu dogovorjen
obljubljajo "čudežev", upajo pa, da se
še sprejemljiv obseg proračunske porabe.
bo z avtoriteto premiera posamezne
Po enomesečnem medstrankarskem uskla
primere dalo hitreje razreševati. Sedež
jevanju so ta "presežek" uspeh znižati na
te službe, ki naj bi se posebno pozorno
27 milijard, ob zadnjem koncu tedna pa
ukvarjala tudi s primeri sumov korup
celo le na 6 milijard tolarjev, kar bi bilo po
cije, je na Gregorčičevi 25 v Ljubljani,
nekaterih razlagah že znotraj dopustnih
kjer bodo na telefonske pozive ob
meja proračunske porabe. Vendar ie prvi
delavnikih med 9. in 12. uro "v živo"
Merilnik t l a k a
minister dr. Janez Drnovšek vztrajal, da se
odgovarjali, sicer pa se bo oglašal
avtomatski telefonski odzivnik. Možna
proračun uskladi .do višine 402 milijardi
Klasični merilnik krvnega
e tudi pisna pritožba in obljubljajo, da
tlaka za osebno uporabo. tolarjev, zato so to zadnjo razliko odpravili
>odo na tak način tudi odgovarjali. Če se
da so vse postavke znižali za enak
Nič posebnega, lahko ga tako,
bodo utemeljene pritožbe ponavljale,
odstotek (linearno zniževanje). Na to kaže
kupite tudi kje drugje. Ven
utegne to, kot zagotavljajo, vplivati tudi
opozoriti tudi zato, ker je pri predhodnem
dar ne za to ceno.
na kadrovske spremembe, tudi na naj
dogovarjanju razprava slonela na ocenje
Garancija 1 leto, servis.
višji (ministrski) ravni.
vanju nujnosti posameznih potreb in izlo
čanju prevelikih želja na tej osnovi
Cena: 4 . 9 9 0 SIT
(selektivni pristop).
"vzdržen", zato pomeni zategovanje pasu v
Po mnenju premiera je proračun državni upravi in vseh oblikah proračunske

Digitalni merilnik krvnega tla
ka za osebno uporabo. Zelo
enostaven način uporabe, ki
ne zahteva nobenega znanja.
Meri tudi srčni utrip in istočasno
izračuna "MEAN" (Root Mean
Square) vrednost. Z "MEAN"
vrednostjo lahko ocenimo
prožnost ožilja in tako pravo Garancija 1 leto, servis.
časno poiščemo zdrcvniško
C e n a : 7.990 SIT
pomoč.
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Digitalni merilnik t l a k a
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Aparate, s katerimi niste zadovolj o t e m m e n i l d r ž a v n i z b o r ?
ni, imate pravico vrniti v 14 dneh.

S K R B I
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Slovenska vlada pripravila predlog državnega p r o r a č u n a

Z a d n j e
Prodaja po pošti s plačilom po
povzetju Možnost plačila na več
čekov.

svetih občin in republike za
razkroj sistema Iskra - nekdan
jega stebra slovenskega gospo
darstva, ki je bil, po mnenju
>redlagateljev, z domnevno poitično škodljivim, socialno ne
dopustnim in gospodarsko
uničujočim poslovanjem pripel
jan v popolno razsulo, je obra
zložena z naslednjimi sumi:
"Zlorabljanje pravnega
in ekonomskega instrumentari
ja z uporabo prava iz tajnih
Uradnih listov z namenom
uveljavljanja parcialnih intere
sov v škodo narodno-gospodarske
perspektive;
organiziranje in izvajanje ka
drovskega monopola z name-

mu Iskra in nelegitimnega
prerazporejanja dohodka; org>"
niziranje in izvajanje internega
bančnega sistema z namcdoB)
prelivanja dohodka na način, j"
je onemogočal ugotavljanj«
realnih gospodarskih rezu' *'
tov; organiziranje in izvajanje
rogramiranih nezakonitih steajev z namenom likvidacij '
posameznih programov in go**
podarskih enot; sistematično
zanemarjanje tehnološkega raz*
voja sistema z namenom
'
odno-gospodarsko škodljivec'
podrejanja tujim tehnološki^
korpo racijam; sklepanje škodj*
jivih pogodb, neupravičeno od*
pisovanje terjatev od tujini
omogočanje neupravičenega
plačila za neblagovne storit*
v tujini in s tem omogočanj*
odlivanja kapitala v tuiin°!
organiziranje Holding-a Iskra
namenom ohranitve politi*"'
moči; sklepanje nelegitin" "
dogovorov z institucijami
koriščenju sredstev za sodauj
zaščito odvečnih delavcev i
njihova uporaba za navidezn
zagotavljanje socialne varno«««
opuščanje dolžne skrbi za p* '
prečevanje škode pri p 8 ?i!
miranih, v resnici pa stihijski"
inrušilnih stečajih; omogočanj«
pridobivanja ugodnih poslov *»
ekonomske koristi posamez«|'
kov v breme stečajnih mas."
S. Žargi
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Slovenska nacionalna desnica

Na robu političnega terorizma

.

ef

ot

Predsedstvo Slovenske nacionalne desnice opozarja na z* o
Janeza Globočnika iz Radovljice, ki naj bi bil z izgovorom ^
prezaposlenosti po sklepu komisije za volitve, imenovanja
administrativne zadeve državnega zbora razrešen dolžnosti Ci „
nadzornega odbora Rudnika urana Žirovski vrh. Pri potrj Y. j
takega sklepa v državnem zboru pa je poslanec Sašo Lap opozori >
trditve o prezaposlenosti Janeza Globočnika ne drže, kar Zmj>j
Jelinčič, na listi katerega je bil pred razhodom v Slovenski nacion >
stranki tudi Janez Globočnik, ni znal pojasniti. V izjavi za J \L f
Slovenska nacionalna desnica opozarja, da gre za očiten p ^
kaznovanja neposlušnih in še za en način javne diskvalifikacijei ^
vse meji že na politični terorizem. Bo Slovenija vse to dopustu*'
sprašujejo. • S. Ž.
,
e

s
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GLAS

Ustanovitelj m izdajatelj:
Tu'ridBHrVo," mlmbkmlvffi
telefon: 223-444 - irj^emraV*nepreto7enol4 ur dnevno nalvtomaurcm^vfflku; '^^f
Časopisno podjetje GORENJSKI GLAS vsak dan od 7. do 15. ure / Časopis izhaja ob torkih in petkih. Naročnina: trimesečni obračun - individualni naročniki imajo 20 odstotkov popusta. Za tujino: letna naročnina 140 DEM. Oglasne stontv •
ceniku. Prometni davek po stopnji 5 odstotkov v ceni Časopisa (mnenje RMI 23/27-92), CENA IZVODA: 80,00 SIT.
KRANJ

Z zasedanja t r ž i š k e g a i z v r š n e g a sveta

Z a m i s l i

z a

u r e d i t e v

m e s t n e g a

j e d r a

K m a l u b o d o j a v n o r a z g r n i l i osnutek o d l o k a o p r o s t o r s k i h u r e d i t v e n i h p o g o j i h z a stari d e l T r ž i č a .
najboljpomemben vzvod prihodn
Triič, 16. februarja - Obravnava osnutka omenjenega odloka je nega denarja od kupnin za jih sprememb navedel izgadnjo
stanovanja.
Težje
pa
bo
najti
bila le ena zanimivejših točk na sicer dokaj obsežnem in pestrem
obvoznice v treh etapan, od
dnevnem redu za torkovo sejo tržiškega izvršnega sveta. Med njo stavbe, kjer bi bilo moč preur katerih bo najzahtevnejši zalogaj
editi
stara
stanovanja
ali
dogra
w> kar precej časa namenili tudi razpravam o uporabi zdravstvenih
v prvi fazi premostitev Tržiške
ambulant, pridobitvi posojila za ureditev neprofitnih najemnih diti nova. To bodo preučili pred Bistrice in izgradnja parkirišča
stanovanj in sofinanciranju dokumentacije za vodovod Hudo - koncem marca.
pri zdravstvenem domu. Novo
Praproše.
naj bi uredili tudi pri
Izdelavo prostorskih ureditve parkirišče
nogometnem igrišču, ki naj bi bilo
Tržiška občina je kot zadnja reševalnega vozila z novim kom nih pogojev za staro mestno jedro dostopno prek novega mostu za
Tržiča so narekovale, kot je
obravnavala gradivo Osnovnega bijem.
—:e na 24
Izvršni svet se ie strinjal, da pojasnila Jasna Kavčič iz oddelka kinom. Opisal je tudi poseg
zdravstva Gorenjske in predlog
mesta,
za
bolj
urejen
izgled
pogodbe za najem ambulantnih tržiška in radovljiška občina pla za prostor in okolje, lani sprejete točkah
se nanašajo predvsem na ur
prostorov za zasebno prakso. čata vsaka pol stroškov za pro spremembe in dopolnitve pros ki
starih, znamenitih hiš in
Čeprav med osmimi interesenti z jektno dokumentacijo za vodovod torskih sestavin dolgoročnega in editev
objektov. Osnutek odlo
Gorenjske zaenkrat ni tržiških Hudo - Praproše. Praproše nam- ,družbenega plana občine. Meja kulturnih
ka
o
PUP
za staro mestno jedro
p< odlo- bodo dopolnili
zdravnikov, se je izvršni svet reč ležijo v sosednji občini, tare pa tega območja je povzeta po
z novimi imeni
'ih
enako
pomanjkanje
pitne
vode
ku
o
razglasitvi
mesta
Tržič
z;
strinjal s pogoji za možno oddajo
po objavi v Gorenjskem
teh prostorov. Edine pomisleke so Lot naselje Brdo v tržiški občini. kulturni in zgodovinski spomenik ulic,
pa ga bodo javno razgrnili
posamezniki imeli glede višine Ta problem bo moč rešiti s v letu 1985, vsebina pa pomeni glasu
v občini in na sedežu KS Tržič najemnine oziroma skoraj enako priključkom na predvideni zbiral novelacijo odloka o revitalizacijs- mesto.
velikega dela dodatnih stroškov, nik v vasi Brdo, ki se bo napajal iz kem načrtu starega jedra Tržiča iz
—" 6" ubia uuuniuiu auujnui, vodovoda na Brezjah.
Na seji so med drugim obrav
leta 1977. Sodelavec pri uresniče
kar bo, po njihovi presoji, zdrav
Glede možnosti za izgradnjo vanju tega načrta in snovalec navali se poročili veterinarske
nike odvračalo od zasebne prakse. ali nakup neprofitnih najemnih zamisli o prihodnji ureditvi tržiš inšpekcije in veterinarsko-hiPrisotnost v. d. direktorja OGZ so stanovanj so se udeleženci seje kega centra, arhitekt Ignac Pri gienske službe za leto 1993 ter
izkoristili tudi za opozorilo na seznanili, da se občina pripravl možič, je članom izvršnega sveta sprejeli odredbo o ukrepih za
nekatere težave v tržiškem
in preprečevanje ži
v sodelovanju s Stanovanjsko natrosil kar precej zanimivosti, ki odkrivanje
zdravstvu, zlasti pri medicini ja
pa gotovo ne bodo uresničljive čez valskih kužnih bolezni v letu
dela. Od njega pa so zvedeli, da zadrugo Gorenjske za prijavo noč.
1994. Potrdili so tudi predlog za
za tržiški zdravstveni dom načrtu na razpis republiških posojil.
odpis dohodnine za leto 1992 in
jejo 6 namesto sedanjih 5 zdravni Občina ima v ta namen še 20 Ob naštevanju slabosti sedanje poročilo o javnih delih lani. • S.
kov, prenovo oken in zunanjosti milijonov tolarjev neporablje- infrastrukture v mestu je kot Saje
stavbe ter zamenjavo dotrajanega
S seje škofjeloške vlade

1

Po razpravi in prvih ocenah v krajevnih skupnostih je
predsednik Jože Resman pojasnil, da bodo v občini glede
financiranja oziroma materialnega položaja prihodnjih občin
pripravili posamezne primerialne podatke, strokovna služba pa
bo pripravila tudi osnutek statuta nove občine. Hkrati pa je
opozoril, da volitev v KS, tam kjer tako razmišljajo, ne bo moč
izvesti, ker se bo mandat sedanjim vodstvom KS predvidoma
podaljšal še za eno leto. Kar pa zadeva zbore občanov, ki bodo
od 23. februarja do 10. marca, velja, da bodo le-ti sklepčni, če
bo na začetku navzočih 5 odstotkov volilnih upravičencev, ob
morebitni nesklepčnosti pa se bodo začdli lahko eno uro po
določeni uri z ugotovitvijo, da zbor ni bil sklepčen. Pri
glasovanju (tudi če bo več predlogov) pa bo odločala večina
glasov navzočih. • A . Žalar
ZBORI OBČANOV PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
V OBČINI RADOVLJICA
V vseh krajevnih skupnostih bodo zbori občanov ob 19. uri.
SREDA, 23. februarja:
BOHINJSKA BISTRICA
RADOVLJICA

Dom Joža Ažmana
Kino dvorana

ČETRTEK, 24. februarja:
BLED
LESCE

Festivalna dvorana
Osnovna šola Lesce

w
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Pripravljen je predlog najemne pogodbe za prostore v zdravstvenih domovih, ki bi jih želeli nekateri zdravniki z začetkom
zasebne prakse vzeti v najem. Pripombe le v Škofji Loki.
skorja Loka, 17. februarja - Kar bistvu za ponudbo sedaj zaposle
dvakratna obravnava osnutka nim v zdravstvu, če se kdo želi
najemne pogodbe za prostore v preizkusiti v tako zaželeni zasebni
zdravstvenih domovih je bila praksi, pri čemer se odpirajo vrata
potrebna na škofjeloškem izvrš možnostim, da najame prostore
nem svetu, ki jefanelna prvotni (torej ambulanto s potrebnimi
osnutek edini na Gorenjskem kar soprostori) v najem.
precej vsebinskih pripomb. Se
Največ pripomb na predloženi
vedno ocenjujejo, da so možnos osnutek najemne pogodbe je bilo
ti za začetek zasebne prakse ob dejstvu, da je ta v prvotnem
veliko preveč omejene, čeprav v besedilu vsebovala poglavje o
konkretnem primeru višine na splošnih pogojih, ki naj bi jih
jemnin tudi sami niso bili čisto zdravnik zasebnik izpolnjeval,
enotni, kai bi bilo stimulativno. med njimi tudi o tem, da zaposli
Prva obravnava osnutka na tudi druge delavce (npr. medi
jemne pogodbe za prostore, ki bi cinske sestre'), ki so do prehoda v
jih v zdravstvenih domovih želeli zasebno prakso delali(e) z njim,
najeti zdravniki, odločeni, da se ter uporablja storitve (npr. rent
podajo v zasebno prakso, je pred gen, laboratorij, tehniko, fizoterštirinajstimi dnevi doživela toliko apijo itd.) v zavodu, kot poprej
kritik in pripomb, da so se odločili Na škofjeloškem izvršnem svetu,
zadevo ponovno obravnavati. Naj
večja omejitev za razmah tovrstne spustih v podrobn(»ti so takun
prakse je prav gotovo ta, da
zasebne prakse ne morejo začeti
tisti zdravniki, ki še niso zaposleni monopola in neracionalne zapo
v sedanji mreži osnovnega slenosti, s takim pristopom pa
zdravstva, saj bi to pomenilo premikov v zdravstvu, ki so tudi
Širjenje te mreže, na kar zavar nujno potrebni, ne bomo dosegli.
ovalnica oz. zavod za zdrastveno Ocenili so, da take določbe v
varstvo ne pristane. Zato gre v najemno pogodbo sploh ne sodi-

PONEDELJEK, 28. februarja:
Gorjanski dom
GORJE
RCOU Poljče
BEGUNJE
TOREK, 1. marca:
KROPA
BREZJE

Kulturni dom
Dom krajanov

SREDA, 2. marca:
KAMNA GORICA
LJUBNO

Gostilna
TVD Partizan

ČETRTEK, 3. marca:
RIBNO
KOPRIVNIK-GORJUŠE

Zadružni dom
Gasilski dom Koprivnik

PONEDELJEK, 7. marca:
Vršilec dolinosti direktorja zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske
Kulturni dom
BOHINJSKA BELA
Jote Vetemik nam je povedal, da bodo spremenjeni predlog najemne
pogodbe obravnavali še na svetu zavoda, nato pa naj bi ta veljala
Kulturni dom
STARA FUŽINA
povsod po Gorenjskem, predlog, da se oblikuje še posebna pogodba o
sodelovanju zdravnika - zasebnika z zdravstvenim domom pa je dala
TOREK, 8. marca:
zdravniška zbornica Slovenije s ciljem zagotoviti optimalno zdravst
veno varstvo občanov in sodelovanje zasebnikov pri tem. Zlasti
Kulturni dom
PODNART
pomebno je usklajevanje urnikov dela, nadomeščanja, deiurstev in
Zadružni dom
SREDNJA DOBRAVA
dela drugih sluib, ki so za učikovito in neprekinjeno zdravstveno
varstvo potrebna, hkrati pa je tudi pogoj za to, da bo zdravnik
zasebnik lahko normalno delal. Zaenkrat je interes med zdravniki
SREDA, 9. marca:
pod pričakovanji, saj je v škofji Loki le ena interesentka, v Kranju MOŠNJE
Gasilski dom
dva, v občini Radovljica trije in na Jesenicah dva. Vesti o tem, da se v
SREDNJA VAS V BOHINJU Sejna dvorana v KS
nekaterih zdravstvenih domovih drugod po Sloveniji odločajo za kar
"frontalen" prehod v zasebno prakso (torej vsi zdravniki), po mnenju
Joieta Vetemika niso resnične.
ČETRTEK, 10. marca
Kulturni dom
ZASIP
jo, pač pa naj se o tem sporazume različno vredni, in prav v imenu
Zadružni dom
LANCOVO
zdravstveni dom v posebnem stimulacije so se odločili, da naj bo
sporazumu, ki pa ne more biti najemnina ne glede na vrednost
prostorov enotna. Po dosedanjih
izračunih naj bi znašala povprečna
Z b o r i b o d o k o n č a n i d o r o k a
„^mii, d i se jasno Mpiie najemnina na Gorenjskem nekaj
več kot 7 nemških mark, obrato
Tržič, 17. februarja - Tržiški župan Peter Smuk je o pripravah
naj bo tudi sopodpisnik, saj je valni stroški pa nekaj več kot 9 na zbore občanov povedal, da zaenkrat še niso določili
nemških
mark
na
kvadratni
meter
zavod Osnovno zdrastvo Gor
posameznih terminov, vendar so se dogovorili za izvedbo
enjske le upravitelj. Nekaj različ mesečno, najemodajalec (zavod)
zborov od 4. do najkasneje 12. marca letos. Takoj ko bodo
pa
naj
bi
enkrat
letno
o
zbranih
nih pogledov je bilo tudi o ceni
dobili predloge Iz krajevnih skupnosti, bodo termine uskladili,
najemninah
in
namenu
porabe
najema, saj so izračuni pokazali,
predsedstvo pa bo pravočasno razpisalo datume za sklic zborov
poročal.
•
š.
Žargi
da so prostori po svoji (knjižni)
občanov.
V tržiški občini bodo po vsej verjetnosti organizirali zbore za
vsako krajevno skupnost posebej. Iz vrst predsedstva in občinske
f
uprave bodo sestavih dve ekipi, ki bosta vodili zbore, obenem pa
lLf 4 * 1 v
Kranjska vlada podprla projekt povezave proizvodnje in turizma
poskrbeli za pojasnila. Kot smo še izvedeli od župana Smuka,
Ukl.Pl.il.
zaenkrat nimajo uradne oziroma pisne pobude za delitev občine.
Enotno organiziranost občine Tržič predvidevajo tudi snovalci
P h a r o v o p o v a b i l o z a s k u p n o m i z o
nove upravne organiziranosti v občini. Na zborih krajanov se bo
Občina Radovljica
razjasnilo, ah se taka predvidevanja ujemajo z željami prebivalcev,
Kranj, 18. februarja • Občinski izvršni svet je sprejel pobudo za
dokončne odgovore o večinskem mnenju ljudi pa bodo dali šele
izdelavo projekta "Turizem in mala ter srednje vebka podjetja v K a ž e n a v e č k o t t r i o b č i n e
majski referendumi. • S. Saje
gorenjski regiji", ki ga bodo pripravili domači svetovalci Phare
Ppd vodstvom dr. Miroslava Glasa. Kot ie na zagovoru zamisli N a p o s v e t u p r e d s e d n i k o v K S so se d o g o v o r i l i , d a
članom kranjske vlade povedala svetovalka Alenka Dolinar, naj b o d o z b o r i o b č a n o v v o b č i n i R a d o v l j i c a o d 2 3 .
P r e d v i d o m a s e d e m
občin
W projekt, če bodo zanj dobili denar iz tujine, predstavili tudi v
Kranj,
18.
februarja
V
zvezi
s
pripravami
na zbore občanov in
februarja d o 10. m a r c a .
Bruslju.
referendume o novih občinah, ki bodo 22. maja, bo kranjski
Radovljica,
17.
februarja
Na
rednem
delovnem
sestanku
O denarju za izdelavo projekta na turističnih sejemskih pre
župan Vitomir Gros najprej sklical svete 46 krajevnih
kranjski izvršni
... svet tokrat torei
torej dstavitvah alpske regije v tujini. predsednikov krajevnih skupnosti iz sedanje radovljiške občine
skupnosti. Seje svetov bodo od ponedeljka do naslednjega
s predsednikom izvršnega sveta Jožetom Resmanom, ki so se ga
(še) ni razpravljal, ker pa denar
ponedeljka, združene za več krajevnih skupnosti po posamez
Projektna skupina namerava udeležili tudi predsednik občinske skupščine Vladimir Čeme In
•z tujine menda pričakujejo le oblikovala
nih območjih.
vzorčnih skupin nekateri predstavniki strokovnih služb oziroma projektne skupine
optimisti oziroma nepoznavalci dejavnosti, pet
Na sejah bo župan med drugim posredoval rokovnik in
katerih na za izvedbo nove lokalne samouprave, so se v ponedeljek
Projekta Phare, bo bržčas kdaj Gorenjskem znotraj
navodila, nakar bodo predsedniki svetov sklicali zbore
obstaja največ za dogovorili, da se bodo zbori občanov v krajevnih skupnostih
kasneje govora tudi o tem.
krajanov, ki bodo pod streho do zahtevanega dne, to je do 13.
nimivih izdelkov. Te dejavnosti zaceli v sredo, 23. februarja, trajali pa bodo do četrtka, 10. marca.
marca. Na njih bo sodeloval tudi župan, kjer bodo krajani
Gre za projekt, ki naj bi so gostinstvo in prehrana, šport Dosedanje razprave v svetih krajevnih skupnosti pa kažejo, da
njegovo prisotnost izrecno želeli.
Povezal mala ter srednje velika na oprema, umetno kovaštvo, bodo na območju sedanje občine Radovljica v prihodnje več kot
Koliko novih občin bo nastalo na ozemlju sedanje kranjske,
podjetja na Gorenjskem s tur pohištvo ter turistično servisne tri nove občine.
'e še težko reči. Najbolj verjetna se zdi varianta, po kateri naj bi
izmom. Doslej sta se namreč dejavnosti. Za primer: pri šport
V Bohinju so se v dosedanjih razpravah v vodstvih KS že {>ilo sedem občin (Jezersko, Preddvor, Cerklje, Šenčur, Naklo,
obe področji razvijali ločeno, ni opremi bi lahko povezali
oenotili za samostojno občino Bohinj s sedežem v Bohinjski
desni breg Save), Kranj pa bi bila mestna občina. Vsekakor pri
čeprav turizem predstavlja po Alpino Žiri, Elan Begunje,
istrici, kot so pojasnili predsedniki KS iz tega dela sedanje
odločanju ne bo odveč previdnost, saj bodo imele večje občine,
membno tržišče tudi za prodajo nahrbtnike Porenta, GT šport
zlasti pa mestna, ki bodo številčnejše in finančno močnejše,
zanimivih in kvalitetnih izdelk Tržič, kranjsko Planiko, Savo, občine Radovljica. Po začetni polemiki, kot je rekel predsednik
vrsto prednosti pred majhnimi podeželskimi občinami.
ov proizvodnje. Gorenjska jih radovljiško Almiro, padala Air KS Koprivnik - Gorjuše Janez Korošec, da bi tudi v prihodnje
Po drugi strani pa je res tudi to, da je vprašanje, koliko bo
ima, ven-dar so večinoma še Svstem Golnik in še katero ostalo tako, kot je zdaj, so ugotovili, da se ne da nič narediti.
neprepoznavni, potrebujejo podjetje. Na izkušnjah petih Vendar pa so se dogovorili za nekatera pravila, ki naj bi se volja ljudi o tem, kakšno občino bi želeli oziroma kateri se
pridružiti, dejansko spoštovana. Zadnjo besedo o tem bo
Privlačnejšo embalažo, sodob vzorčnih skupin dejavnosti pa upoštevala pri samih volitvah in v statutu bodoče občine.
V Lipniški dolini se večina opredeljuje za samostojno občino
namreč imel državni zbor. • H . Jelovčan
nejši design, agresivnejši mar bi kasneje lahko izpeljali pove
keting, blagovno znamko. Z zave med turizmom m izdelki brez Lancovega, kjer se nagibajo za občino Radovljica. Podobna,
za občino Radovljica, so tudi razmišljanja v KS Ljubno, Brezje in
njimi bi se dalo, so prepričani tudi v drugih dejavnostih.
Mošnje. Medtem ko se Bohinjska Bela , Zasip in Ribno ogrevajo
svetovalci Phare, tržiti doma in
• H . Jelovčan
za občino Bled, ob tem, kot je poudaril predsednik KS Bohinjska
V FEBRUARJU POPUSTI DO 35%.
Bela, da krajevne skupnosti v prihodnje ne bi smele imeti manjših
pristojnosti, kot jih imajo zdaj, pa so v Gorjah po izjavi
T R G O V I N A
POSEBNA PONUDBA: ORTOPEDSKI JOGI
predsednika KS Antona Poklukarja bolj za svojo občino. Večina
Kranj
članov sveta se po prvi seji opredeljuje za občino Lesce tudi v tej TRGOVINA
Tavčarjev« a l . 29
krajevni skupnosti, kjer pa bodo imeli še en sestanek, podobno kot S POHIŠTVOM
p v . , .
t e l . : 221 7 4 0
Z
i ) IV
O T B O Š K A OBLAČILA 0 - 1 6 l e t v KS Begunje, kjer pa za zdaj kaže, da se jih večina v vodstvu KS Sp. Besnlca 8 1 Pokličite ^ 0 6 4 / 4 0 3 - 8 7 1
nagiba za občino Radovljica.
^
"
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Moda za jesen in zimo 94795, ki jo v teh dneh
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v
najrazličnejših odtenkih in dodatkih pre
dstavlja 234 razstavljalcev iz 11 držav, je
stičišče domačih in tujih kreatorjev in ustvar
jalcev modnih razmišljanj, barv, linij... Barve
in oblike z dodatki so na sest tisoč kvadratnih
metrih razstavnega prostora s predstavitvami
na popoldanskih modnih revijah prava paša
za oči. Nekatera poznana in na sejmu, ki je
tokrat že 41. po vrsti, že kar tradicionalno
prisotna domača imena tudi letos niso razo
čarala. Med njimi so na primer Kroj iz Škofje
Loke, Almira iz Radovljice, konfekcija Tri
glav in Ibi iz Kranja.
Z lepoto in bliščem modnih dodatkov, ki jih
po mnenju strokovnjakov Ljubljana kot
mesto še vse premalo ceni, se predstavljajo
tudi povsem nova imena. Tudi njihov nastop
je letos prijetno presenečenje. Ne gre zamu
diti te modne predstave, ki bo trajala do jutri
(sobota) zvečer. Naš kratek sprehod po sejmu

LMIRA

p e r s p e k t i v e

JAHALNEM

na Gospodarskem razstavišču v Ljubijani naj
vas zato (morda) spodbudi k obisku in ogledu
in k odločitvi, kaj boste kupili jeseni za mrzle
dni ob koncu leta in prihodnjo zimo. Proizva
jalci in razstavljala (pa tudi trgovci) namreč
zagotavljajo, da bo to, kar si v teh dneh lahko
ogledamo kot modo prihodnje jesenskozimske sezone, tudi naprodaj.

STILU

Modna konfekcija KROJ iz Škofje Loke
se predstavlja s kolekcijo za jesen in
zimo 1994/95 v hali A Gospodarskega
razstavišča v angleškem jahalnem stilu.
Kolekcija vključuje vse značilnosti ozir
oma oblačila tega stila, kot so na primer
suknjiči v karirastem vzorcu, jahalne
hlače, telovniki, pelerine in oprijeti
plašči. Uporabljeni so rjavi toni v kombi
naciji s črno barvo. Značilnosti te
kolekcije so tudi obrobe iz zelo mod
nega žameta. Na sejmu je ob prikupno
urejenem razstavnem prostoru hkrati
tudi svojevrstna popestritev same prir
editve, KROJ pa je z njo potrdil, da sodi
v krog vse bolj priznanih modnih krea
torjev .

Včeraj, 17. februarja, so na sejmu Moda
jesen - zima 94/95 že desetič podelili tradicio
nalna Janina odličja - grafike Metke Kraševec. Prvo nagrado je dobila kreatorka Vesna
Gabrščik- Dgo za celotno kolekcijo Almire
Radovljica, predstavljeno na sejmu. Druga
nagrada je bila podeljena Cvetki Kranjec za
kolekcijo srajc blagovne znamke Pros Ars
Vivendi, tretjo pa je komisija Jane podelila
kreatorki Mojci Besničar iz Jutranjke za
celotno otroško kolekcijo na sejmu. Jutri pa
bodo na sejmu podelili tudi nagradoBoutique
Nedeljskega za najboljši model.

S KOLEKCIJO

LADAK
Almira Radovljica s kolekcijo Ladak tudi
letos nadaljuje tradicijo kreatorskih in
modnih prijetnosti in elegance. Ladak ni
naključno izbrano ime. To je pokrajina,
skrita v mogočnem pogorju Himalaje na
meji med Tibetom in Indijo, z visokimi,
strmimi gorami v sivih odtenkih zaselkov,
ki s e odeti v peščene barve izsušene
zemlje. Ta pokrajina je ujeta v Almirino
kolekcijo preprostih krojev, pokrival in v
izdelavo. Modeli se tako "spogledujejo" z
izročilom daljnih dežel. Prepletajo se
oblačila mehkih volnenih mešanih tanjših
pletenin in grobo pletene pletenine v
mešanici moherja in volne. Linija je ozka,
dolga, ogrnjena v udobne plašče, jope in
ogrinjala. Obleke dopolnjujejo kreativni
puloverji in brezrokavniki ali zelo dolgi
telovniki.

HKOTNA,

V ANGLEŠKEM

MODNA,

Na stalnem, lahko bi rekli že kar tradicionalnem mestu v hali A, ko gre za modno sejemsko
prireditev, je tudi KONFEKCIJA TRIGLAV iz Kranja. Tokrat se predstavlja s kolekcijo iz volnenih
tkanin in pletiva. Vsi modeli v kolekciji imajo enostavne linije, obogateni pa so z ogrinjali in šah
z zimskim motivom. Drugi del pa je v tako imenovanem retro angleškem stilu. Modeli
TRIGLAV KONFEKCIJE KRANJ za jesen in zimo 1994/95 bodo naprodaj letos jeseni.

PRAKTIČNA
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Takšna je na letošnji sejemski prireditvi na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v hali C tudi
predstavitev Industrije otroške konfekcije JUTRANJKA iz Sevnice. Predstavlja oblačila za
mlade in najmlajše v letošnjih jesenskih in zimskih dneh. Novi materiali, udobni kroji in velik
poudarek modnim usmeritvam je tudi tokrat Jutranjkino vodilo. Opozorimo naj vas še posebej
na novo smer: obleka preko obleke in oboje ujeto v kompletih za najmlajše. Brezrokavniki,
puloverji, bluzice, jakne, hlače in še veliko, veliko,... Vse to je JUTRANJKA.

Labod iz Novega mesta letos praznuje svojo
sedemdesetletnico. Tovarna oblačil, ki se
danes lahko pohvali z bogato tradicijo, je
nastala iz majhne obrtne delavnice, kjer je
peščica šivilj izdelovala srajce in moško
spodnje perilo.
Srajce so v proizvodnji ostale do današnjih

dni, ko ima Labod 2000 zaposlenih in obrate v
skoraj vseh slovenskih regijah. Z leti so v
proizvodnjo vpeljali tudi bluze in ženska
vrhnja oblačila.
Labod izvozi kar 80 odstotkov svoje proiz
vodnje, potrebe na domačem trgu pa nar
ekujejo vse bolj pestro ponudbo. Zato s°
Labodove kolekcije vse obsežnejše, število
posameznih izdelkov pa vse manjše, kar draži
proizvodnjo. Cene Labodovih kolekcij so
primerljive s cenami izdelkov enake kvalitete
v tujini.
Kupci Labodovih izdelkov sodijo v višji srednji
razred, to pa je izredno zahtevna skupina, W
pričakuje kakovost, modo in stil. Na njihova
pričakovanja in zahteve se v Labodu odzivajo
tudi z dopolnilnimi kolekcijami. Labodu J
uspelo z enako pozornostjo in odgovornostjo
poskrbeti za svoje kupce tako v dobrih kot
tudi v slabih časih.
.
Hkrati pa se zavedajo, da bodo visoki jubilej
najlepše obeležili z zadovoljstvom svojin
kupcev. V Labodu vas vabijo, da si v ten
dneh ogledate njihove nove kolekcije na
ljubljanskem modnem sejmu.
e

IBI Kranj na sejmu Moda 94 predstavlja novo kolekcijo žakarskih tkanin za zavese iz 100odstotnega poliestra in mešanice bombaža in poliestra. Med bistvene prednosti novih zaves
sodi enostavno vzdrževanje, kar je prav gotovo želja vsake gospodinje. Po pranju v pralnem
stroju jih ni potrebno likati, se ne krčijo in so zelo dobro barvno obstojne. Tkanine so
namenjene za zavese in tudi pregrinjala, prte ter ostalo dekoracijo prostorov. IBI ima tudi svojo
tovarniško prodajalno, kjer je v dneh od 21. do 26. februarja teden ugodnega nakupa, za
izdelke pa priznavajo do 20 odstotkov popusta. Trgovina je odprta vsak dan od 8. do 19. ure,
ob sobotah pa od 8. do 12. ure.
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Nekaj časa že v našem časopisu teče vroča polemika o (ne)primernosti programa humanih odnosov med spoloma, ki
ga v kranjskih osnovnih šolah izvaja Meta Tavčar.
Kranj Eva Grašič je tudi sodelo delavnicah, izkustvenih skupi
vala v omenjeni občinski komisiji. nah, ki prek določenih vaj
Trdi, da je šlo pri odločitvi obravnavamo probleme mla
komisije za reševanje socialne dih. Zdravstveni del pa po eni
varnosti Mete Tavčar, matere plati poteka prek predavani,
štirih otrok, dokler ne dobi nadaljuje pa se v posveto vabil
rednega dela. "Kot zaprisežen ci za mlade. Pedagoško-psihoŠtiri ponudbe
socialec," pravi Eva Grašič. loški del, o katerem lahko
"Ob razpravi ob proračunu v "sem bila seveda za to, da se verodostoineje govorim, ker
občini smo se lani odločili, da ie njeno eksistenco reši na ta sem zanj bolj strokovno uspo
sobljena, zajema pogovore o
treba večjo pozornost nameniti način."
Meta Tavčar s svojim sicer programu Rdečega križa izvaja
medsebojnih človeških odno
mladini, saj s preventivno vzgo
avtorskim programom nastopa zdravstveno vzgojo po šolah.
sih, učimo se komunikacije,
jo lahko zmanjšamo stroške za
pod okriljem občinskega Rde Pripravila je svoj program,
Zavrnjeni,
ne
pa
užaljeni
reševanja problemov v družini.
morebitna kasnejša prevzgajančega križa. Sekretarka te orga otrjen pri zavodu za šolstvo,
V Centru za socialno delo Na drugem srečanju govorimo
ja in zdravljenja. Z namenom,
nizacije Katjuša Tram puž pravi, LK pa ga je, ker se jim je zdel
da preventivno vzgojo pripelje Kranj, kjer preventivni progra o pomenu družine za razvoj
da je kot višja medicinska sestra dober, njegova strokovnost pa
mo v osnovne šole, smo v mi humanizacije odnosov med mladega človeka, o življenjskih
pač ena od predavateljev, ki po spričo verifikacije zavoda za
proračunu predvidili sredstva v spoloma potekajo že desetletje, vzorcih, pomenu ljubezni za
višini 500 tisoč tolarjev," je pravijo, da se zaradi zavrnitve mladega človeka, spolnosti. Go
čutili užaljene ali ogrožene. vorimo o izbiri partnerja. O
ovedal Matevž Kleč z občins- niso
proračun in tudi pris zdravstvenem vidiku govorijo
ega sekretariata za družbene Občinski
ministrstvo za njihovo naši zdravstveni sodelavci. Tki
dejavnosti. "Javni razpis za ta tojno
Meta Tavčar o svojem programu
dejavnost po šolah gre za vprašanja načrtovanja
sredstva smo objavili 4. junija v preventivno
še namenjajo denar. družine, preprečevanje noseč
Gorenjskem glasu. Na razpis so zaenkrat
Erzar, dolgoletna nosilka nosti, spolne bolezni, AIDS,
prispele štiri ponudbe, dve s Doris
programov, tudi pravi, da je zadnje čase dodatno govorimo
N e
d e l a m
r e k l a m e p r o t i
s p l a v u
Centra za socialno delo Kranj, teh
tovrstnem vzgojnem delu tudi o drogah. To se dogaja v
ena z Rdečega križa Kranj in pri
četrta z Zavoda za zdravstveno dovolj prostora za oba nosilca. šolah (zadnja tri leta resda
večinoma v srednjih), kogar pa
varstvo Kranj. Komisija v ses
Kakšen je program, s katerim se pojavljate obarvano? A l i ne gre pri tem za moralne
dodatno zanimajo zlasti vpra
tavi
Ferdo
Ravter
(po
pooblas
Strokovnjaki
mladim
sodbe?
na šolah?
šanja o ljubezni, zaljubljenosti,
tilu izvršnega sveta sekretar za
Kot
pravi
Doris
Erzar,
v
"S
krščansko
ideologijo
ne
vidim
nobene
"V program spolne vzgoje sodijo psihološke
spolnosti in reševanju konkret
družbene
dejavnosti),
Mojca
preventivnem
programu
za
povezave.
Tu
gre
za
preprosta
strokovna
dejst
značilnosti pubertetnika, stopnja samostojnosti,
nih problemov v zvezi s tem, se
Janežič,
pravnica,
svetovalka
mlade
v
šolah
ves
čas
ločijo
va.
Tudi
medicinska
etika
uči,
da
je
splav
drugo uro se lotimo anatomije, fizioloških
lahko oglasijo v mladinski pos
za
področje
družbenih
dejav
med
pedagoško-psihološkim
in
biološko
medicinsko,
psihološko
in
socialno
vidikov odraščanja, anatomije spolnih organov,
vetovalnici, kjer delajo v man
nosti,
in
Francka
Marchel,
sve
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tega
pro
škodljiv
ter
v
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z
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o
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menstrualnega cikla, tretja ura je namenjena
jših
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za
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z
moralo.
spočetju, nosečnosti in porodu, četrta splavu in
varstva, je sprejela program, ki gog, psiholog, socialni delavec ima zanje posebej tudi ambu
njegovim posledicam, naslednja ura kontracepci Otrokom vedno dam možnost, da se odločijo,
ga je predložila občinska orga pokrivajo tisti del vzgojnih lanto in z njimi po želji tudi
ji, nato govorimo o spolnih boleznih, naposled kdaj začenjajo spoštovati človeško življenje kot
nizacija Rdečega križa Kranj. vsebin, ki zadevajo mladostni individualno dela."
tudi odgovornosti za spuščanje v spolne odnose življenje. Na izbiro jim dam oboje, za kaj pa se
Odločitev je bila sprejeta na ka kot človeka, njegovo zorenje
pri mladostnikih. Zadnja ura je namenjena bodo nekoč oni sami odločili, pa je njihova
podlagi predloženega progra in probleme te generacije ter
Predmet pogovorov z mladi
Pogovoru. Če se na šoli dogovorim, da imam za osebna odločitev. "
Se torej spuiščate v vrednostne sodbe v svojih
ma, ki je izpolnjeval vse v kako jih reševati. "Drugi del mi je tudi splav. O njegovih
te vsebine na voljo mesec dni, potem opravim 8
razpisu zahtevane pogoje."
do 9-urni program. Če pa imajo sklop mojih iredavaniih, pa ne le glede splava, ki je izzval
jezdravstveni, za katerega im telesnih in duševnih posledicah
predavanj kot naravoslovni dan, opravim pro avno polemiko, denimo tudi glede kontracep
amo zdravnika ginekologa in se z mladimi veliko pogovarja
gram spolne vzgoje v petih urah. V tem primeru cije?
dve višji medicinski sestri. Vsi jo. Poudarjajo, da je splav
se posvetim anatomiji, spolnem fiziološkemu
"Ko govorimo o kontracepciji, jim natančno
so končali postdiplomski študij skrajna rešitev, ko se Žena
Med razpisnimi pogoji je
ciklu, spočetju (pogledamo si film Čudež življen povem o vseh naravnih in umetnih vidikih
znajde v izjemnih zdravstvenih
pisalo, da program lahko za predzakonsko in zakonsko ali socialnih okoliščinah. Ne
ja, o spočetju in razvoju otroka do četrtega kontracepcije, o zdravju prijaznih in neprijaznih
ter so usposobljeni
meseca v telesu žene), splavu (tudi ob filmu oblikah. Ne priporočam jim, katero naj upor
izvaja osba znajmanj višje svetovanje
tudi za druge metode dela, ne le more pa biti splav preventiva,
Splav - ženina odločitev), kontracepciji in abljajo, saj sem prepričana, da je pri 14 letih
šolsko izobrazbo in z us
za predavanja," pravi Doris kajti nezaželeno nosečnost je
spolnim boleznim. Ta predavanja poslušajo absolutno prezgodaj, da bi se spuščali v spolne
treznim pedagoško andra"Delamo namreč v treba preprečevati z drugimi
osmošolci. Za nižje razrede pa imam dveurni odnose. Pri kontracepciji je namreč pomembno,
oškim izpitom na Pedagoš- Erzar.
majhnih skupinah, nekakšnih sredstvi. • D. Z. Žlebir
program o spolnih funkcijah, spočetju in rojstvu." da jo uporabljamo odgovorno, in je le v teh
i akademiji. Ponudba pa
Po mnenju nekaterih staršev naj bi bile ob primerih zanesljiva, od mladostnika v zgodnjem
naj bi vsebovala predstavi
vaših predavanjih sporne vrednostne sodbe, ki obdobju pa je prezgodaj pričakovati odgovorno
tev posameznega programa,
da jih izražate denimo ob vprašanju splava. ravnanje. Prezgodnje spuščanje v spolne odnose
način izvajanja, časovno tra
Vaš program je verificiran pri zavodu za prinese veliko več travm, kot moja predavanja, o
janje izobraževanja, verifi
šolstvo, kako te institucije gledajo na to?
katerih nekateri trdijo, da skušajo mlade zastra
kacijo obeh pristojnih
"Zavod za šolstvo je tedaj potrdil moj program šiti. "
ministrstev, dokazila o stro
S A L O N
na podlagi odziva s terena. Tedaj, ko se je dvignil
kovni usposobljenosti izva
^k in krik okoli filma Nemi krik (zanj moram
Meta Tavčar ob izkušnji, ki ji jo je dala javna
P O H I Š T V A
jalcev, opis dosedanjega dela
feči, da ga nikoli nisem kazala po šolah - ne, ker
polemika, napoveduje, da bodo njena pri na tem področju in more
• W\uK
LA A • A
l . PREDOSUE 34
bi bil film neresničen, pač pa zato, ker sem proti
hodnja predavanja po šolah selektivna. To bitne reference.
(kulturni dom), tel.: 241-031
temu, da bi strašila mladino), je minister Gaber
pomeni, da bo s svojim programom seznanila
»zjavil, da bi film v šoli prepovedali. Začele so se
vse starše, ti pa se bodo potem odločili, ali bo
+ VELIKA IZBIRA VSEH VRST
debate v strokovnih krogih šolskih oblasti. Tedaj
njihov otrok poslušal predavanje ali ne.
se je vmešala tudi zdravniška zbornica. Stvar so
POHIŠTVA IN SEDEŽNIH
Predavala bo le tistim otrokom, katerih starši Naj še omenimo, da na
dali v obravnavo, vendar je tam tudi obtičala.
se bodo za njen program zavestno odločili. področju preventivnega dela z
GARNITUR - večina v zalogi
Težko mi je, ker se mi je naprtil očitek, da
mladimi v osnovnih šolah ne
• UGODNE CENE -pi-eprtSaJte »c
delam propagando proti splavu. Toda kdor me
vlada
popolna
praznina.
Kako
Se vam zdi starost 13, 14 let pravšnja, da
Pozna in posluša, ve, da mladim povem veliko o
desetletje se s temi programi
ljubezni, o odnosih, o odgovornosti, vse zato, da spoznajo stvari, o katerih govorite na svojih
• DOSTAVA IN MONTAŽA
ukvarja Center za socialno delo
jih informirala. Za tem, o čemer govorim, predavanjih?
Kranj.
Kot
rečeno,
je
slednji
z
"Če se pri tej starosti že spuščajo v spolne
stojim s svojim znanjem in svojim življenjem. Z
dvema programoma kandidiral
Delovni čas od 12. do 19. ure, sobota od 9. do 13. ure
vso odgovornostjo mladim povem, da če se bodo odnose, je tudi za predavanja dovolj zgodaj.
tudi za junija lani razpisana
spustih v spolne odnose, ki naj bodo izraz Naposled jim ginekologi pri teh letih že delijo
sredstva v proračunu, vendar
odgovornosti in ljubezni (in sicer eden najlepših kontracepcijske tablete, in dekleta pri tej
ni pravočasno predložil vseh
izrazov ljubezni med zrelimi odraslimi ljudmi), starosti lahko tudi splavijo, ne da bi morah
zahtevanih dokazil.
°t>staja možnost zanositve. Tedaj se znajdeš pred pri tej njihovi odločitvi imeti svojo besedo tudi
odločitvijo, ali rodiš ali narediš splav, povem pa starši."
Jim tudi o posledicah enega in drugega. Otrokom
P O S L O V N E Ž I
P O Z O R
Sijajna priporočila
Kako denimo odgovorite na provokativno
tudi povem, kot strokovno uči prenatalna misel nekega fanta, češ da ni zoper splav, ker
Xaj
je
torej
odtehtalo,
da
je
znanost, kaj vse je pri zarodku (sama ga od da pri 16 letih pač ni "fajn" imetiotroka
Trgovsko podjetje KOKRA Kranj
bil v razpisnem postopku izbran
začetka imenujem otrok) že razvito pri nekaj
Poštna ulica 1
ravno
program
Rdečega
križa?
"Odgovorim
v
tem
smislu,
da
morajo
mladi
tednih po spočetju. Strokovno temu ne more
64000 KRANJ
Matevž
Kleč
pravi,
da
verifika
ljudje
dobro
premisliti,
preden
začno
s
spolni
nihče oporekati. Sem ljubitelj življenja in otrok,
cija zavoda za šolstvo in številni
zato do tega pristopam s pozitivnim odnosom. mi odnosi, tudi o njihovih morebitnih posledi
objavlja razpis
dopisi ravnateljev in strokovnih
Grem tudi naprej in povem, kaj pomeni odločitev cah. Nek fant mi je na to odgovoril, da mora
sodelavcev
iz
šol,
ki
so
konk
torej
misliti
z
glavo
in
nc
z
glavico,
s
čimer
mi
za rojstvo in odločitev za splav. Če povem ob
ZA ODDAJO
POSLOVNIH
OZIROMA
retni program toplo priporočali.
Primeru rojstva, kaj se dogaja z otrokom in je veliko povedal. 16-letno dekle še zdaleč ni
Ali
je
njihova
komisija
strokov
zrelo
za
materinstvo,
torej
ni
tudi
za
spolne
PRODAJNIH
PROSTOROV
V
NAJEM
materjo, tudi ob primeru splava povem, kaj se bo
no verodostojna, da odloča o
zgodilo z materjo, seznanim s fizičnimi in odnose."
V
najem
vam
ponujamo
poslovne
oz.
prodajne
prostore v
vsebinah, kakršna je omenjena
Psihičnimi posledicami, povem pa tudi, kaj se
Se denimo ob vprašanju splava opredeljujete
centru mesta na zelo frekventni lokaciji v veleblagovnici Globus
preventiva? Na to smo od ene
bo zgodilo s "skupkom celic" v njenem telesu. za ali proti?
v Kranju, Koroška cesta 4.
od članic komisije neuradno
Očitano mi je bilo, s kakšno pravico oznanjam,
"Nikoli jim ne govorim o tem, kako jaz
Velikost prostorov je od 35 do 100 m2, možno pa jo je tudi
oa je splav umor. Tega nikdar ne rečem. Pač pa gledam na nekatere stvari. Govorim jim o
dobili odgovor, da se komisija
me otroci o tem večkrat sami povprašajo. Rečem golih dejstvih, morebitna odločitev pa je
ni spuščala v samo vsebino
prilagoditi glede na konkretne potrebe.
Jim, da nekateri rečejo splavu tudi umor. Najdite njihova. Svoje osebno prepričanje že imam, a
programov, kajti to naj bi bila
Najemnik plača stroške prenove za lasten lokal. Višina
mi izraz za dejanje, ko katerikoli živi stvari na o njem ne govorim. Dam jim informacije, da se
v prihodnje naloga socialne
najemnine pa je odvisna od velikosti in lokacije v okviru
silo odvzamemo življenje. Pri splavu gre prav bodo vedeli odločiti. Pri tem pa seveda obstaja
zbornice. Komisija je tokrat
veleblagovnice.
tako za načrtno nasilno uničeno življenje. Če osebna nota. Ni človeka, ni pedagoga, ki ne bi
pač zaupala priporočilom in
Pisne ponudbe za najem poslovnih prostorov morajo vsebo
uradni verifikaciji šolskih oblasJo, kar raste v maternici, ne bi bilo živo, se ne dal v svoje poklicno prenašanje znanja tudi
vati:
bi nekaj svojega. Imaš svoje življenjsko prepri
- opis dejavnosti oz. vrsto prodajnega blaga
čanje, svojo hrbtenico. Mladi me tudi sprašu
- potrdilo o državljanstvu
Po
formalni
plati
omenjene
jejo
povsem
osebne
stvari,
o
moji
r--«uuii susKe, ki pnveaejo ao tega. aiaus- višino najemnine, ki jo je najemnik pripravljen plačati
mu postopku m ničesar očitati.
"Ke kažejo, da 70 odstotkom žena, ki se odloči kontracepciji, o tem, koliko otrok imam, ali
Izbran je ml torej program, ki je
Prednost bodo imeli interesenti, ki bodo zaposlili delavce
za splav, ne stoji ob strani partner. Odgovor- poznam kako dekle, ki je splavilo, ali sem kdaj
ustrezal razpisnim pogojem.
nost
najemodajalca.
-—» za to dejanje bi morala biti deljena, naredila splav... Na to pa jim vedno odgovor
Lahko
pa
posumimo,
da
so
bili
im. Zato sem prepričana, da o teh vprašanjih
Rok za oddajo vloge je 8 dni po objavi tega razpisa na gornji
prav j končna odločitev ženina. "
razpisni pogoji pisani na kožo
Se vam ne zdi tolmačenje odločitve za splav težko govori nekdo s tono teoretičnega znanja,
naslov.
določenemu programu. Direk
>t odločitve za smrt ideološko (krščansko) ki pa za tem ne stoji s svojim življenjem."
Dodatne informacije dobite po telefonu 064/222-060.
torica Centra za socialno delo

Kako je program, ki mu nekateri očitajo ideološko pristranost,
sploh prišel v šole? Po kakšni logiki je ravno tega izmed štirih
ponujenih izbrala in sklenila financirati posebna občinska
komisija? Kako se nanj odzivajo šole, kako nosilci "konkur
enčnih " programov, ki na razpisu niso bili izbrani. Si sme
predavatelj pn teh temah dovoliti vrednostne sodbe, kot si jih
menda Meta Tavčar?

E

šolstvo nesporna, ponudil šo
lam. Da je v resnici dober,
potrjujejo tudi številni pisni
odmevi vodstev šol in svetoval
nih služb. Lani Meta Tavčar ni
predavala, ker je bila na por
odniškem dopustu, letos pa se
je s predavanji oddolžila še
nekaj šolam, ki so jo želele. Pri
RK zdaj programa ne izvaja
več, ker je dobila stalno zapo
slitev.
Lani je občinski sekretariat
za družbene dejavnosti v Kran
ju objavil javni razpis, s katerim
išče izvajalca za preventivni

program humanih odnosov med
spoloma ter preprečevanja ka
jenja, alkoholizma in ostalih
odvisnosti za osnovne šole v
kranjski občini.
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UREJA: L E A MENCINGER

K U L T U R N I

KRANJ - V galeriji Prešernove hiše je na ogled razstava
Prešernovi nagrajenci 1992- 1993. V Stebriščni dvorani
Mestne hiše razstavlja arhitekt in oblikovalec Janez Suhadolc.
V Mali galeriji Mestne hiše je odprta razstava grafik akad.
slikarke Irene Jeras • Dimovske. V restavraciji Jasmin
razstavlja keramične slike Skušnjava Vlado Novak iz Petrovč.
V knjižnici kranjske Gimnazije je do konca meseca na ogled
razstava slik slikarke Eve Scagnetti - Gerkman.
JESENICE - V Kosovi graščini je na ogled razstava Rimsko
steklo iz Argyrtuntuma. v razstavnem salonu Dolik razstavlja
slike akad. slikar Leon Koporc.
BLED - V prostorih SRC v Grimščah je na ogled fotografska
razstava avtorja Tomaža Kunsta.
P R I R E D I T V E

A n i c a Berčič iz Poljan nad Škofjo
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Poljane - Na ogromnem odru, s katerim se lahko pohvalijo v Poljanah, se to gledališko sezono nič ne dogaja. Kot da bi v*|
počivali po več kot tridesetkrat ponovljenih predstavah Cvetja v jeseni, ki so ga maja leta 1991 uspešno premierno predstavil
v režiji Mirana Hercoga in nato uspešno ponavljali, celo posneli za T V Slovenijo.
1
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KRANJ: GLEDALIŠČE - V Prešernovem gledališču bodo
jutri, v soboto ob 19.30 uprizorili Raya Cooneva komedijo
ZBEŽI OD ŽENE za konto in izven. V ponedeljek, 21.
februarja, ob 19.30 bodo ponovili Matije Logarja DOSJE za
abonmaze/en/, konto In izven,
(ZNAK)KRANJ: MATINEJA - V sobotni matineji v
Ragtime klubu, Sejmišče 2, bo jutri, v soboto, ob 10. uri
nastopila lutkovna skupina Čav-bav z igrico Dinozaver v
živalskem vrtu.
KRANJ: RAZSTAVA - V Mali galeriji Mestne hiše bodo
danes, v petek, ob 18. uri odprli razstavo slik akademskega
slikarja Jožeta Marinča.
JESENICE: PONOVITEV USPEŠNICE - Gledališče Tone
Čufar bo danes, v petek, ob 19.30 za izven ponovilo komedijo
Raya Cooneva POKVARJENO, čisti izkupiček je namenjen
obnovi jeseniške gimnazije.
ŠKOFJA L O K A : RAZSTAVA - V galeriji Loškega muzeja
bodo danes, v petek, ob 18. uri odprli skupinsko razstavo
likovnih del članov likovnega kluba Dolik z Jesenic.
P R E D O S U E : P R E M I E R A - Dramska skupina K U D
Predoslje bo jutri, v soboto, ob 19.30 premierno uprizorila
Molierove Skapinove zvijače.Predstavo bodo ponovili v
nedeljo, 20. februarja, ob 18. uri.
ŠKOFJA LOKA: LITERARNI VEČER - V knjižnici Ivana
Tavčarja bo v ponedeljek, 21. februarja, ob 19. uri večer poezije
zamolčanega pesnika Ivana Hribovska. Njegovo poezijo bodo
predstavili prof. France Pibernik in recitatorji Jože Drabik, Jure
Franko, Marko Kranjc in Rok Kranjc.
KRANJ: JAZZ - V jazz klubu Ragtime, Sejmišče 2, bo danes, v
petek, ob 22. uri kot gost skupine Boska Petroviča nastopil odlični
italijanski saksofonist Giannl Basso- Latin loven
NAKLO: KONCERT - Mešani pevski zbor Iskra Kranj pod
vodstvom Dušana Bavdka bo jutri, v soboto, ob 19.30 nastopil na
koncertu v Kulturnem domu v Naklem.
KAMNIK: KONCERT - V dvorani Veronika bo danes, v petek,
ob 19.30 v okviru Musice aeterne nastopil pianist Tomaž Petrač iz
Maribora s programom del Mozarta, Srebotnjaka in Debussvja.

V I Z I J E
P L A N I N
Bled - V prostorih SRC v Grimščah razstavlja fotografije
Tomaž Kunst.
Fotografije Tomaža Kunsta bi lahko razdelili na več stilnorazvojnih stopenj. Vendar le-te ne potekajo v nekem kronološkem
zaporedju, temveč se med seboj prepletajo. Zdaj prevlada ena,
nato zopet druga, kar je zanesljiv znak avtorjevega zelo
intenzivnega iskanja lastnega izraza.
Fotografije z realističnim predznakom, med katere lahko
uvrstimo dela kot so Stenar (1989), Bled s Karavankami, Zgornje
Kriško jezero, Razor, Zadnja Trenta itd., odlikuje njihova tehnična
dovršenost in kompozicijska dognanost.
Drugi sklop fotografiji predstavlja iskanje bolj ali manj izjemnih
pojavov v pokrajinski motiviki. Sem sodijo Mala Mojstrovka,
Kočna, Zimski Peričnik, Bled itd. Ujetost fotografij v neko barvno
in svetlobno enkratnost daje tem delom posebno vrednost.
Na prvi pogled so omenjenim fotografijam sorodna dela - Jutro,
Po nevihti. Večna luč, V hribin žari itd., vendar so izrazito osebno
občutena in razpoloženjska. Dejstvo, da jih avtor za razliko od
drugih fotografij ni opremil s konkretnimi geografskimi imeni in s
tem poudanl njihov realistični značaj, kaže na prisotnost določenih
simbolnih elementov. Z njimi želi povedati nekaj več kot zgolj
predstaviti gledalcu nek krajinski izsek. Vse kaže, da se je avtor pri
tem oprl na določen, morda celo iskan svetlobni oz. barvni
krajinski pojav, da bi z njim izrazil določeno misel, spoznanje,
čustvo oziroma razpoloženje.
Fotografija Grad Grimšče se loči od ostalih po svojem
poudarjenemu, lahko bi rekli kar "bolečemu" realizmu. Arhitek
tura in njena okolica je "izrisana" do potankosti, noben detajl ne
uide našemu očesu. Ta kar kruti naturalizem se v tej fotografiji še
skoraj sprevrača v svoje ekspresionistično nasprotje. Prav v tem tiči
pomembnost tega Kunstovega dela. Vredno je posnemanja
predvsem v smislu poglabljanja odnosa fotografije do arhitekture,
ki skriva v sebi poleg zunanje forme tudi včasih težko spoznavno
vsebinsko jedro.
Dr. Cene Avguštin

OBČINA K R A N J
objavlja
JAVNI
RAZPIS
ZA OPRAVLJANJE
LEKARNIŠKE
DEJAVNOSTI
IN PRIDOBITEV
KONCESIJE
Na podlagi zakona o lekarniški dejavnosti (Ur. list RS, štev. 9/
92) razpisujemo opravljanje lekarniške dejavnosti in pridobi
tev koncesije.
,
1. Za območje KS Predoslje in okoliških krajevnih skupnosti,
kamor spadajo KS Britof, KS Kokrica in KS Predoslje se
razpiše podelitev ene (1) koncesije s sedežem lekarne v KS
Predoslje ali KS Britof ali KS Kokrica.
Kandidati morajo izpolnjevati:
- pogoje iz 14. čl. zakona o lekarniški dejavnosti
- pogoje iz pravilnika o opravljanju lekarniške dejavnosti (Ur.
list RS, št. 37/92)
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanih predpisanih pogojih
pošjite na Sekretariat za družbene dejavnosti občine Kranj, z
oznako "ZA LEKARNIŠKO KONCESIJO - NE ODPIRAJ".
Rok prijave je petnajst (15) dni po objavi razpisa.
Udeležence razpisa bo upravni organ o izbiri obvestil v 30
dneh od zaključka razpisa.

Nobenih vaj ob nedeljskih
dopoldnevih, nobenega nasto>a, gostovanj - Anici Berčič je
etošnja zima kar preveč mirna.
Čaka sicer, da bodo morda še to
zimo ali pa vsaj na pomlad na
televiziji vendarle zavrteli pos
netek njihove igre, v kateri je
nastopalo skoraj pol Poljan, kot
so takrat govorili. V resnici je
bilo na odru kar okoli petdeset
nastopajočih. Najbrž bo takrat
tudi pol Poljan snemalo na
kaseto, da bodo lahko še kdaj
a kdaj zavrteli predstavo, s
atero so spet enkrat in pov
sem drugače povedali sebi in
drugim Tavčarjevo pripoved.
Anica Berčičeva je v tej
zadnji predstavi igrala vlogo
Luce. Sama pravi, da je bila to
njena življenjska vloga, prav
tako pa seveda mislijo tudi vsi,
ki so njeno nastopanje na odru
v Poljanah spremljali vrsto let.
Prav gotovo je bila vloga, s
katero je gledalcem izvabljala
solze in smeh, tudi igralski
višek, ki je zaokrožil njenih
petdeset let nastopanja, in zato
tudi zlata Linhartova značka, ki
jo Zveza kulturnih organizacij
Slovenije podeljuje najboljšim
amaterskih igralcem, nikakor ni
prišla v njene roke slučajno.
"Dolgo sem bila prepričana,
da je bila vloga Anke v Can
karjevih Hlapcih moja najboljša
vloga. Potem pa je bilo potreb
no vmes še nekaj igralskega
zorenja, pa je prišla vloga,
pravzaprav pravcati monodramski nastop Mete v Tavčar
jevi Šparovčevi slivi," se
spominja Berčičeva.
V vlogi uboge Mete, ki se
tako boji za slivo, je bila tako
dobra, da je niso le vabili na
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razne kraje gostovat, pač pa so
jo izbrali tudi za nastop ob
podelitvi Severjevih nagrad v
Škofji Loki. To je bilo decem
bra 1981 na Loškem gradu. Z
neznansko tremo je stopila pred
poklicne igralce, pa si je rekla,
kar bo pa bo, in res je bilo in to
tako dobro, da so ji vsi čestitali.
V Poljanah seveda kar ne
morejo brez Tavčarja. Cvetja v
jeseni so se lotili že pred
tridesetimi leti, takrat jih je
režiral Igor Torkar. Anica Ber
čičeva je takrat zaigrala deklo
Lizo. Manjšo, a vseeno opazno
vlogo je imela tudi v Ravbarskem cesarju, ki ga je prav tako
režiral Torkar. Tavčarjevih del
pa se
je dramska skupina K U D
Ivan Tavčar lotevala nenehno.
Če ni bilo na sporedu kakšne
Tavčarjeve igre prirejene po
pisateljevi povesti, pa so se
lotevali krajših Slik iz loškega

Tretja l u t k o v n a premiera na H r u š i c i

pogorja, kot so imenovali
odlomke iz Tavčarjevih poves
ti. Pred več kot desetimi leti je
enega od takšnih nastopov tudi
režiral Miran Hercog, naslovili
pa so ga s Tavčarjevimi dnevi
ob stotridesetletnici pisateljeve
ga rojstva.
"Stošestdesetletnico Tavčar
jevega rojstva pa smo res lepo
proslavili s Cvetjem v jeseni. Z
režiserjem Hercogom smo se
imenitno ujeli, prav vsak od
nastopajočih je razumel, da je
treba za to predstavo delati
trdo, da je potrebna disciplina
in podobno, kar je pri poklic
nem gledališču nekaj povsem
običajnega. Vendar pa smo bili
izjemno dobra ekipa, nihče ni
manjkal pri vajah, vse je teklo
imenitno. Tudi vlogo, ki jo je
vsak imel v predstavi, je vsak še
izpopolnjeval, tako da smo bili
iz nastopa v nastop boljši., vsak
se je trudil, da bi dal najboljše
kar zmore - od osrednje vloge
Mete naprej. Spominjam se
predstave na dvorišču Puštalskega gradu. Vsi smo bili izredni,
celo režiser Hercog me je po
predstavi poiskal in in me
pohvalil, kar sicer ni bila njego
va navada. Ko pa so še drugi
igralci rekli, Anica, nocoj si pa
ti špica, so bile poplačane vse
ure trdega dela na vajah, na
nastopih. Pri temloškem nasto
pu so k našemu uspehu pripo
mogli veliko tudi gledalci.
Mislim, da smo takrat vsi, tako
igralci kot gledalci, razumeli,
kaj je pravi čar gledališke igre."
Poljanski igralci so res nekaj
posebnega; kar nekaj je takih,
ki jih odrske deske privabijo za
desetletja, tako kot Anico
Berčič. Včasih so bile sezone

sicer bolj bogate, včasih so imel'
celo po dve predstavi na sezo
no, bilo pa je seveda obdobje*
ko je celo zimo oder samevali
tako kot zdaj. Zato so taka
obdobja tudi čas za spomini
na mladostne vloge. Berčičeva
se spominja, da je igrala vlog ,
Sneguljčice, pa kraljice v
predstavi. Da je sploh P^ ,,
stopila na oder, je bil "kn
njen oče, ki je bil igralec ^
režiser. Bilo ji je všeč, še zdale
pa si ni mislila, da se bo igranj
skozi vsa dolga leta tako tesno
prepletlo z njenim življenje^ '
da bo veselje do nastopanj
ostalo vse do danes. Med pn*'
nanji, ki jih je dobila, je seveda
rav to zadnje priznanje, zl jj
inhartova značka, podelje"?
konec lanskega leta v Ribnicj;
imela posebno mesto. Toda bol)
kot to republiško priznanje
dolgoletno igranje je vedno
cenila prizanje, ki so ji ga r
predstavi namenili gledale
"Zadovoljno občinstvo, hvale*'
no ploskanje, ko se po kor»y
predstave pokloniš, je res n J'
večja nagrada in zahvala za
trud, ki ga vložiš v nastop
Poplačane so ure vaj, ure p* '
mišljevanja o vlogi, vse. In če}°
potem na cesti kdo ustavi Hj
reče, Anica, sinoči ste pa r '
dobro igrali - kaj pa hoče člove*
še več." Toda kdor pozn«
poljanske igralce in AntCO
Berčič z njenim dolgoletnim
stažem", ta ve, da kai posebno
dolgo ne bodo pustili svojeg
odra samevati, čez poletje »*
morda, potem pa bodo njiho
oder gotovo spet osvetlile 1^'
Mirana Hercoga so že poyp '
šali, če morda kaj zammiveg
pripravlja... • Lea Mencing
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Filmsko gledališče

D E S E T
Z A N I M I V I H
K R A N J - Konec tega meseca se bo v gorenjskih kinematograf
Jeseniški lutkar Rado Mužan je s šestimi stalnimi člani Lutkovnega znova zavrtel filmski ciklus izbranih filmov, najprej v kranjske"'
kinu Center - 24. februarja, in bo trajal deset tednov.
gledališča Glasbene mladine Jesenice pripravil tretjo lutkovno
premiera - kratko igrico Piščanec Čivko avtorice Jane Milčinski.
Zgodbica je zelo enostavna, a hkrati vsebuje vse tiste elemente in
Za začetek program ponuja nekaj za ljubitelje režiserskih
poudarke, ki pritegnejo otroško publiko in ki lahko zabavajo tudi igralskih veščin Clinta Eastwooda, ameriško dramo Popoln svet
odraslo občinstvo: poudarja pomen prisrčnih družinskih odnosov, Kevinom Costnerjem v glavni vlogi. Costner je begunec in zapo"*j
hudomušno karikira različne človeške tipe, vsebuje nekaj napetosti in ki na begu ugrabi kot talca sedemletnega dečka. Ubežnika 1°
nekaj skrivnostnosti ter nas prepričuje, da se ljudje med seboj
prepoznavamo z nekim posebnim, notranjim čutom. Kot lahko kdo drugi kot Clint Eastvvood. Ubežnik in preganjavec se srečaj
sodimo že po naslovu, v predstavi seveda ne nastopajo ljudje, ampak končno v Dallasu. Piše se leto 1963...
Robin VVilliams je briljanten v ameriški komediji **osp
živali. Piščanec Čivko je njen osrednji lik, malo bitje, ki se izgubi in
tava po velikem dvorišču vaške kmetije; išče starše ter se otepa Doubtfire. Kot ločenec se trudi, da bi obiskoval svoje otroKf;
kokoši, ki si ga želijo prilastiti in ga nalagati, da so one njegove prave pri tem pa se uspešno preoblači v varuško. Dramatičnost pa j
??!0
mame. Čivko vsakokrat spregleda njihovo laž, ko pa končno najde značilnost ameriškega filma Živi narejenega po
dogodkih iz leta 1972, ko je letalo z urugvajsko ragby ekip*!
svojo mamo, jo nemudoma prepozna.
Predstavo so animirali Lidija Grilc, Nuša Poljanec, Petra Kokalj in padlo v čilensko gorovje. V boju za preživetje so nesrečni P°. !j,
Rado Mužan. Njihova animacija je nazorna in duhovita. Duhovitost jedli tudi človeško meso. Pri nastajanju filmskega scenarija *"
.
jim omogočajo predvsem tiste situacije, v katerih se živali sodelovali tudi nekateri preživeli potniki.
sporazumevajo v svojem jeziku, s kokodakanjem in kikirikanjem.
Angleško dramo Goli je posnel režiser Mike Leigh, ki se i
Sceno in lutke je tudi tokrat izdelala Marina Bačar - oboje ie zelo spominjamo po filmu Življenje je sladko. Svoj film o mračnem
posrečena kombinacija realizma in domišljije. Lutke delujejo mehko, drugačnem Londonu je opisal kot smešen in žalosten, lep in P '
prijazno in barvito, s čimer poudarjajo raodstno razpoloženje in sočuten in odvraten, odgovoren in anarhičen hkrati.
^
vzbujajo radovednost.
Romantična komedija Romanca v Seattleu s Torno^
Predstava vsebuje pet pesmic - ena je del originalnega besedila, Hanksom v glavni vlogi odgovarja na vprašanje, ali v življenj
štiri pa so dodane in so skupinsko delo članov Lutkovnega gledališča. obstaja še ena priložnost. Mož, ki ostane sam s sinom, ^ l
(Glasbo jim je dodal Jelo Skumavec). Režiser je poleg dodanih pogreša ženo, življenje se mu zapleta, iz apatičnosti pa
pesmic v predstavo vnesel še eno manjšo spremembo: poveča! je nenadoma pomaga...
,^
vlogo očeta - petelina. S tem je poudaril pomen družine, predstava pa
Ameriška drama Srce osamljenih ni nastal v holywoods*J
je zaradi navedenih sprememb in dodatkov tudi bolj polna in
maniri. Topla intimna melodrama o treh ženskah razhen
zanimiva.
Mirjam Novak
generacij in moških, ki uravnavajo njihova življenja v
ameriških puščav, neskončnih cest in postajališč za voz"
tovornjakov.
Ameriški film Krik stene, ki je nastal po ideji Reinhoi
K R T S E P R E D S T A V I
Messnerja z ustvarjalci, kot sta režiser Werner Herzog in i g
Donald Shuterland, ne bo zaradi svojega alpinističnega !| jo
Kranj - Pred kratkim je izšlo novo glasilo dijakov kranjske težavnega Cerro Torre - zanimiv le za ljubitelje sveta, kjer vladaj
Gimnazije z naslovom KRT. Glasilo se vsekakor razlikuje od trdi zakoni narave in vrtoglavih višin, ledu in mraza, pač p
običajnih gimnazijskih glasil, saj docela prekinja z ustaljeno prakso, ljubitelje filma nasploh.
^
ko so bih šolski časopisi v glavnem literarna glasila. KRT ima vsaj po
Prava
stvar
je
film,
ki
sodi
med
grozljivke.
Režiser
Tony
Sco
prvi številki sodeč, povsem drugačne ambicije, postal naj bi poznamo ga po filmu Top gun, je z imenitno igralsko zasedo i
novinarsko obarvano dijaško glasilo, ki bo vsaj po prvi januarski Christian Slater, Dennis Hoopper) ustvaril zgodbo, v kateri j
številki sodeč vzelo mero dijaškemu utripu na povsem drugačen
.. . .
način. Uvodni intervju urednika glasila Vida Ponikvarja z gimnazijs vsakega nekaj - od smeha, temačnosti, umorov.
Nekoliko drugačen je kanadski film iste zvrsti - torej grozljiv K
kim ravnateljem Valentinom Pivkom, Blovdkovim nagrajencem
'
Slavkom Brinovcem, profesorjem na Gimnaziji, predstavitvijo šolske z naslovom S Claudom doma. Zgodi se zločin, morilec je
.• ;
psihologinje Miščevičeve, pa šolske skupnosti se prepleta s poročili o toda motiv se preiskovalcem izmika.
Ameriška biografska drama Golo kosilo je zahtevno delo, KJj
nekaterih kulturnih dogodkih, zaključuje pa s tremi stranmi literarnih
prispevkov. KRT naj bi ob pomoči sponzorjev izhajal vsak mesec. • nastalo po romanu VVilliama S. Borrougsa, ki briše meje m
fikcijo in realnostjo, med halucinacijami m resnico. • L.M.
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Ljubljana, Celovška 91, tel. 061 159 50 32
Koper, Ljubljanska 3, tel. 066 32 541
Nova Gorica, Gregorčičeva 11, tel. 065 27 070
Marilvr, Slovenska 21, tel. 062 23 781
Kranj, Koroška 2, tel. 064 222 850
Radovljica, Izola, Portorož, Ilirska Bistrica, Postojna, Sežana,
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Tu smo, vedno vam na razpolago:

previdnost

A

klavzulo

M oO
Je več kot pogodba, ki jo nekdo sklene zato, da bi se zavaroval Pa tudi več kot pogodba
varčemnju. Oboje je, tako varčevanje kot zavarovalna zaščita za posameznika in njegovo družino.
Zagotoi'ite sebi in vaši družini bogatejši in varnejši jutri. Ne dovolite, da vam en sam
dogodek za vedno onemogoči nadaljnjo življenjsko pot, da se vam podrejo
življenjske sanje in dolgoletna prizadevanja.
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V evforijl vsesplošnega odkrivanja različnih oblik oškodovanja
družbene lastnine In divjih privatizacij, smo na Koržetov sklad kar
nekako pozabili. Ta je namreč v resnici največji divji privatizer v
državi. Kakih sto slovenskih družbenih podjetij, ki so se mu leta
1992 "prepustila v sanacijo", Je po Koržetov! razlagi že olastnlnJenih. Njihov lastnik naj bi bila država, ki jo pooseblja imenovani
sklad.
Seveda takšna množična
tiha nacionalizacija družbene
lastnine nima nobene podlage
v ustavi in zakonu. Ne samo,
da je na ta način bistveno zni
žana vrednost celotnega druž
benega premoženja, na katero
so izdani lastninski certifikati,
ampak so lahko kršene tudi
pravice in interesi delavcev v
zvezi z lastninjenjem dotičnih
podjetij. Tega pa ni moč
mirno gledati. Svet kranjskih
sindikatov je že interveniral
neposredno pri skladu glede
konkretnega primera namera
vane prodaje podjetja Iskratec
in o tem obvestil tudi vlado in
Rejčevo komisijo pri držav
nem zboru. DRUŽBENEMU
PRAVOBRANILCU SAMO
UPRAVLJANJA REPUBLI
K E SLOVENIJE kot pristoj
nemu organu za prepreče
vanje oškodovanja družbene
lastnine pa smo poslali pobu
do za ukrepanje, ki jo ob
javljamo v nadaljevanju.
Zadeva: P o b u d a
S približevanjem dokon
čnih rokov za lastninsko pre
oblikovanje podjetij postaja
vse bolj aktualno tudi vpra
šanje pravne narave premo
ženja in statusa podjetij, ki so
v letu 1992 prešla pod skrb
ništvo Sklada Republike Slo
venije za razvoj na podlagi po
sebnih pogodb. Sklad se nam
reč v praksi obnaša kot pravi
lastnik teh podjetij in jih privatizira mimo zakona o last
ninskem preoblikovanju pod
jetij, čeprav za to ni prav ni
kakršne pravne podlage. Me

nimo, da je premoženje teh
podjetij še vedno družbena
lastnina in da torej zanje v
celoti velja tudi zakon o last
ninskem preoblikovanju pod
jetij.
V času, ko so se skiepale
takoimenovane pogodbe o
prenosu družbenega kapitala
(kampanjska akcija vlade leta
1992), brezplačnih prenosov
družbenega kapitala na pod
lagi zloglasnega 145.b člena
zakona o podjetjih po odločbi
Ustavnega sodišča ni bilo več
mogoče opravljati.
Prav tako je kot morebit
na pravna podlaga za prenos
"lastništva" družbenega kapi
tala na Sklad neuporabna do
ločba 7. člena takrat veljav
nega zakona o prometu z
družbenim kapitalom, saj v
konkretnih primerih niso iz
polnjeni temeljni pogoji iz te
določbe (namen prenosa itd.).
Drugih možnih pravnih pod
lag za zakonit prevzem last
ništva nad podjetji v družbeni
lastnini s strani Sklada na pod
lagi pogodbe o brezplačnem
prenosu družbenega kapitala
pa v spornem obdobju ni bilo.
"Pogodbe o prenosu druž
benega kapitala" na Sklad so
torej nične.
Uvodoma omenjeno raz
polaganje Sklada s premožen
jem obravnavanih podjetij v
nasprotju z zakonom o last
ninskem preoblikovanju po
djetij lahko razen oškodovanja
družbene lastnine pomeni tudi
neposredno kršitev pravic de
lavcev, in sicer v dveh prime
rih:
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Spomnimo se - vodstvo
Aquasave (lastnik je od sep
tembra lani podjetnik Bonazzi
iz Italije) je zaradi ureditve
nekaterih očitanih kršitev pra
vic delavcev, pa tudi lastne
volje, da odnose z zaposlenimi
in sindikatom korektno uredi,
sklenilo s Svetom kranjskih
sindikatov sporazum. Spora
zum je uredil dve glavni vpra
šanji. Najprej - skrajšal je čas
negotove zaposlitve 356 za
poslenih, ki že dobivajo prve

O

S E
M

a) če ni ustrezno upoš
tevan interes delavcev za last
ninjenje teh podjetij (nepos
redno ali preko krovnih pod
jetij v holdinških povezavah) z
lastninskimi certifikati;
b) če delavci ob lastnin
jenju posledično ne morejo
uveljaviti niti pravice do upoš
tevanja manj izplačanih plač
na podlagi zakona in posebne
vladne uredbe.
Konkretno v Kranju se s
prvim primerom srečujemo v
zvezi z nameravano prodajo
podjetja Iskratec d.o.o. (naša
zahteva za preklic javnega raz
pisa vam je bila že posredo
vana v vednost), z drugim
primerom pa v Iskra K R O ,
kjer delavci že dolgo preje
majo bistveno nižje plače, kot
znašajo 80 % izhodiščne plače
po kolektivni pogodbi.
Na podlagi povedanega
dajemo naslovnemu organu
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Stečaj, ki je bil uveden
6.11.1991, se počasi vendarle
približuje koncu. 20.1.1994 je
bil namreč na Temeljnem so
dišču opravljen narok za ob
ravnavo osnutka glavne raz
delitve stečajne mase Tekstilindusa.
Na tem naroku so se
predstavniki upnikov strinjali z
razdelitvijo 1.150.000.000 SIT
stečajne mase. Ugovor je vlo
žila le Gorenjska banka. Ste
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čajni senat je o ugovoru že
odločil s sklepom o glavni raz
delitvi, in če se zoper ta sklep
Gorenjska banka ne bo pri
tožila, se bo po zagotovilih
predstavnikov Tekstilindusa
stečajna masa takoj začela
razdeljevati med upnike. Po
skrbljeno bo, da bodo pri
izplačilih imeli prioriteto de
lavci - upniki. Denar za izpla
čila je pripravljen, realizirala
pa naj bi se tako, da bi delavci

dvigovali pripadajoče zneske
na blagajni Tekstilindusa.
Takoj, ko bo izplačil«
možno, bodo delavci preko
časopisa Glas in Radia Kranj
pravočasno obveščeni, kdaj in
kako lahko dvigajo svoje zne
ske.
Poplačilo upnikov je pf>
tej delitvi dokaj solidno, saj h°
izplačilo 50,6-odstotno.
Majda Maček JanČič

Prt Študijskem centru Sveta kranjskih sindikatov smo že pripravili ponatis obeh delov
priročnika

K A K O AKTIVIRATI NOVI
D E L A V S K E G A

SISTEM

S O U P R A V L J A N J A

(Avtorja: Mato Goatlša, Aljoia Or obolč)
Prva knjižica (L del) vsebuje KONKRETNA NAVODILA IN PRIPOROČILA SIN
DIKATOM PODJETIJ ZA AKCIJO ter celotno besedilo ZAKONA O SODELOVANJU
DELAVCEV PRI IJPRAVLJANJU, druga knjižica (H, del) pa Se vse ostalo, kar potrebuje
praksa, in sicer.
V5W>RCEVSEIi POTREBNIH SPLOŠNIH AKTOV - partici
tovnik sveta delavcev. Statutarna ureditev soupravljanja
ter
K A K O V O U M O SVET DELAVCEV * Navodila k i obrazci i » delo volilnih organov.
Oba priročnika bosta nepogrešljiv suokovni pripomoček sindikalnim »upnikom,
pravnikom, kadrovskim delavcem, članom volilnih komisij U* bodočih svetov delavcev za
hitro in učinkovito uveljavljanje sistema delavskega soupravljanja v praksi. Naročite J*
lahko pisno ali telefoničoo prt Svetu kranjskih sindikatov, Slovenski trjt 3, 64000 Kranj*
tet (064) 2 1 3 - m Cena prve knjižice je 500 SIT, druge pa 1.500 SIT

p o b u d o ,
da zaradi zavarovanja
družbene lastnine v okviru
svojih pooblastil ustrezno uk
repa v smislu ugotovitve nič
nosti sklenjenih pogodb o
prenosu družbenega kapitala
podjetij na Sklad Republike
Slovenije za razvoj in zago
tovitve lastninskega preobliko
vanja teh podjetij v skladu z
določili zakona o lastninskem
preoblikovanju.
Lepo pozdravljeni!
Predsednik
Jože Antolin
Kranj, 9.2.1994

S P O R A Z U M
U R E S N I Č U J E

pogodbe o zaposlitvi za ne
določen čas (od 1.2.1994 ima
take pogodbe 13 zaposlenih,
od 15. - 20.2. jih bo prejelo še
52, ostali po zagotovilu direk
torja g. Nuvolarija do konca
prihodnjega meseca). Druga
pomembna stvar je dogovor o
oblikovanju podjetniške ko
lektivne pogodbe Aquasava.
Tudi ta točka sporazuma se
izvaja ali celo bolje - je tik
pred dokončnim oblikovan
jem predloga za odločanje. Po

S

naših informacijah ni nobenih
spornih določb in lahko zato
kmalu pričakujemo njen pod
pis.
Seveda so, kot še mar
sikje, še kakšni problemi, ki
težijo zaposlene. Zato s spre
jetjem podjetniške pogodbe in
dokončno ureditvijo statusa
zaposlenih sindikalno delo še
ne bo končano.
Gorazd Balta

D E L N O

U G O D E N

IZID Z A

O R O D J A R J E

Sodišče združenega dela v Kranju je bivšim delavcem ISKRA - T O V A R N A OROD
JA IN N A P R A V , d.o.o., priznalo terjatev iz naslova Z O D , regresa in jubilejnih nagrad.
Začetek stečajnega postopka Iskre Orodjarne sega v leto 1991. V stečajnem postopku
je stečajni upravitelj prerekal terjatve 146 delavcev Orodjarne, ki so jih imeli iz naslova
Z O D , regresov, delovnih jubilejev in odpravnin. Pravna služba Sveta kranjskih sindikatov
je delavcem priskočila na pomoč in vložila pri Sodišču združenega dela v Kranju predlog za
ugotovitev višine prerekanih terjatev.
V mesecu januarju 1994 nam je sodišče kot zastopnikom vročilo vseh 146 izvodov
odločbe, s katero je priznalo vse terjatve iz naslova zajamčenega osebnega dohodka in raz
like med zajamčenim OD in nadomestilom za Čas čakanja na delo, zmanjšane za družbeno
pomoč, ki so jo delavci prejemali v času pred začetkom stečajnega postopka.
Večina delavcev je družbeno pomoč dobila v višini 16.500 SIT in za ta znesek je
potrebno zmanjšali terjatve. Gre namreč za povratna sredstva, ki jih bo podjetje v stečaju
moralo vrniti Ministrstvu za delo in ki se po sodni praksi odštevajo od ZOD.
Sodišče je vsem delavcem priznalo tudi pravico do regresa za letni dopust, pravico do
jubilejnih nagrad tistim, ki so za to izpolnjevali pogoje in zakonite zamudne obresti od
datumov, navedenih v prijavah terjatev.
Sedem postopkov, največ terjatev iz naslova inovacij, je sodišče izločilo in se še
rešujejo v posebnem postopku. V celoti pa je sodišče zavrnilo terjatve iz naslova odprav
nin. Stališče sodišča je, da odpravnine pripadajo le presežnim delavcem, ki to postanejo po
postopku iz Z D R . Glede na to, da je delavcem iz Orodjarne delovno razmerje prenehalo
zaradi začetka stečajnega postopka, pa za priznanje odpravnin ni pravne podlage.
Seveda smo se na ta del odločb Sodišča združenega dela pritožili. Sodišče namreč ni
upoštevalo dejstev, da smo z Orodjarno in Iskro OTC sklenili pogodbo, da gre delavcem
zaradi programiranega stečaja, odškodnina. Dogovorili smo se, da se za tehniko določanja
pripadajoče višine odškodnine uporabi metoda ugotavljanja odpravnine, ki gre presežnim
delavcem. Saj to so delavci Orodjarne v resnici bili. Začasno prenehanje potreb po delavcih
lahko traja največ 6 mesecev, orodjarji pa so bili v večini primerov "doma" dalj časa. Zaradi
opustitve izvedbe zakonitega postopka ugotavljanja delovnih presežkov so bili delavci s
strani Orodjarne prikrajšani za materialne pravice - odpravnine.
Počakati bo potrebno, kako se bo odločilo drugostopenjsko sodišče, in takrat bodo
znane tudi višine terjatev, ki bodo izplačane iz stečajne mase. Upniki se iz stečajne mase
izplačajo v sorazmerju, ki jih njihova terjatev predstavlja v razmerju do skupnih terjatev.
Izjema, ki bo prav gotovo zanimiva za delavce, je ta, da se plače do višine zajamčenih OD
izplačajo v celoti.
Vojko Čujovič, dipl. iur-
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V kranjski o b č i n i so doslej rešili s l a b o p e t i n o d e n a c i o n a l i z a c i j s k i h v l o g

U p n i k i so se o d l o č i l i z a lastninske d e l e ž e
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T e l e k o m o v i u p n i k i so p o s t a l i d e l n i č a r j i v
m e š a n e m podjetju Iskra Tel, največja
sta
K
Ž
K
i n
E l i t a
s e
p r i t o ž u j e t a
n a
v s e
G o r e n j s k a b a n k a i n A g e n c i j a z a sanacijo b a n k .
Kranj, 17. februarja - Sklad za razvoj je kot lastnik kranjske
J J i r e k t o r j i se n a j b o l j b o j i j o v r a č a n j a v n a r a v i , v e l i k o b o l j s p r a v l j i v i so p r i l a s t n i n s k i h d e l e ž i h
Iskre Telekom po enoletnem dogovarjanju z upniki uspel
fovsih l a s t n i k o v .
skleniti pogodbo o prostovoljni prisilni poravnavi, s tem je
bil na kranjskem umaknjen predlog za prisilno poravnavo.
Kranj, 16. februarja - V kranjski občini imajo pnbkzno 1.500 proizvodni objekti lahko vrača
Pogajanja so potekala vse lansko leto, saj so bili pogledi
Z
najemninami
v
Kranju
denacionalizacijskih vlog, doslej so jih rešili 259, od tega 154 jo, distribucija pa je v lasti
upnikov zelo različni, pred koncem lanskega leta je bila na
nimajo takšnih težav kot v
stanovanjskih, 85 kmetijskih in 20 podjetniških. Čeprav so po države. Pisnega odgovora minis
kranjskem sodišču celo predlagana prisilna poravnava,
Ljubljani, saj novi lastniki z
izdanih odločbah na osmem do devetem mestu med slovenskimi trstva na kranjski občini sicer še
njimi ne pretiravajo, sučejo
vendar
se se upniki le uskladili m 6. januarja letos je bila
nimajo,
toda
pričakujejo,
da
občinami, nedvomno tudi po zaslugi dobre ogranizacne, jih caka
se od 15 do 20 mark za
odpisana
pogodba o prostovoljni poravnavi oziroma
bodo
elektrarno
Sava
lahko
Se veliko dela, med ostalim tudi najbolj zapletene vloge, ki bodo
površinski meter poslovah
onvertiranju terjatev v lastninske deleže v Telekomovem
nedvomno postale pravni "biseri". Denacionalizacijo spremlja vrnili bivšim lastnikom.
prostorov. Denacionaliza
podjetju Iskra Tel.
veliko problemov in vprašanj, kakor denimo to, ce se bodo
cijski zahtevki se nanašajo
Najpomembnejše vprašanje, kjer je bilo sporazum najtežje
denacionalizacijski postopki z oblikovanjem novih občin preselili Nekatera podjetja
tudi na nekaj objektov druž
doseči, je bilo bančno posojilo oziroma t.i. razvojni dinar v
centralizirano državno upravo.
benih
dejavnosti,
trenutno
je
se zahtevkom izogibajo
višini 6 milijonov mark, pn katerem se Ljubljanska banka
aktualna vrnitev obratne
Povsod ne gre gladko, saj
d.d. Ljubljana ni strinjala, garant tega posojila pa je bila
Kranjska občina ima na Gor
ambulante v Savi, kjer je
nekatera
podjetja
taktizirajo,
Tudi v Kranju so sprva
enjskem največ denacionaliza
bila pred tem porodnišnica,
Gorenjska banka. Naposled so se le uspeli dogovoriti in
kar
jih
utegne
pri
lastninjenju
nameravali za reševanje
in objekt zdravstvene post Gorenjska banka je z diskontom posojilo odkupila in tako
cijskih vlog, približno 1.500,
privesti
v
časovno
stisko.
Znano
denacionalizacijskih post
aje v Cerkljah.
nekaj pa jih še pričakujejo.
terjatev konvertirala v lastninski delež v Telekomovem
opkov najeti odvetnike, venje, da se je pri denacionalizaciji
Pravnim osebah po ustavni do
podjetju Iskra Tel.
na
področju
kmetijstva
KŽK
dar so misel nato opustili in
ločbi namreč rok še ni potekel,
Iskra Tel je mešano podjetje, v katerem ima nemški
se organizirali sami. Pre pritožil na vse, njegovemu zgle
j se morajo agrarne skupnosti
Siemens 48-odstotni lastninski delež, s prostovoljno porav
dsednik izvršnega sveta Pe du pa zdaj na podjetniškem Globus.
ponovno organizirati, da bodo
Šele na začetku so postopki v
navo v Telekomu pa je dobilo 11 novih solastnikov, ki imajo
ter Orehar pravi, da jim ni področju sledi Elita, ki se prav
zahtevke lahko vložile, zatega
zdaj 47-odstotni lastninski delež, 5-odstotnega pa ima še
tal, saj so danes ie prepri tako pritožuje na vse, saj trdi, da Planiki, kjer se stvari zatikajo,
delj je razumljivo, da je bilo
vsako vračilo ogroža njeno celo ker so po stanovanjskem zakonu
čani, da to učinkovitosti ne
vedno Telekom. Med novimi solastniki imata večinski delež
doslej vloženih le deset. Kar
vitost
in
poslovanje.
Pri
Eliti
gre
prodali nekaj nacionaliziranih
hi povečalo, večji pa bi bili
Gorenjska banka in Agencija za sanacijo bank.
Približno polovica vlog še ni
za
pet
trgovskih
lokalov,
za
stanovanj.
stroški.
Telekom je torej finančno saniran in posluje naprej in po
Popolnih, zlasti ob iztekanju
vrnitev
treh
so
bile
denacionali°ka so bile oddane takšne, da
besedah
Petra Kušarja z sklada za razvoj zdaj potekajo
zacijske odločbe že izdane, dve Podjetjem zdaj lastninski
roka seveda ne bi zamudili, in 7.
razgovori,
kako naj bi v preostalih hčerskih podjetjih
v kratkem, verjetno bosta
decembra lani so v Kranju uvedli posebne stimulacije za bosta
potekalo lastninjenje. Obstajajo namreč tri možnosti. Po
deleži
bivših
lastnikov
tudi
tema
dvema
sledili
pritožbi.
njihovo
delo.
Čeprav
se
s
temi
Pfejeli kar 130 denacionalizacijs
prvi naj bi se podjetja olastninila samostojno, po drugi naj bi
Na odločbo o vračilu poslovne celo ustrezajo
kih vlog. O poteku denacionali postopki zdaj ukvarja 20 odstot
se v okviru Telekoma, po tretj pa prek Iskre holdinga.
stavbe
ob
Savi
so
se
pritožila
kov
zaposlenih,
so
kljub
temu
zacije v kranjski občini smo se
Direktorji se najbolj boje
Odločitve o tem še niso bile sprejete. • M.V.
tudi
Iskrina
Stikala.
V
Triglav
število
zaposlenih
v
upravnih
Pogovarjali s predsednikom
vračanja v naravi, veliko bolj
konfekciji
premoženje
šele
ocen
organih
zmanjšali.
V
občinskem
Vršnega sveta Petrom Oreharspravljivi so pri lastninskih dele
pa, sekretarjem za občo upravo proračunu so lani za tovrstno jujejo, državljanstvo pa je doslej žih bivših lastnikov, saj jim celo
ugotovljeno
le
pri
enem
od
delo
namenili
5
milijonov
tolarKarlom Erjavcem in sekretar
ustrezajo, če so dejanske mož
P r o g r a m e o d d a l o 13 p o d j e t i j
jem za gospodarstvo Andrejem jevjetos bodo 7 milijonov tolar šestih bivših solastnikov, saj je v nosti notranjega odkupa manjše
Kranj, 17. februarja - Privatizacija podjetij na Gorenjskem
tem
primeru
šlo
za
komanditno
jev.
Tavčarjem.
od ponujenih. Zlasti v teh- pri
družbo. Kako se bodo stvari merih se raje kot za državo
poteka počasi, saj je agencija doslej potrdila le štiri
razpletle, je še težko napoveda odločijo za znane, bivše last
programe
lastninjenja.
Doslej 20 podjetniških
S postopki se ukvarjajo
ti, v Triglav konfekciji pa se nike. Tudi zadnji popravki ur
Programe lastninjenja je na agencijo za privatizacijo doslej
seveda
glasno
jeze,
ker
gre
za
odločb
edb o lastninjenju gredo prav na
toladi pravniki
oddalo 13 družbenih podjetij z Gorenjske, potrjeni pa so bili
V Kranju so prejeli 92 podjet premoženje, ki so ga pred leti roko sporazumevanju pri dena
Z denacionalizacijo imajo v
štirje, vsi iz škofjeloške občine: Embalažno grafično podjetje
odkupili
od
Tekstilindusa.
Za
Kranju sorazmerno več dela kot niških denacionalizacijskih vlog, kon namreč odplačnih prenosov cionalizaciji.
Skofja Loka, Termopol Sovodenj, Kroj Skofja Loka in
Vendar pa denacionalizacijske
drugod na Gorenjskem, saj je bil doslej so na občini izdali 20 družbenega premoženja ne up
Obrtnik Skofja Loka.
Kranj pred vojno središče Gor odločb. Denacionalizacijski zah ošteva, temveč kot osnovo zade- postopke spremlja še veliko
enjske. Bistveno več pa ga imajo tevki se nanašajo na veliko nacionalizacijo jemlje zatečeno drugih problemov in odprtih
Poseben problem so
primerjavi s štajerskimi obči kranjskih podjetij, nekatera so
Gaspari v klubu D v o r
Merkur ima pri "stari vprašanj.
denimo
amortizirani
stroji,
nami, saj v Kranju tujega kapi se z njimi začela ukvarjati pra stanje.
zanje naj bi bivši lastniki dobili
tala z izjemo Jugočeške in vočasno in imajo stvari v glav pošti" podobne probleme.
Kranj, februarja - Gost večera v klubu gorenjskih direktor
Pri največjem objektu je šele odškodnino, vendar odškodnins
Jugobrune praktično ni bilo. nem že rešene, kar jim bo seveda
jev Dvor bo tokrat slovenski finančni minister Mitja
V..T »o veliko dela pričakovali, zelo prav prišlo pn privatizaciji, na začetku tudi Kokra, vendar je ki sklad še ne deluje. Pavzaprav
Gaspari.
treba pristaviti, da je zahteva za gre za začaran krog, denaciona
so se na občini dobro organizir ki je zdaj v polnem zamahu.
Februarski klubski dan, ki ga bodo pripravili v četrtek, 24.
vrnitev
Savnikove
hiše
prišla
Med
podjetji,
ki
so
se
dena
lizacija ne steče, ker odškodnins
ali, osnovali so štiri komisije.
februarja, v hotelu Bor v Preddvoru, bo torej namenjen
Sestavljajo jih mladi pravniki in cionalizacije lotila pravočasno, šele poleti, Kokra pa je že ki sklad ne deluje, napolnili naj
financam, pogovor s finančnim ministrom Mitjem Gaspar
Pravnice, torej neobremenjeni velja omeniti Mercatorjevo Ol vrnila nekaj manjših prostorov. bi ga s privatizacijo. Drug dru
ijem bo zelo aktualen, saj je vlada že sprejela letošnji
'Judje, ki pri nacionalizaciji se- jarico, kjer postopek sicer še ni Kokra vračilu Savnikove hiše ne gemu sta torej pogoj, država pa
eda niso sodelovali. Z denacio- zaključen. Skoraj do konca nasprotuje, v teku je cenitev, če jamstva ne da, če bi ga dala, bi
proračun in ponudila parlamentu v sprejem.
jdizacijskimi postopki se jih (odločba še ni pravnomočna) bo najemnina sprejemljiva, je stvari stekle veliko hitreje, pravi
V rekreativnem popoldanskem delu bodo tokrat pripravili
pripravljena
v
njej
še
poslovati,
pa
so
ga
že
privedli
v
Ibiju,
kjer
Peter Orehar. Slovenski odškod
*varja 20, razbremenili so jih
smučarsko tekmo na Krvavcu, pred večerjo pa bodo
sicer
pa
se
bo
osredotočila
na
so
bivši
lastniki
dobili
približno
ninski sklad v svojih postopkih
dnih delovnih obveznosti in
predstavili podjetje za kulturni management Agens in
20-odstotni lastninski delež v
namenoma taktizira, v tem smi
projekt "Pot kulturne dediščine".
tovarni. Pravočasno so se vklju
slu, da podaljšuje roke, nastopa
V Kranju so doslej rešili čila tudi Živila, ki so že vrnila
Kaj bodo za denacionali kot stranka v postopku in daje
hotel Kazina na Jezerskem,
maksimalne roke, ugotovi for
f9 denacionalizacijskih
zacijo pomenile nove ob
'°g, od tega 154 za stano Delikateso v Kranju, Bučarjev
čine? Odgovora še ni. Ker malizem in stvar se spet zavleče,
vanjske hiše, stanovanja, lokal, objekt nekdanjega Vinas čimer pridobiva na času, pravi
so to upravni postopki,
Poslovne prostore in stavb iva, v postopku pa je še stari del
bodo verjetno preseljeni v Karel Erjavec.
na zemljišča, 85 kmetijskih
centralizirano državno up
otela Grad v Preddvoru. Grad
.'»» 20 podjetniških vlog.
ravo, saj bodo občine po
binec je Gorjancem že vrnil žago
Stvari se pogosto ustavljajo
Doslej je bilo torej rešenih na Kokrici, glede Merkurjeve
novem le lokalne skupnosti. zaradi
M - KŽK K M E T I J S T V O K R A N J
zelo različnih cenitev, saj
P'ibliino 17 odstotkov vlog, "stare pošte" pa postopek zdaj
Kaj bo to pomenilo, si
upravičenec
prinese
svojo,
zave
Begunjska
c. 5, KRANJ
wb je predvsem za vračanje teče v smeri lastninskega deleža
seveda lahko mislimo, saj zanec ima svojo, med njima pa je
\ naravi. Vrnjenih je bilo Gorjancev.
so ministrstva že zdaj zasuta
tudi do 50-odstotna razlika. •
-600 hektarov kmetijskih
s pritožbami.
Poseben problem ima Elektro
M. Volčjak
"nljišč in gozdov, dvajset Gorenjske, nanaša se na elek
'anovanj v izmeri 2.200 trarno Sava, za katero postopek
2, deset stanovanjskih hiš teče že dalj časa, država pa je
K M E T O V A L C I !
izmeri 6.000 nt2, enaind
glede vračanja tovrstnega
vajset poslovnih stavb ozir imela
LASTNIKI GOZDOV
premoženja doslej različne pris
Rezervni dali za generalna popravila traktorjev
oma prostorov v izmeri
tope. Najprej so ugotavljali, da
in priključnih strojev:
2.500 m2 in 1.800 ml
Pojdite
v
svoj
gozd!
je to državno premoženje, zdaj
- IMT uvoz Nemčija, Italija
"avbnih zemljišč.
pa je prevladalo stališče, da se
Preglejte:
• TORPEDO uvoz Nemčija, Italija
- če je v vašem gozdu poškodovano ali uničeno drevje
- URSUS uvoz Poljska
(vetrolomi, snegolomi)
- STORE - UTB uvoz Italija
- če so v vašem gozdu lubadarke ali sušice
- KROMPIRJEVE KOMBAJNE In
- če je v vašem gozdu, kako drugače poškodovano drevje ali
- IZKOPACE POUSKE - uvoz Poljska
mladje (npr.: od divjadi)
A T E L J E
Pravico imate do dobrega gozdal
Ostali deli: GUME. AKUMULATORJI, LEZAJI, SEMERINGI,
*a p r o s t o r s k o projektiranje J e s e n i c e
Poskrbite:
ELEKTRO MATERIAL
- obvestite gozdarsko službo o navedenih poškodbah v
azpisuje prosto delovno mesto
vašem gozdu. O nadaljnjih varstvenih ukrepih se boste
OPRAVLJAMO TUDI VSA POPRAVILA KMETIJSKE
dogovorili z gozdarsko službo
MEHANIZACIJE.
- za pravočasno pospravo označenih sušic, podrtic, lubadark
TAJNICE PODJETJA
in za zatiranje podlubnikov. To je po dogovoru ali po obvestilu
gozdarske službe. S tem se Izognete ukrepom gozdarske
ttala na delovnem mestu se razpišejo s skrajšanim delovnim
Ž I V I N O R E J C I ?
inšpekcije.
'asom, po dogovoru, za določen čas za dobo treh (3) mesecev
- za gozdni red, ki mora biti opravljen po vsakem posegu v
P*- možnostjo podaljšanja do konca lastninjenja podjetja, ko
gozdu.
Posebna ponudba MLEKA V PRAHU - NOV1LAC - uvoz
b°do znani vsi elementi nove organizacije družbe. Poskusna
Upoštevajte:
Nizozemska
°ba 1 mesec.
- da je potrebno najpozneje od 15. marca 1994 posekati in
izdelati označene lubadarke in sušice. Prezimovajočega
Od kandidata pričakujemo,
LASTNIKI TAM-ovih VOZIL:
lubadarja pa uničiti.
* da ima najmanj srednješolsko izobrazbo
- da je potrebno najpozneje do 31. marca 1994 izdelati
Smo zastopnik za TOVORNA VOZILA TAM, vsi rezervni deli
morebitne pripadke iglavcev (snegolomi, vetrolomi)
* da obvlada znanje strojepisja, da ima izkušnje pri delu
- do 15. aprila 1994 urediti sečTšča iglavcev in pospraviti
so v zalogi.
računalnikom oziroma obvlada znanje računalniške
sečne ostanke ter napraviti popolni gozdni red
obdelave teksta
Cene so konkurenčen - SE PRIPOROČAMO
- gozdni lesni sortimenti iglavcev v lubju iz zimske sečnje
morajo biti obeljeni oziroma predelani najpozneje do 15.
Kandidate vabimo, da pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
M KŽK KMETIJSTVO KRANJ, Servis Šenčur. TRGOVINA
aprila 1994.
Pogojev osebno dostavijo najkasneje v osmih (8) dneh po
ŠENČUR: tel. 064/41-025. DELAVNICA: tel 064/41-263.
In še: Dober gozdni posestnik ne prenese zanemarjenega
°bjavi na naslov: Atelje za prostorsko projektiranje Jesenice,
sosednjega gozda!
od Gozdom 2, Jesenice. Pri dostavi prošnje bo vsak kandidat
ODPRTO od 7. do 17. ure
°Pravil preizkus znanja obdelave teksta z računalnikom,
SOBOTA od 7. do 12. ure
Strokovna služba
kandidate bomo o izbiri obvestili v tednu dni po izteku objave.
GG Kranj
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Januarski stroški 43 tolarjev za liter

V juniju naj bi koncema PSA (Citroen in Peugeot) ter Fiat (Fiat
in Lancia) predstavila skupen projekt novega enoprostorskega
avtomobila po vzoru Renaultovega espacea. Novinca bodo
prodajali pod vsemi štirimi blagovnimi znamkami, čeprav gre za
povsem enako vozilo, razlika bo le na nosu, kjer bodo različni
žarometi in maske motorja. Motorji bodo trije: dva bencinska
dvolitrska štirivaljnika, prvi z močjo 89 KW/121 K M , drugi z
dodanim turbinskim polnilnikom z močjo 108 KW/146 K M , tretja
možnost pa bo 2,5-litrski štirivaljni turbodizel. Dolžina znaša 4,55
metra in če je verjeti snovalcem bo notranjost, ki jo bo mogoče
prilagajati potniškim in tovornim potrebam, celo prostornejša kot
pri espaceu, za katerega je do sedaj veljalo, da nima prave
konkurence. Prtljažni prostor bo iz osnovnih 400 litrov povečan na
1700 litrov. • M.G.

Slovesnost ob podelitvi spričeval bodočim mojstrom v proizvodnji
- Foto: Ivan Draškić

Na Kmetijskem inštitutu Slovenije vsak mesec posebej na osnovi
modelov ocenjujejo stroške prireje mesa in mleka. Za januar so
izračunali, da so bili stroški prireje litra mleka na kmetijah, ki
dosegajo povprečno mlečnost 3.800 litrov na kravo, 43,03 tolarjaStroški so bili za 1,7 odstotka višji od decembrskih. Mineralna
gnojila so se januarja v primerjavi s prejšnjim mesecem podražila za
štiri do šest odstotkov, vrednost ure živega dela se je povečala za
dobrih pet odstotkov, kolikor so se povišale plače v gospodarstvu,
znižale pa so se cene nekaterih zaščitnih sredstev in folije. Čeprav se
je katastrski dohodek z januarjem povečal za 40 odstotkov, v
kmetijskem inštitutu ugotavljajo, da revalorizacija ni bistveno
vplivala na rast stroškov, ker je novi zakon o dohodnini uveljavil
višje olajšave.
In kako je bilo januarja s stroški prireje mesa? V inštitutu so
izračunali, da so bili stroški prirasta govedi na kmetijah pri pitanju
od 120 do 510 kilogramov teže in pri prirastu 0,85 kilograma na
krmni dan 231,62 tolarja za kilogram. Stroški so bili sicer le za 0,7
odstotka višji od decembrskih, vendar se je razkorak med odkupno
ceno, ki se na Gorenjskem ni spremenila že od 8. novembra lam, in
stroški samo še povečal. V gorenjskih klavnicah (Skofja Loka,
Jesenice, Radovljica) namreč plačujejo bike extra kakovostnega
razreda po 179,20 tolarja za kilogram, bike prvega razreda po
165,20 tolarja - in tako dalje. Iz podatkov je torej razvidno, da
odkupna cena pri biku extra kakovosti pokriva samo 77 odstotkov
stroškov prirasta.

potekajo že leto dni, nova orga
niziranost pa bo zaživela v na
slednjih dveh letih. "Uvajanje
takšnih novosti in predvsem vse
več znanja je potrebno, če želimo
biti dolgoročno uspešni na tujih
tržiščih, kamor že danes prodamo
80 odstotkov naših izdelkov," je v Cene prašičev in pujskov
nagovoru ob podelitvi spričeval
Sejmi, na katerih ponujajo prašiče in pujske, so dober "cenovni
poudaril direktor Tovarne Sava barometer" tudi za gorenjske kupce in prodajalce. Prašiči za
Semperit Dušan K veder.
zakol, težji od sto kilogramov, stanejo od 180 do 220 tolarjev za
"Naš cilj je kakovost, za katero kilogram, za pujske, težke od 18 do 30 kilogramov, pa je treba
bo odgovoren vsak zaposlen."
odšteti od 290 do 310 tolarjev za kilogram. Ker se "Čas kolin" že
Način šolanja bodočih vodij so približuje koncu, je pričakovati, da bodo cene prašičev za zakol
zasnovali v Savinem Izobraževal prej padale kot naraščale.
Priznanja Avto m a g a z i n a
nem centru. Izhajali so iz konk
retnih potreb in sodobnih
Prva slovenska avtomobilistična revija Avto magazin je v
teoretičnih spoznanj izobraže Zelenjavarji ustanovili avkcijsko družbo
začetku meseca najbolj priljubljenemu avtomobilu in motociklu,
Dvajset slovenskih podjetij s področja pridelave, predelave in
vanja na tem področju. Vodja
ter avtomobilističnim m motociklističnim športnikom, ki so jih
izobraževalnega centra Milan prodaje je pred kratkim ustanovilo delniško družbo Splošno
izbrali bralci, podelila zlati volan, zlato čelado in zlate lovorje.
Ambrož je prepričan, da so na kmetijsko avkcijsko in borzno družbo (SKAD). Družba in njeni
Med avtomobili so bralci izbrali citroen xantio, med motocikli
dobri poti. Prepletanje teoretič ustanovitelji so bodo ukvarjali z avkcijsko in borzno prodajo
BMW R 1100 RS, zlati lovor med avtomobilističnimi športniki je
nih znanj in reševanje praktičnih vrtnin in drugega kmetijskega blaga. Avkcija pomeni dražbo oz.
pripadel mladi in nadarjeni kartistki Nini Jerančič, med
problemov je spodbudilo veliko dražbeni prostor, na katerem se sklepajo kupčije na podlagi
motociklisti pa si ga je prislužil odlični krosist Jani Sitar. Dva
ustvarjalnost učencev. V učnem videnega z izklicevanjem cene. Od družbe si veliko obetajo
zlata lovorja sta namenjena tujima športnikoma in sicer Nigel u
procesu se ie porodila cela kopica domači pridelovalci zelenjave, kupci in kajpak tudi država, ki naj
Mansellu m Kevinu Schwantzu. Priznanja, ki jih bodo odslej
zelo uporabnih zamisli in rešitev. bi zdaj pospravila v svojo malho tisto, kar so doslej prekupčevalci.
Z novim načinom izobraževanja Kot napovedujejo v SKAD-u, bo borza začela delovati ob koncu
podelili vsako leto, so izročili na priložnostni slovesnosti, ki je bila
smo začeli v Tovarni Sava Sem- letošnjega poletja ali v začetku jeseni.
hkrati tudi odlična priložnost za srečanja med novinarji, športniki
in poslovneži. • M.G.
erit, že v naslednji skupini pa
odo udeleženci tudi iz ostalih
Savinih tovarn. Program bomo Koliko za gozd
V jeseniški občini je za gozd prve in druge kategorije treba
razvijali skladno z razvojem teor
etičnih modelov, s spremembami odšteti po 94 tolarjev za kvadratni meter, za gozd tretje kategorije
S l o v e n s k i a v t o m o b i l s k i s a l o n ostaja v Ljubljani
v tehnološkem procesu in s 79 tolarjev in za gozd četrte kategorije 64 tolarjev. Gozd pete
spremljanjem učinkovitosti pro kategorije stane 44 tolarjev, Šeste 35, sedme 23 in osme 12 tolarJ Po številnih zapletih okoli avtomobilskega salona, so pre- nih zastopnikov tujih proi grama
vjposlovnem procesu.
Cene, ki jih navajamo, so le okvirne ali izhodiščne.
organizacije 18. Slovenskega dstavniki Združenja ekskluziv- zvajalcev motornih vozil s pre
Vera Orašak
dstavniki Ljubljanskega sejma v
začetku tedna dosegli sporazum
o skupni organizaciji prireditve.
To pomeni, da bo salon na
A v t o M v T r ž i č u - p r o d a j a l n a in s e r v i s
Gospodarskem razstavišču v
V R B C / . O . €>Ljubljani, in da se bo začel 6.
• , I 1ANA
* »i "
maja z novinarskim dnevom, za
V s e z a n o v e in s t a r e l a s t n i k e vozil
F O R D
obiskovalce pa bo odprt dan
T9l.:061/482-17$
kasneje in bo trajal do IS. maja.
V O Z I L A V Z A L O G I
Od konca prejšnjega tedna je Gorenjska bogatejša za nov
• M.G.
Kranj, 16. februarja • S sloves
no podelitvijo spričeval štirinaj
stim bodočim mojstrom v
proizvodnji v Tovarni Sava Sem
perit so zabeležili nov mejnik v
izobraževanju zaposlenih. Skupi
na mladih sodelavcev je zaključi
la 263-urni program usposab
ljanja za vodenje v proizvodnji.
Čez štirinajst dni se bo začela
izobraževati nova, še večja sku
pina sodelavcev.
V Savi se že dalj čala zavedajo,
da je kakovost vodenja zelo
pomemben dejavnik, ki odloča o
uspešnosti ali neuspešnosti orga
nizacije. Začeli so z usposablianjem vodij z v e č l e t n i m i
izkušnjami. Lani je takšno šolo
zaključilo 180 sodelavcev. Sedan
ja generacija so bodoči vodje, ki
bodo svoje izkušnje prenašali na
svoje sodelavce v delovnih skupi
nah, kakor bo delo zaokroženo že
v bližnji prihodnosti. V Tovarni
Sava Semperit se pripravljajo na
drugačno organizacijo dela, kjer
bo delovna skupina nosilec nove
vloge v proizvodnji. Priprave
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Fordov servis v Tržiču, kjer je moč tudi kupiti nova vozila.

• F I A T C R O M A 2.0 1 6 V
• F I A T T I P O 1.4 S X M A Q
• L A N C I A Y10
" L A N C I A D E D R A 2.0 t u r b o i n t e g r a l e H F (4x4)
• S E A T I B I Z A 1.3 free w a y ( d o d a t n a o p r e m a i n
poseben popust)

f o t o b o b n w )

VSA VOZILA IMAJO SLOVENSKO GARANCIJO IN
Z A G O T O V L J E N SERVIS
IZJEMNO
UGODNE
CENE IN
MOŽNOST
NAKUPA
NA LE AS ING
D e l o v n i č a s : o d 9. d o 1 2 . u r o In o d 1 3 . d o 17.
u r e , s o b o t a o d 9. d o 1 2 . u r e .

K

a

p

m o b i t e l

P e

K R A N J
064/222-616

o

s

i

V pritličju prodajnega cen
tra BPT Tržič je tržiški zasebnik Janez Mrak uredil
prodajni salon in servis za
POSEBNA PONUDBA VELJA DO 15.3.1994!
avtomobile FORD. K taki
odločitvi ga je spodbudilo
precejšnje zanimanje slo
venskih kupcev za to znam
ko vozil. Nekatere modele
lahko kupci odpeljejo takoj,
druge pa priskrbijo v desetih
dneh po naročilu. Zagotavlja
jo tudi kvalitetne servisne
storitve.
FIESTA FUN. Že od 19.650 OEM.
ESC0RT GHIA. Do 15.3. samo 30.950 DEM.
Firma Avto M d. o. o. ima
1.11 KAT, SO KM, 3 tli S vrat; 1.31 KAT, 60 KM, 3 vrata.
i.8i 16V KAT, 105 KM, 4 ali S vrat Redna cena 3S.S00 DEM novo trgovino in servis v že
omenjeni stavbi na PredilnišSerijska oprema: zatemnjena stekla, športni
Serijska oprema: električna pomična streha,
ki 16 v Tržiču. Stranke jo
električni pomik stekel spredaj, centralno zaklepanje,
volan, športna prestavna ročica, digitalna ura,
lahko obiščejo vsak delovnik
po višini nastavljiv servo volan, zatemnjena stekla,
dve od znotraj ročno nastavljivi ogledali, barvno
med 8. in 12. pa 13. in 17.
ogrevani električno nastavljivi ogledali, predpriprava
usklajene sedežne prevleke, opozorilni ton za
uro; ob sobotah delajo le
za radio z zvočniki, števec vrtljaiev. po višmi
prižgane luči, zadnja meglenka, ...
dopoldan (od 8. do 12. ure.
nastavljiv voznikov sedež, zadnja meglenka.
, » :unf mu m mm
m mm m
Naročila sprejemajo po tele
digitalna ura, intervalni brisalci (6 mtrosti). ...
flim FUN STOKO AVTORAMO-JCASfTOfON BUUH1NKT
fonu 53-334, za razna spor
Naši podtrgovci.Servis Bizilj, Ljubljana. 061/50-903;Servis Trzin, Mengeš, 061/721 -720;Avtoservis Klemenčič, Ljubljana, očila pa je na voljo tudi
telefax 53-381.
061/112 028;Avto M d.o.o., Tržič, 064753-334;Servi8 Frlic, Usce, 064/714-567;Mustang d.o.o., Radovljica,
064/714-300; Avto-mobil d.o.o., Ljubljana, 061/16-81-434; Avtousluga d.o.o. Ljubljana;061/667-846
Avtohiša Kaposi d.o.o., Linhartova 9, Ljubljana, tel.: 061/301-722, 301-831

1

V trgovini je moč dobiti vse
rezervne dele za vozila FORD
znamke Motocraft. Ponujajo
Ob vplačilu so takoj na tudi dodatno opremo, kot so
razpolago naslednji modeli tepihi, zavesice, prevleke za
sedeže in spojlerji.
vozil FORD:
- FIESTA FUN, motor 1,1,
Servis Avto M v Tržiču je
50 KM, 3 vrata, po malopro opremljen po evropskih nor
dajni ceni 19.650 DEM,
mativih, trije delavci pa se
- ESCORT CL, motor 1,4, udeležujejo strokovnega us
70 KM, 5 vrat, po malopro posabljanja v organizaciji
dajni ceni 23.950 DEM,
eneralnega uvoznika vozil
- ESCORT CLX, motor 1,6- ORD za Slovenijo, firme
16 V, 90 KM, 5 vrat, po Summit Motors iz Ljubljane.
maloprodajni ceni 26.850 V delavnici ponujajo lastni
DEM; (vse cene vključujejo kom vozil kompletne usluge
stroške do registracije vozila). - od servisiranja do klepars
Sprejemajo tudi vplačila za kih in ličarskih del; opravljajo
druge modele vozil, za katere tudi vulkanizerske usluge.
je dobavni rok 10 dni od
Interesentom za servisne
naročila. Obenem je pri vseh
vozilih možno naročilo do storitve priporočajo naročilo
datne opreme. Kupci imajo vsaj en dan poprej. Tako bo
možnost nakupa vozila z delo dobro organizirano,
bančnim kreditom in na leas- stranke pa se bodo izognile
čakanju. • S. S.
ing.

Katera vozila
ponujajo?
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dr. Pavle Gantar

Stran
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G o r e n j s k a

Šest do osem
pokrajin
Če bodo občine majhne, si ne smemo
dovoliti, da bi bile regije zelo majhne.
V bistvu se zavzemam za pokrajine,
lahko tudi v okviru zgodovinskih meja
kot so Gorenjska, Koroška, Štajerska
itd, pravi sociolog Pavle Gantar.

v

%
Vladimirov
Skromni učinki razvojne
pomoči
Novi zakon o regionalnem razvoju za
svoje udejanjanje potrebuje vmesno
stopnjo med majhnimi občinami in
državo. Bližje kot pokrajine so mi
gije, pravi Niko Vladimirov, sveto
valec vlade za regionalni razvoj.
re

Borut Petrič

Stran

13

"Pridobili
bodo
le podlozniki
strank"
"Lokalna samouprava je eno redkih
področij, kjer se strinjam s kranjskim
županom Vitomirjem Grosom, k i
zagovarja rešitev, da kranjska občina
ostane v sedanji velikosti in sedanjih
mejah."
Franc Benedik
Gorenjska od Bohinja do Tuhinja
"Gorenjsko si zamišljam kot pokraji
no od Bohinja do Tuhinja. Zdi se mi,
da so v preteklosti njeno ime načrtno
izbrisali s širšega območja."
Glasova gorenjska raziskava
Gorenjcev
nove
občine
ne
zanimajo
stran
Izbiramo

guvernerje
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ljubljanskega še kranjski centralizem?!
V tem zapisu se sprašujemo o motnostih
Odgovor je v tem primeru seveda nikalen:
Gorenjske kot regije in o regionalizmu
ne, ne rabimo ga! Potrjuje ga tudi zgodo
nasploh. Za kaj gre? Regija (lat.: regio) je
vinska izkušnja. V spominu tistih, ki so si
sorazmerno obširno ozemlje, ki ima svoje
prizadevali za gospodarski in siceršnji
fizikalne in človeške posebnosti; te ga
razvoj bolj odmaknjenih gorenjskih krajev
zapravljajo za posebno enoto, različno od
(v Poljanski in Selški dolini, v Bohinjskem
sosednjih regij v celoti, kateri pripadajo in jo
kotu...) je obdobje kranjskega okraja (do
Vse skupaj tvorijo. Regionalizem pa je
1961) zapisano bolj v slabem kot v dobrem.
"prizadevanje, da se določenemu
območju,
Zato pa je Kranj v tistih letih doživljal pravi
Pokrajini prizna poseben ekonomski, druž
razvojni boom, ki se seveda ni napajal le iz
benopolitični, kulturni položaj"
(Slovar
njegovih lastnih moči in sredstev...
slovenskega knjižnega jezika). Z drugo
Ko si relacijo
republika-regija-občina
besedo: težnja, da se ohrani ali celo
ogledujemo
danes,
se
zdi, da je Republika
favorizira posebnosti neke regije... In tu se
Slovenija
morebitne
vozle
presekala, še
*am zastavita vsaj dve vprašanji: je Gor
Y@Q\l(Jl{
preden so se zares zavozlali. Razločila je
enjska sploh regija (katere so tedaj njene G o r e
© *
državno upravo in krajevno samoupravo,
Posebnosti?); ali je v njej opaziti kaj takega,
sedeže upravnih okrajev pustila ne sedežih
čemur bi se lahko pripisala težnja po
dosedanjih občin, naše zgodovinske dežele
gorenjskem regionalizmu?
Nekaj od enega in drugega bi se gotovo našlo, a zdi se mi, da ne (ki še niso regije) pa bo razdrobila v veliko majhnih občin,
Prav veliko in ne dovolj artikulirano. Pa še nekaj je. Sloviti kakršnim bo pač veliko lažje vladati. Staro, tisočkrat preverjeno
italijanski jurist Cesare Bonesana, imenovan tudi markiz de pravilo: Divide et impera! Najprej jih razdeli, da jim boš potem lažje
Beccaria (1738-94) je v svojem delu O deliktih in kaznih (ki je vladal! Mogoče kdo poreče: mar niste ravno v prejšnjemzapisu
bilo v času izida kultno čtivo med reformno nastrojenimi pravniki (GG, 11. feb. 1994) povzeli staro zemljepisno razdelitev, po kateri je
Sirom po Evropi) zapisal: "Republika, kije prevelika, se despotizmu Gorenjska segala vse do izliva Ljubljanice v Savo? Ljubljana sama
ne more izogniti drugače kot tako, da se razdeli in ponovno združi v je bila potemtakem del Gorenjske. In s tem tudi njena prestolnica?!
konfederacijo republik." A dejanski razvoj države je šel ravno v Emil Milan Pintar že na naslednji strani razmišlja drugače.
nasprotno smer. Francija, šolski primer unitarne in centralizirane "Gorenjska bi morala najprej razviti regionalno zavest, sicer bo
drŽave, je po revoluciji postala še bolj to, kar je v tem oziru že bila. ostala provinca in predmestje Ljubljane. To pomeni, da mora z
Regionalizem se je začel znotraj nje uveljavljati šele v zadnjih nekaj nekaterimi institucijami stopiti v konkurenčni slovenski prostor..."
desetletjih. Pri čemer regionalizacijo razumejo kot prenos dela Nakar našteje dejavnike, ki bi to lahko in morali storiti: kulturne in
Pristojnosti s pariških na provincialne organe. Regionalizem pa jim šolske institucije, športne ekipe, gospodarstvo, močne osebnosti...
Mogoče je odgovor na naša spraševanja nakazan ravno v
Pomeni: boriti se proti "naravni tendenci" po koncentraciji politične
navedenih
besedah; ne glede na to, ali bo v Kranju sedež kakšne
"» ekonomske moči. - Da je v tako veliki državi boj proti
ntralizirajoči tendenci upravičen, ni dvoma. Ali je tako tudi v okrajne ali regionalne (samo)upravne administrativne strukture, je
Sloveniji, ki je majhna država in je je cele komaj za eno regijo treba razvijati regionalno zavest in si prizadevati za razvoj regije kot
evropskega formata, pa je drugo vprašanje, o katerem zadnje čase celote in v vseh njenih delih. Rečeno drugače: o tem, ali bo
Gorenjska regija, se ne odloča le v Kranju, ampak v vseh njenih
veliko razpravljamo. In bomo verjetno še več.
* Razlika je tudi znotraj regije - v tem, odkod na vso stvar gledamo. večjih krajih in na vseh področjih družbenih dejavnosti. Tudi
Ce to počnemo v Kranju, je odgovor seveda pritrdilen: Smo za znotraj regije mora biti razvoj policentričen.
Miha Naglic
8ijo! Kranj s poudarjanjem gorenjske regionalnosti nedvomno
Pridobi, ekonomsko, družbenopolitično, kulturno. Če gledamo iz
Škofje Loke ali (denimo) z gorenjskega juga (iz tirov, Blegoša ali
G O R E N J S K I G L A S / stran 11 / Kranj* 18. februar 1994
Matjaževih
Kamr...), pa se vprašamo: ali rabimo poleg
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Gorenjska (pet gorenjskih
občin)
predstavlja 10,5 odstotka
površine
Slovenije, pri prebivalstvu pa ima
9,4-odstotni
delež.
Po skupnem kazalcu
razvitosti
slovenskih regij (podatki Instituta
za ekonomska raziskovanja Ljubl
jana) je bila Gorenjska leta 1970
za 15 odstotkov nad slovenskim
povprečjem,
leta 1980 za 4 od"
stotke nad slovenskim
povprečjem,
leta 1990 pa je za 4,3 odstotka
padla pod slovensko
povprečje.
Pri posameznih kazalcih razvitosti
je Gorenjska nad slovenskim pov
prečjem le pri tistih, ki opredelju
jejo razvitost proizvajalnih sil, saj
je bila leta 1990 pri
aktivnih
osnovnih sredstvih na prebivalca
za 7,4 odstotka, pri deležu zapo
slenih v skupnem prebivalstvu pa
za 0,9 odstotka nad slovenskim
povprečjem.
Gorenjska je nadpov
prečna Se pri rasti prebivalstva, saj
je bila v desetletju od 1981 do
1991 za 2,9 odstotka večja kot v
Sloveniji, Pri vseh drugih kazalcih
pa je bila Gorenjska na začetku
tega desetletja pod
slovenskim
povprečjem.
Družbeni
proizvod
na prebivalca je bil leta 1990 za
4,4 odstotka pod slovenskim pov
prečjem, število podjetij na tisoč
delovno sposobnih prebivalcev je
bilo leta 1991 za 5,2 odstotka pod
slovenskim povprečjem,
delež za
poslenih z visoko in višjo izobraz
ba v vseh zaposlenih je bil leta
1988 za 15,2 odstotka pod slo
venskim povprečjem,
delež brezpo
selnih
v delovno
sposobnem
prebivalstvu pa je bila leta 1991
za 3,5 odstotka pod
slovenskim
povprečjem.
Razvitost seveda pokaže tudi in
frastrukturna
opremljenost
Pri
Številu telefonov na tisoč prebival
cev Je bila Gorenjska teta 1990 za
6,8 odstotka nad slovenskim pov
prečjem,
pri deležu študentov
v
prebivalstvu je bila leta 1991 za
7,1 odstotka nad slovenskim pov
prečjem, pri dolžini
magistralnih
in regionalnih cest je bila leta
1989 za 7,8 odstotka nad slovens
kim povprečjem,
pri deležu asfal
tiranih
lokalnih
cest v vseh
lokalnih cestah pa za 0,3 odstot
ka pod slovenskim
povprečjem*

Gorenjsko ureja uredniški odbor
zgodovinar Jože Dežman, sociolog Emil
Milan Pintar, filozof Miha Naglic,
novinarja Marija Volčjak in Miran Šubic in
odgovorna urednica Leopoldina Bogataj.
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dr. P a v l e G a n t a r

Kako kot
Gorenjsko?"

urbani

sociolog

Skromni učinki razvojne po

da bi bile regije
zelo
lahko
tudi v
okviru
Štajerska
itd,
pravi

Novi zakon o regionalnem
razvoju
za svoje udejanjanje
potrebuje
vmesno stopnjo
med majhnimi
občinami
in državo.
Bližje
kot
pokrajine
so mi regije, pravi Niko
Vladimirov,
svetovalec
vlade
za regionalni
razvoj.

vidite

" P r i z n a t i moram, da smo Gorenjsko
najmanj raziskovali, dosti bolj Primorsko,
Štajersko in seveda Ljubljano. Ne spomnim
se raziskave z vidika sociologije prostora na
Gorenjskem, razen pred davnimi leti, ko jo
je v Gorenji vasi, v mojem rojstnem kraju,
napravil dr. Mlinar, ki je raziskoval odnose
med ljudi, prijateljske in sosedske odnose,
ugled posameznikov itd."
"Mar na Gorenjskem
manja za raziskave?"

ni bilo

zani

" P o v s o d , kjer smo delali, je bil izražen
lokalni interes ljudi, občinskih funkcionar
jev aH urbanističnih služb, na Gorenjskem
tega zanimanja nisem opazil. Občasno le v
Škofji Loki, vendar se običajno iz tega ni
kaj dosti izcimilo. Zato kot sociolog
Gorenjsko slabo poznam, vidim pa jo
seveda kot Gorenjec po rodu, kot Gorenjevaščan, sorodstvo pa imam razseljeno po
vsej Gorenjski, ki je tako še vedno moje
druge življenjsko okolje, če je prvo neiz
bežno Ljubljana."
"Se počutite

Gorenjca?"

V bistvu se, če nič drugega, po vseh
teh letih še vedno močno navijam za
jeseniške hokejiste."
"Kaj torej lahko rečete o
o njenim mestih?"

Gorenjski,

" G o v o r i m lahko le o ekspresionističnih
vtisih. Že na prvi pogled je bolj urejena kot
mnogi drugi kraji, vsaj v zgornjem delu,
verjetno tudi zaradi turizma, ki je tam
pomembna dejavnost. Gorenjska ima tra
dicionalna industrijska mesta s staro sestavo
industrije, zato imajo zdaj tipične postindustrijske probleme, zlasti Jesenice in Tržič,
kjer je gospodarstvo osredotočeno na
odločilno dejavnost. Velika primerjalna
prednost Gorenjske sta meji z Avstrijo in
z Italijo. V prihodnje je to lahko zelo
pomembna spodbuda, saj sociologi ugotavl
jamo, da se v Evropi danes ob mejah
koncentrirajo zlasti trgovske, storitvene in
informacijske dejavnosti. Prav obmejno
lego bi morali Gorenjci bolje izkoristiti,
zavestno premisliti, kaj jim lahko prinese
meja in njeno odpiranje."
"Kako v svetovnem procesu
zacije vidite regije?"

globali-

"Najprej moram reči, da sem zelo velik
regionalist. Pričakujemo lahko, da bodo
nacionalne drŽave postopoma in ne brez
težav postale manj pomembne, krepila pa
se bo vloga nadnacionalnih ogranizacij kot
je denimo Evropska unija, kamor bodo
prenesena generalna pravila ravnanja pri
carinah, človekovih svoboščinah itd. Regije
pa bodo postale torišče ekonomskega
razvoja. Nov ekonomski razvoj je zelo
regionalno obarvan, regionalno značilna
industrija pa se poskuša uveljavljati global
no. V gospodarskem smislu se bo torej
regionalizem okrepil, dobil pa bo tudi
kulturne in politične razsežnosti, kar se v
Italiji že zelo jasno kaže z nastopom
severne lige, ki temelji prav na regionaliz
mu. Vse več držav se danes odpoveduje tudi
poskusom unificiranja kulturnih običajev,
vrednot itd., in spodbuja tekmovalnost med
regijami, katera zmore in zna več. V tej luči
vidim tudi regionalizem v Sloveniji."
"Vse kaže, da bomo dobili
veliko
majhnih
občin,
kako naj bi jih
nadgradili?"

Regionalizem ima pri nas dva vidika.
Prvega sem že omenil, drugi je reorganiza
cija, s katero bomo dobili večje število
manjših občin, razen mestnih, ki bodo, kot
vse kaže, večje, vsaj za Ljubljano to velja.
Če so občine zelo majhne ali premajhne, ne
morejo opravljati določenih funkcij, vsaj ne
zadosti kompetentno, zato jih pobere
država. Z majhnimi občinami torej lahko
naredimo medvedjo uslugo lokalni samou
pravi, zato je nujno potrebna vmesna raven.
Ne znam si predstavljati, kako bi sicer v
majhnih občinah na zadosti strokoven način
reševali problematiko odpadkov, regional
nih cest, oskrbe z vodo, skupnih institucij na
področju kulture, vzgoje itd. Lahko se
pojavijo problemi, ki bodo zastrupili od
nose med posameznimi občinami, denimo,
če se bo večja razdelila na tri manjše
občine. V eni bo smetišče, ne bo pa več
želela sprejemati odpadkov iz drugih dveh
in bo vsaka morala imeti svojega in tako
bomo namesto sanacije sedanjih dobili le še
več smetišč. Tako se lahko zaplete pri
marsičem. Mnogi problemi, ki so povezani
z lokalno samoupravo, so rešljivi samo na
nadlokalni ravni, zato se mi zdi potrebno
vzpostaviti raven regij oziroma pokrajin."
"Torej bi morala biti ustanovitev
regij oziroma pokrajin obvezna?"
" M i s l i m , da bi morala biti obvezna, do
njih pa naj bi prišli postopoma, zelo
zapleteno bi bilo nove občine in nove
pokrajine ustanavljati hkrati, saj so roki
kratki. Postopoma pa naj bi začeli razmišl
jati o zakonu o pokrajinah. Državni zbor
naj bi oblikoval zakon, po katerem bi
ustanovili pokrajine in jim dali določene
naloge. Temu pa bi seveda morala predhoditi strokovna razprava."
"Se zavzemate za pokrajine
regije?"

TT

Niko Vladimirov

Šest do osem pokrajin
Če bodo občine
majhne, si ne smemo dovoliti,
majhne.
V bistvu se zavzemam
za pokrajine,
zgodovinskih
meja kot so Gorenjska,
Koroška,
sociolog
Pavle
Gantar

V

ali za

"Č!e bodo občine majhne, si ne smemo
dovoliti, da bi bile noveregije zelo majhne,
mislim, da bi morale imeti vsaj 150 tisoč
prebivalcev. V bistvu se zavzemam za večje,
ne za manjše regije, torej za manjše število
pokrajin, šest do osem, lahko v okviru
zgodovinskih meja kot so Gorenjska,
Koroška, Štajerska itd., pri čemer nekaj
problemov seveda bo. Za pokrajine se
zavzemam, ker morajo delovati usmerjeval
no, spodbujevalno, za opravljanje ekonoms
kih, kulturnih in drugih funkcij pa morajo
dosegati določen prag prebivalstvenih de
javnosti. Sicer pa so sedanje občine kritizir
ane prav zaradi tega, ker so premajhne za
regijo in prevelike za lokalno samoupravo."

"Kolikšna
je v Sloveniji
razvojna
pomoč z regionalno
udeležbo?"

gradivo za spremembe na področju spod
bujanja demografsko ogroženih območijPri tem pa smo ugotovili, da je uspešne
spremembe nemogoče doseči samo na
enem segmentu in da moramo prevetriti
celoten sistem državnega intervencioniznta,
se pravi dodeljevanja in razdeljevanja vseh
teh 40 vrst in oblik razvojnih sredstev.
Izkazalo se je namreč, da posamezni
skrbniki, to pa so predvsem ministrstva,
pri tem praktično med seboj ne sodelujejo,
da je kooperativnost pri dodeljevanju
sredstev zelo slaba ali nikakršna, zlasti pa
ni instrumentarija, ki bi zagotavljal uskla
jeno dodeljevanje različnih srestev posa
m e z n i m r a z v o j n i m p r o j e k t o m in
aktivnostim. Potemtakem se sorazmerno
velika sredstva trosijo zelo neracionalno in
odgovorno lahko trdim, da imamo glede na
vložek skromne rezultate. Vse to nas je
pripeljalo do sklepa, da moramo priti do
zakona o spodbujanju uravnoteženega
regionalnega razvoja Slovenije, ki bo pre
dvsem institucionaliziral koordinacijo ra
zličnih razvojnih spodbud, tako p
njihovem oblikovanju, torej pri oblikovan
ju proračunskih postavk, še prej pa p*
oblikovanju razvojnih politik posameznih
sektorjev. Tako smo zdaj sredi priprave
takšnega zakona."
rl

1

"Razvojne spodbude državnega značaja
imajo več kot 40 vrst in oblik, predstavljajo
več kot 6 odstotkov družbenega proizvoda,
kar je skoraj enkrat več kot v te namene
dajejo v razvitih evropskih državah. Do
tega podatka sem prišel pred dvemi leti, ko
sem z ministrstva za varstvo okolja in
urejanje prostora prišel na tedanje minis
trstvo za planiranje in prevzel naloge na
področju spodbujanja demografsko ogrože
nih območij. Najprej me je seveda zanima
lo, koliko sredstev država pravzaprav daje
za razvoj demografsko ogroženih območij,
saj je virov veliko, namenjajo se sredstva za
pospeševanje malega gospodarstva, kme
tijstva, za odpravljanje razvojnih neskladij
itd. Tako sem naštel kar 40 vrst in oblik
vladnih intervencij in državni intervencionizem je potemtakem tako po vrstah kot
oblikah ter absolutnih zneskih v Sloveniji
enormno razvit."
"Kakšen položaj ima v tem pogledu
Gorenjska oziroma koliko sredstev gre
na Gorenjsko?"
" V pogledu spodbujanja demografsko
ogroženih območij ni v najslabšem položa
ju, več jih je le v radovljiški občini, zlasti v
Triglavskem narodnem parku, in deloma v
jeseniški občini, drugod je teh območij
zanemarljivo malo, le nekaj obmejnih in
gorskih krajev. Na Gorenjsko gre torej le
manjši delež sredstev za demografsko
ogrožena območja. Gorenjska pa ima ve
like probleme zaradi stare gospodarske
infrastrukture, lahko rečem kar zaradi
starega gospodarstva, ki je zlasti na Jeseni
cah, deloma tudi v Kranju zelo enostransko
usmerjeno. Za odpravljanje teh strukturnih
in razvojnih neskladij pomembna sredstva
namenja ministrstvo za delo in ministrstvo
za gospodarske dejavnosti, z njihovim
delom pa nisem podrobno seznanjen."
"Ima vlada skupni pregled?"
"Skupnega pregleda ne poznam. Posa
mezne imajo po ministrstvih, vendar pa bo
kmalu nared, saj ga delajo na našem
Zavodu za makroekonomske analize in
razvoj, v okviru priprav razvojne strategije
Slovenije."
"V pripravi je tudi nov zakon
regionalnem
razvoju?"

o

"Značilnosti našega državnega intervencionizma, poseganjadržave v razvoj, so
me napeljale, da sem s pomočjo delovnih
skupin že pred dobrim letom pripravil

"Kaj lahko Gorenjska
novega zakona?"

pričakuje

oj

" P r o b l e m , ki se ne navezuje toliko na
samo oblikovanje kot na izvedbo zakona, je
predvsem nedorečenost nove lokalne sa
mouprave. Govorimo o zakonu o spodbu
janju uravnoteženega regionalnega razvoja
Slovenije, ne vemo pa, kakšen značaj bodo
imele regije, dežele, okraji ali kar bomo Že
imeli. To ni toliko pomembno za zapis
zakona kot za njegovo udejanjanje. Ko
bodo dana pooblastila, naloge, bodo mor
ali imeti ti subjekti točno opredeljene
pristojnosti, kaj kdo sme in kaj kdo moreMed drobnimi občinami in državo nimamo
vmesnega člena. Na obstoječe občine bi
morda to še šlo, saj so kolikor toliko
kadrovsko zasedene, težje pa bo, ko bodo
manjše, ko ne bodo imele kadrov in bo
razvojne projekte nujno potrebno pelja
na vmesni stopnji."
tl

"Kaj bi bilo po Vašem mnenj*
najbolje
oblikovati
na tej vmesni
stopnji: okraje, regije, pokrajine?"
"Verjetno nekaj vmesnega med okra
jem kot administrativno izpostavo drŽave
in pokrajino z nekakšnim parlamentom,
meni so najbližje regije. Če sledimo
zgodovini, so pokrajine tri do štiri, regij
pa je več, od osem do dvanajst. Regija bi
morala imeti tudi določene razvojne
pristojnosti, kar pomeni tudi določena
svoja sredstva, ki jih ne bi usmerjala samo
v komunalni razvoj, temveč bi aktivirala
svoje razvojne potenciale, prestrukturirala
določene dele gospodarstva, hkrati pa bi
seveda kot okraj imela tudi upravne
pristojnosti. Izvedbi zakona o regional
nem razvoju je bližja regija, ki naj bi
imela določena pooblastila, dvomim pa, &
bo zadoščalo ustavno določilo odogovoru
med občinami in državo, kar je povzela
lokalna samouprava. Dvomim namreč
zaradi svojih izkušenj pri urejanju p r ° '
tora, saj se ni obnesla podobna fakultatrV'
na določba, naj se občine na tem področju
povezujejo med seboj. Stvari, ki so vita*;
nega pomena za državo, bi morale biO
zakonsko predpisane, mislim, da tudi
regije."
s

"V Javorje v Poljanski dolini se raji
vračate, vendar živite v
Liubliani^Jšpočutite
Gorenjca?"
0
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"Stoodstotno, toliko bolj, saj pravij '
da smo Poljanci gorenjski janičarji."

Lomski ploh spet v Tržiču

Mengeška jubileja
V R E M E

R a d i b i n o v e
u n i f o r m e
Pravzaprav ni primera, da bi bil kolektiv godbenikov
rircditelj takšne narodno zabavne prireditve, kot je poznana
lengcška marela, iz katere so se (po njenem vzorcu) razvile
Danes se bo v jugovzhodnih krajih pooblačilo,
različne Marjance, Lojtrce, takšne in drugačne Naj viže.
popoldne bo ponekod občasno snežilo.
Mengeška sodba, ki letos praznuje 110-Ietnico, pa ob jubileju
Drugod po Sloveniji bo delno jasno.
prireja tudi jubilejno prireditev: Desetič Pod mengeško
Nekoliko topleje bo. Jutri bo pretežno oblačno, marelo.
"Na začetku je bila ideja, ki
predvsem v južnih in vzhodnih krajih
je ni bilo enostavno uresničiti.
Ko pa je uspela in so se
bodo manjše padavine.
predstavili ansambli, katerih
člani izvirajo iz Mengeške
L U N I N E
S P R E M E M B E
godbe, nam je prireditev vlila
voljo za njeno nadaljevanje.
Danes nastopi prvi krajec ob 18.45 uri, zato naj
Sicer pa nam volje in pripravl
bi bil po Hersthlovem vremenskem ključu
m
jenosti za delo v godbenem
dež in sneg ob jugu ali zahodniku.
kolektivu ni nikdar manjka
lo," pravi 32-le t ni Lado Ko
sec, sedanji predsednik 45članskega kolektiva Meneške godbe, ki ga vodi prof.
rane Gornik.
SPET B O S E J ' M N A J E S E N I C A H
Mengeški godbeniki so si na
ta način z delom in s priredit
Turistično d r u š t v o
J e s e n i c e
vijo Pod mengeško marelo
dokupovali instrumente, gra
Titova 18 - tel.:(064) 81 974
Lado Kosec
dili dom in ga opremljali
skupaj z gasilci. Tudi zdaj vsi
O R G A N I Z I R A T R A D I C I O N A L N I
sodelujejo pri pripravi prireditve, ki je postala tako znana, da
že nihče več po Sloveniji ne sprašuje, kateri ansambli bodo
na mej. Mengenška marela je postala prireditev, za
J O Ž E F O V
S E J ' M
' 9 4 nastopili
katero velja, da je na njej vedno veselo in zabavno, za Mengeš
pa pomeni pravi praznik.
V S A M E M C E N T R U JESENIC
"To je obveza, ki nas sili, da nenehno iščemo nekaj novega.
Mislim, da nam bo tudi letos uspelo pripraviti prireditev, ki oba
Č e se ž e l i t e p r e d s t a v i t i i n
dneva na Štirih predstavah ne bo razočarala obiskovalcev iz
d o b r o prodajati, je p r i l o ž n o s t t u !
Slovenije in tujine. Za nas godbenike pa je pomembno, da
bomo z izkupičkom laže prišli do novih uniform in kakšnega
O d 10. - 20. marca bodite tudi
novega instrumenta. • A . Žalar
vi pri nas n a sejmu
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Star običaj, po katerem na pustni torek vlečejo
ploh, so ohranili tudi fantje iz Loma pod
Storžičem.
Tržič, 15. februarja - Lom je ena redkih vasi v tržiški občini, kjer
so ohranili stare pustne navade. Ker od božiča do pusta ni bilo
nobene poroke, so vlekli "VOMSKI P O H " . V Tržiču ga je
pričakala možica radovednežev, vendar lomski fantje razmišlja
jo, da bi jih bilo bolje privabiti na prireditev kar v njihovo vas.
Barantanje za letošnjo smreko jim je navrglo 50 tisočakov.
Čeprav v Lomu ne manjka deklet in fantov, godnih za
zakonski stan, se to ni zgodilo med božičem in pustom. Kot veli
star pustni običaj, morajo fantje poiskati in posekati najdaljšo
smreko. Zatem jo morajo okrasiti, saj drevo predstavlja nevesto.
Na pustni torek vlečejo smreko skozi vas, temu običaju pa
rečejo domačini "Vomski poh".
Letos so lomski fantje ponovno zbrali dovolj moči in volje, da
so ploh privlekli do Tržiča. Da so spravili na tla 25 metrov dolgo
smreko, zanje ni bil pretrd oreh. Več težav so imeli pri iskanju
konjev, saj so jih doma našli le pet, troje teh vlečnih živali pa so
si morali sposoditi v dolini. Seveda so imeli nemalo dela s
pripravo konj, pustnih mask in potrebne opreme za sprevod.
Na pustni torek je kljub ostremu mrazu množica radovedne
žev pričakala lomske fante s plohom v mestu. Udeleženci
sprevoda - na čelu jezdi fant s pustno zastavo, za njim fantje v
narodnih nošah, konjski vpregi s plohom pa sledi voz z
"nevesto"; za njimi so še maškare in na koncu voz z
možakoma, ki žagata desko (žensko) na pol, saj se prepirata
zanjo - so se morah na poti v dolino kar večkrat ustaviti in ogreti
s pijačo, ki po grlu popeče. Da ni bilo čakanje zaradi njihove
zamude preveč dolgočasno, so poskrbeli tržiški godbeniki; oni
so tudi napovedali prihod sprevoda na avtobusno postajo.

f

INFORMACIJE na tel. 064/81-974
organizator: Turistično društvo Jesenice
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Z L O Ž E N K A

Titova 18 - tel.:(064) 81 974

G o r e n j s k i glas i n 10. M e n g e š k a m a r e l a

Nagradna

z l o ž e n k a

J u t r i (sobota) i n v nedeljo, obakrat ob 17. i n 20.
uri, bo v dvorani Kulturnega doma v Mengšu ž e
deseta, po vsej Sloveniji poznana prireditev Pod
^!!?**^
« l o - Letos smo se v pripravo vključili
tuoi v Gorenjskem glasu i n skupaj s prirediteljem
Mengeško godbo, k i letos praznuje 110-letnIco.
pripravili nagradno igro. V torek smo v Gorenjskem
glasu objavili drugi d e l slike (od štirih) i z NA
GRADNE ZLOŽENKE. Danes objavljamo tretji d e l
•like. Prvi i n č e t r t i del pa boste našli v Posebni
J*>aji. k i smo jo pripravili skupaj s prirediteljem i n
Jo boste dobili v Mengšu pred prireditvijo i n na njej.
Poskusite sestaviti sliko i n j o do vključno 25.
februarja pošljite n a Gorenjski glas, 640O0 Kranj,
Zoisova 1. Izžrebali bomo t r i nagrade po 3000
tolarjev i n dve nagradi po 2000 tolarjev.
0
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Letos so lomski fantje posekali 25 metrov dolgo smreko.
Ko je Temšakov Janez iz Loma povedal nekaj o pomenu
običaja, se je začelo barantanje za smreko. Zaradi lepe dolžine
in kar 1,13 metra debeline na "ritni" je vodja fantov Vili Meglic
zahteval dobro plačilo. Kupec Janez Godnov iz zadruge Sv.
Katarina je nekoliko oporekal zaradi neokleščenih vej in
okraskov na njih, a je skupaj s predstavnikom turistične sekcije
pri KS Lom pristal na ceno 50 tisočakov. Zraven je Turistično
društvo Tržič primaknilo Se naročilnico za gostijo in priznanje za
lomske fante. No, a pri plačilu ni šlo brez presenečenj! V prvem
mošnjičku so bih orehi in v drugem suhi krhlji. Šefe s tretjim
mošnjičkom, kjer so uzrli papirnate tolarje, so bili fantje
zadovoljni. Strinjali so se, da njihov trud ni bil zaman, a
vseeno bodo razmislili o privabljanju "firbcev" v domač kraj, da
bi še tam kaj imeli od vsega. Svojo gostoljubnost so pokazali s
povabilom vsem obiskovalcem, naj pridejo na večerno veselico
v Lom.

naših funkcionarjev - zgoraj
Danes me pa daje huda, kar Vendarle pa gre pri teh Razumete? Ne?
zadevah za druge stvari: v istiPa saj konec koncev niti niomenjeni gospe dolgujem odk
prehuda trema.
Medtem ko bo večina censapi, kot nam je omenjena treba. V eni uri se znajdeš v ritosrčno opravičilo. Sele zdaj
jenega bralstva prebrala v gospa hvalila gospoda Peterleprimežu: neka bralka se zavzeso mi namreč sporočili, kdo
ta in ko smo v isti sapi ma za nekega politika, spetvse ie na naše, davkoplaiecajtengu naslove pa oglase pa
osmrtnice pa morda kakšen upoštevali njeno mnenje po druga za drugega. Tebi pa valske stroške na Norveškem.
mikaven članek in seveda mirstarem francoskem načelu: očitajo, da nisi bil nikoli tako Samo iz moje okolice so tja
no in brez vsake Škode prezrla "ne strinjam se z vami, ampakkritičen kot zdaj, v demokraci-poromali trije. Res me ne daje
tale okvirček, bo ena gospa
nikakršna nevoščljivost, am
zanesljivo šla najprej brat tele
pak gospoda bi mi vendarle
vrstice. Kar človeku pravza
moralapovedati, s kakšnim
prav godi, če ne bi imel s to
namenom in kakšnimi dol
gospo zadnjič en prav zanimiv
goročnimi koristmi za mojo
telefonski pogovorček.
državo sodeluje na olimpia
Ker pogovorček
ni bil
di.
osebne narave, ampak huda
Meni je bilo rečeno: gre za
Z
a
o
l
i
m
p
i
a
d
o
in ostra kritika tegale ok
idejo olimpiade treh dežel!
virčka, si pač dovoljujem z
Mi moramo sodelovati, mi
gospo tudi takole malo paberse moramo promovirati!
kovati.
Lahko. Krasno bi bilo, ko
Očitano mi je namreč bilo,
t r e h
d e ž e l
bi imeli olimpiado treh dežel
Tudi "ritna" je široka, zato bo cena visoka.
da se norčujem ali kritiziram
tudi v Sloveniji. In ker iz
ljudi, ki so vzorni družinski
moje občine sodeluje toliko
molje in očetje in tudi v naši
ljudi na Norveškem in si po
politiki vendarle ne tako ner Toliko mojih županov si je v živo prizadevelo
svojih močeh prizadeva, da bi
odni, kot se o njih govori in
za olimpiado treh dežel, da zdaj že
enkrat vendarle imeli olim
piše.
piado, skoraj z gotovostjo
resnično verjamem, da po zdajšnjem
O.K. Kaj bi slepomišili. Gre
lahko sporočam:
za gospoda Peterleta, za kater
številčnem zastopstvu olimpiada
Olimpiada treh dežel zanesl
ega se je omenjena gospa
treh dežel zanesljivo bo.
jivo bo!
zavzela in obenem pripomni
Nedopustno bi namreč
la, da bi lahko, če bi hoteli,
napisali olala veliko grdobij in
bilo, da vsi moji župani v
uabomafijskih zadev o neka
vseh štiriindvajsetih letih mo
terih gorenjskih poslancih. Nji
ledujejo, prosijo, sodelujejo,
hove osebnostne zadeve in
si prizadevajo, olimpiade treh
Podobno.
do smrti bom branil vašo ji, kar je neumnost posebnedežel pa ni. Zdi, ko so spet na
da drugače mislite",
mislite sorte: prav tale okvirček je leta
Smo se strinjali, kajti ni, da pravico, da
moje in na vseh davkoplačevw nekoga, ki je vzorni drunam je pisno in upravičeno in leta nazaj dobesedno sesuval
cev stroške poromali na novo
partijo, kije sestopala z oblasti.
žinski oče, kakorkoli ie oma protestirala neka druga gospa.
olimpiado, me daje novo
lovaževali ali blatili. Daleč od Prav ista, ki jo je zgoraj In jo po svoje tudi pomagal upanje: ni hudir, da se stroš
omenjena naša cenjena bralkasesuti
tega/ O gospodu Peterletu smo
Pred postno sredo babo tud* čez sredo, pravita Lomljana
ki, ki smo jih dali za vse
vendarle že napisali veliko dala za zgled slovenskih poli In ker se vse skupaj pravza udeležence olimpiade, ne bi
Kako je bilo na zabavi, vprašajte tiste, ki so bili zraven! Upamo,
prav
vrti
okoli
naše
delegacije
tičnih
"brezveznikov",
korisiepih reči. Tako kot o vseh
vendarle enkrat povrnili... •
da seje vse lepo izteklo, saj so lomski "golcarji" poklonili
drugih, ki so se nam zdeli toljubcev in takih slabšalnih na olimpijskih igrah - upraviD.Sedej
fantom podkvico za srečo. Tudi zato, da bi našli prava dekleta,
čene in neupravičene udeležbe
vredni in upoštevanja vredni. zadev.
pa bi smreke ostale v gozdu. • Tekst in slike: Stojan Saje

SOBOTA, 19. februarja 1994

8.00 Tedenski izbor: Radovedni
Taček; Mladi virtuozi;; Zimska tek
movanja; Klub klobuk; Tok tok,
Zgodbe iz školjke
11.25 Ljubezen prvakov, ameriški
film
13.00 Poročila
13.05 Tednik, ponovitev
15.20 Ničesar se ni spominjala,
ponovitev ameriškega filma
17.00 TV dnevnik
17.10 Svet narave, angleška pol
judnoznanstvena serija
18.00 Regionalni program Ljubljana
18.45 TV mernik
19.10 Žrebanje 3x3
19.30 TV dnevnik
19.56 Lillehammer: Zimske olim
pijske igre '94
20.25 Utrip
20.45 TVariete
21.45 TV poper
22.00 Korenine slovenske lipe;
Landarska jama
22.25 TV dnevnik
23.00 Sova:
Sled zločina: Primer zaljubljenega
poslanca, španska nanizanka;
Obsedenost, ameriški film
1.50 Videostrani

NEDELJA, 20. februarja 1994

14.30 Borza dela 17.05 Moda jesen
- zima 94/95 17.15 ITV, oddaja za
begunce 17.45 Maščevanje, pono
vitev ameriškega barvnega filma
19.30 Detektiv z Beverlv Hillsa,
ameriška nanizanka 20.00 Moda
jesen -zima 94/95, ponovitev
20.10Ciper, dokumentarna oddaja
20.40 Detektiv z Beverlv Hillsa,
ameriška nanizanka 21.10 Posledn
ji Mohikanec, ameriški barvni film
22.40 Spot tedna 23.45 CTM 0.30
Borza dela 1.00 video strani
12.00 Poročila
v parlametnu 13.00 čas v sliki 13.10
Ah, Egonl, nemška komedija 14.45
Kdo me hoče 15.00 Za otroke 16.15
Beverlv Hills, 90210 17.00 Mini čas
v sliki 17.10 X - large, mladinska
oddaja 18.00 Čas v sliki 18.05 Alpe
- Donava - Jadran 18.30 Zdravnica
dr. Quinn 19.30 Čas v sliki 20.00
Kultura 20.15 Musikantenstadi, ve
čer domačih napevov 22.05 Zlata
dekleta 22.25 Izdaja, francoska
kriminalka 0.05 Čas v sliki 0.10
Tujčev poljub 1.35 Poročila /Ex
libris /tisoč mojstrovin

10.50 Smuk
(ž), tek 15 km (m), hitrostno drsanje
500 m (ž), hokej, Kanada - Češka
17.30 Ozri se po deželi 18.00
studio 19.00 Avstrija
10.00 Videostrani 10.30 Lilleham Olimpijski
19.30 Čas v sliki 20.00
mer: smuk (ž) prenos, tek 15 km, danes
so padli na glavo, južnoa
Nordijska kombinacija, posnetek, Bogovi komedija
21.40 ZOI '94
tek 15 km (m), prenos 14.05 friška
Olimpijski
studio 23.55 Hunter 0.40
Videostrani 14.20 Sova, ponovitev Round Midnight
1.15 Poročila/Ex
14.50 Lillehammer: Zimske olim libris
pijske igre '94 - hokej na ledu:
Kanada - Slovaška, prenos 18.45
Žametna šapa, poljudnoznanstve
na serija 19.30 TV dnevnik 20.05
Čudežna čutila: Iskanje smisla,
angleška poljudnoznanstvena ser
ija 20.45 Lillehammer: Zimske 8.00 Dobro jutro 9.00 Gorenjska
včeraj, danes 9.20 Ti, jaz in najin
olimpijske igre '94: umetnostno otrok 12.00 Mali oglasi 14.00 Gor
drsanje, moški prosto, vključitev v enjska danes 16.20 Izbor pesmi
prenos, hokej na ledu: ZDA - tedna 18.00 Gorenjska danes, jutri
Švedska, posnetek 0.45 Videostra 18.20 Verska oddaja 19.20 Večerni
ni
program

O S N O V N A ŠOLA S T A N E T A Ž A G A R J A
UPNICA
Upnica 12, 64245 KROPA

RAZPIS
Razpisujemo prosto delovno mesto
razrednega
učitelja
ali
učiteljice
s polnim delovnim časom za nedoločen čas.
Kandidati morajo izpolnjevati strokovne pogoje, ki jih predpi
suje Zakon o osnovnem šolstvu.
Izbrani kandidat bo poučeval na naši Zunanji enoti na Ovsišah
in tudi tam stanoval, ker ima šola kadrovsko stanovanje.
S poukom bo pričel 1. 9. 1994.
Prošnje z dokazili pošljite v 15 dneh na gornji naslov.
Poročila 12.10 Europa
musicale, glasbena oddaja 13.10
Prizma 13.55 Narodna glasba
14.20 Nepozabno poletje, ameriški
barvni film 15.55 Hišni ljubljenčki
16.25 Mladi Indiana Jones, nani
zanka 17.15 Poročila 17.20 Lepote
niti vojna ne uniči, dokumentarna
oddaja 17.50 TV razstava 18.00
Televizija o televiziji 18.30 Santa
Barbara, nadaljevanka 19.15 Na
začetku je bila beseda 19.20 Risan
ka 19.30 TV dnevnik 20.15 Lepljiva
Julie, francoski barvni film 21.40
Film - video - film 22.25 Poročila
v
10.40 TV koledar 10.50 ZOI 94:
Smuk (ž) 12.00 Kako veš in znaš,
ameriški barvni film 13.50 Porti
toku, ponovitev 14.20 Samo norci
in konji, angleška humoristična
nanizanka 15.10 Risanka 16.00
Ekran brez okvirja, ponovitev
17.05 Olimpijski pregled 17.45
Nordijska komibnacija: tek 15 km
(m), posnetek 18.15 Smuk (ž),
posnetek 18.45 Tek 15 km (m),
posnetek 19.20 Risanke 19.30
Dnevnik 19.55 Hokej na ledu: ZDA
- Švedska, prenos 22.35 Nočna
izmena: Severna obzorja, ameriška
nanizanka; Maščevanje, angleški
barvni film
7.00 Borza dela 9.00 CMT 10.15
Kino, kino 11.00 Nočni ntmi, pono
vitev ameriškega barvnega filma
12.50 A shop 13.00 Video strani

Oddajamo od 16. do 19. ure na UKV
stereo 88,9 in 95 MHz ter SV 1584
KHz. Najprej bomo obveščali, pos
premili in pokomentirali, ob 16.40 pa
pričenjamo z novo oddajo Tržiški
megabvte. Kakšna informacija o
računalnišvu prav pride. Ob pol
šestih popoldne lahko oddaste
svoj mali oglas, sledila bo pravljica
iz zakladnice Zlate Volarič, zaključili
pa bomo s horoskopom.

12.00 Napoved programa 13.00
Morda še niste slišali 14.00 Naš
zgodovinski spomin 14.40 Nasveti
za varno hojo po hribih 15.00
Dogodki danes, jutri 15.30 Prenos
dnevno-informativne oddaje RA
Slovenija 16.00 Sobotno razvedril
no popoldne 17.00 Novice, obves
tila, šport 19.00 Odpoved
programa

8.00 Dober dan 8.30 Telegraf 9.00
Horoskop 10.00 Aktualno 11.15
Duhovni razgledi 12.00 Glasba je
življenje 13.00 Prenos; danes do
13-tih 13.30 Popevka tedna 14.15
Obvestila 14.30 Popoldanski tele
graf 15.30 Dogodki in odmevi
(prenos R Slovenija) 16.15 Obves
tila 16.30 Novice 17.00 Izmenično:
npr.: Moja je lepša kot tvoja; Igre na
žaru 18.00 Voščila 18.30 BBC
novice, odpoved programa

SOBOTA

CENTER amer. mlad. kom, DENIS POKORA ob 15. in 17. uri, amer.
pust. akcij, film TRIJE MUŠKETIRJI ob 19. in 21. uri STORŽIČ amer.
pust. akcij. znan. fant. film UNIČEVALEC ob 16., 18. in 20. uri ŽELEZAR
amer. akcij, thrill. NA OGNJENI ČRTI ob 17.45 in 20. uri TRŽIČ amer.
ris. ALADDIN ob 16. in 18. uri TRŽIČ amer. thrill. RT STRAHU ob 20. uri
DUPLICA amer. drama REKA POJE Ml ob 18. in 20. uri RADOVLJICA
amer. thrill. VROČICA ob 18. in 20. uri ŠKOFJA LOKA amer. kom. PRI
ADDAMSOVIH ob 18. in 20. uri

PONEDELJEK, 21. februarja 1994

shop 19.30 Popstop 20.15 On je v
mojih možganih, ameriški barvni
film 21.50 Ciper, dokumentarna
oddaja
22.20 Poročila 22.35 A
8.30 Videostrani
9.15 Otroški program: Živ žav
shop 22.45 Spot tedna 22.50 CTM
9.00 Zimski počitniški program: 0.30
10.05 Prva ljubezen, ponovitev
Borza dela 1.00 Video strani
Zimske olimpijske igre - Sapporo,
švedske nadaljevanke
10.30 Sezamova ulica, ameriška 9.00 Čas v sliki 9.05 Pan-optikum ameriški film
nanizanka
9.20 Bogovi so padli na glavo, 10.45 Z vrha, angleška humoristič
11.30 Obzorja duha
ponovitev filma 11.00 Pogovor s na nanizanka
12.00 Slovenci v zamejstvu, pono tiskom 12.00 Tednik 12.30 Orienta 11.10 Mesečeva ura, angleška 12.05 Živali našega sveta 12^15
vitev
cija, ponovitev 13.00 Čas v sliki nadaljevanka
svilena cesta 13.00 Cas
11.40 Tedenski izbor: Znanje za vPomorska
13.10 Komu zvoni, ameriški film
13.00 Poročila
sliki 13.35 Preplah na gradu
znanje,
učite
se
z
nami,
Svet
15.15
Risanke
15.25
Bog
je
pov
13.05 Videostrani
strahov, angleška komedija 15.10
13.40 Hollywoodski detektiv, amer sod 15.30 Otroški program 17.00 narave, angleška poljudnoznanst Otroški program 17.00 Mini čas v
Mini čas v sliki 17.10 Klub za vena serija
iški film
sliki 17.10 VVurlitzer 18.00 čas v
15.10 Habsburžani, ponovitev av- seniorje 18.00 Čas v sliki 18.05 13.00 Poročila 13.05 Alpe-Donava- sliki 18.05 Mi18.30 Gozdarski
Jadran,
ponovitev
Odštevanje,
naravovarstvena
od
strijsko-nemške dokumentarne na
inšpektor Buchhoiz 19.22 Znanost
14.50 Opus, ponovitev
daja 18.30 »Gozdarski inšpektor
daljevanke
19.30 Čas v sliki 19.55 Šport 20.00
15.50 Moč in slava: Leta grmenja
16.05 Calebove hčerke, francoska Buchhoiz, Smrdljivec 19.30 Čas v
Kultura 20.15 Immerhpf 21.05 Po
16.20 Dober dan, Koroška
sliki 19.48 Sporni primeri 20.15 V
nadaljevanka
gledi
od strani 21.15 Čiste delnice,
17.00 TV dnevnik
čast Heinza Erhardta, slovesna
17.00 TV dnevnik
avstrijski
film 22.50 Igra _s smrtjo,
prireditev
21.45
K1,
kultura
v
živo
17.10
Otroški
program:
Radovedni
17.10 Dvoržakov gala koncert iz 22.40 Šalom 22.45 Imenitne gospe,
ameriška kriminalka
Taček,
Zimska
tekmovanja
Prage
francosko-italijansko-kanadski film
18.00 Regionalni studio Maribor
19.30 TV dnevnik
Uboga Jov, britanski film 1.55
18.45 Pari, TV igrica
19.56 Lillehammer: Zimske olim 0.20
Camille
Saint-Šaens2.25
Poročila/
19.30 TV dnevnik
pijske jgre 94
Tisoč
mojstrovin
19.56 Lillehammer: Zimske olim
20.25 Zrcalo tedna
12.55 Veleslalom - kom
pijske igre 94
20.45 Podarim-dobim 21.45 Clive
(ž), 2. tek, Hitrostno drsanje
20.25 Gospodarska oddaja: 10000 binacija
James: Slava v 20. stoletju, angleš
1500 m (ž), Hokej: Švedska obratov
ka dokumentarna serija
Kanada 17.30 Lipova ulica 18.00
21.10 Televizijska konferenca
22.15 TV dnevnik
Pri
Huxtablovih 18.30 Srček 19.00
10.50 Smuk - kombinacija (ž) 22.30 TV dnevnik
22.35 Sova:
Zvezna dežela danes 19.30 čas v
12.55
Skoki
120
m,
Hitrostno
22.55
Sova:
V civilu, angleška nanizanka;
slikiAreme 20.00 Kultura 20.15 ZOI
drsanje 10.000 m (m), Hokej: Rusi
programu, ameriška nanizanka; 94:
Sled zločina, španska nanizanka
Olimpijski studio 23.55 Hunnter
ja - Češka 18.00 Jedi z zgodovino Na
Primer
razčetverjenega
trupla,
0.30 Videostrani
0.45
Poročila/1000 mojstrovin
18.30 Slika Avstrije 18.55 Kristjan v španska nanizanka
času 19.00 Avstrija danes 19.30 0.20
Videostrani
Čas v sliki 19.48 ZOI '94: Olimpijski
studio 22.30 Čas v sliki 22.40 Hej,
sestra 23.05 ZOI '94: Olimpijski
9.30 Videostrani 9.35 Lilleham studio 0.00 Čas v sliki 0.05 Hunter
mer: biatlon 20 km (m), prenos, 0.55 Poročila/1000 mojstrovin
9.00 Videostrani 9.05 Lillehammer: 5.40 Dobro jutro 7.40 Pregled dnev
smuk (ž), kombinacija, posnetek,
slalom (ž), kombinacija, 1. tek, nega tiska 9.00 Gorenjska, včeraj,
skoki 120 m, prenos, hokej na ledu:
prenos, tek 4 x 5 km (ž), prenos, danes 9.20 Tema dneva: Gost Rusija - Češka, vključitev v prenos
radio
triglav
hokej na ledu: Nemčija - Finska, Tone Anderlič 10.40 Informacije 17.30 Košarka NBA, ponovitev
zaposlovanje 13.00 Pesem tedna
18.30 Športni utrinek 19.30 TV
posnetek, slalom (ž), kombinacija, 14.00 Gorenjska danes 14.30
dnevnik 20.05 Čudežna čutila:
2. tek, prenos 13.55 Videostrani Točke, metri, sekunde 17.20 ParKako so snemali čudežna čutila, V 9 6 M H Z
14.25 Tedenski izbor 14.15 Forum nas 18.00 Gorenjska danes, Jtrtn
angleška poljudnoznanstvena ser
14.40 TV mernik 15.10 Zrcalo tedna 18.20 Juke box 18.50 Radio jutn,
ija 20.35 Alpe-Donava-Jadran
15.25 Podarim-dobim 16.00 Ob koristne informacije
21.05 Potovanje, ameriški film
zorja duha 16.30 V avtobusu,
23.05 Olimpijski studio 23.35 Vi
angleška nanizanka 17.00 Lille
deostrani
8.00 Dobro jutro 10.00 Dežela hammer: Zimske Ol 94: tek 4 x 5
kranjska - Senično 11.00 Po do km (ž), posnetek, slalom (ž), kom
mače na kranjskem radiu 12.00 Mali
binacija, posnetek, hokej na ledu:
oglasi 12.40 Kmetijska oddaja 13.00 Švedska - Kanada, posnetek 19.30 Oddajamo od 16. do 19. ure na UKV
Med praznovale! 17.20 Šport 18.20 TV dnevnik 20.05 Alternativni viri, stereo 88,9 in 95 MHz ter srednjem
8.45 TV koledar 8.55 Poročila 9.00 Kino, kviz
angleška poljudnoznanstvena ser valu 1584 KHz. Ob 16.10 bomo
ob 16.30 spremljali in
Malavizija 10.00 Maša 13.30 Risan
ija 20.30 Lillehammer: Zimskeolim- obveščali,
ob 17. bo na sporedu
ka 12.00 Poročila 12.05 Kmetijska
pijske igre 94: umetnostno drsanje: komentirali,
pregled
novic
številke 92. Ob
oddaja 12.55 Narodna glasba 13.25
pari - prosti program, vključitev v 17.20 sodelujte sv oddaji
hit.
Mir in dobrota 13.56 Duševni klic
prenos 23.05 Brane Rončel izza za konec pa še novosti izTržiški
uredništva
14.00 Poročila 14.05 Velike avan Oddajamo od 10. do 15.30 na UKV
odra 0.35 Videostrani
Gorenjskega
glasa.
ture 14.55 Opera box 15.26 Por stereo 88,8 In 85 MHz ter srednjem
očila 15.30 Družinski zabavnik valu 1584 KHz. Ob pol enajstih bo
17.00 Seks in samsko dekle, amer na sporedu Klepetainica, sledil bo
iški barvni film 18.55 Maxim, risan Planinski šopek, pa opoldne te
Svet Delavske univerze Viktor Stražišar Jesenice
ka 19.15 Tv fortuna 19.30 TV denski mozaik. Nadaljujemo z ne
razpisuje delovno mesto
dnevnik 20.15 Sedma noč 21.45 deljsko duhovno mislijo in nekaj
Poročila 21.50 Odletel bom, amer- podrobnostmi iz našega vsakdana
obvestili. Glasbene čestitke
iškanadaljevanka 22.40 Slika na ter
DIREKTORJA
na sporedu ob 13.20, ob
sliko 23.40 Poročila v nemščini bodo
14.30 pa še oddaja Kolovrat doma
Pogoje za imenovanje direktorja delavske univerze določata
23.45 Sanje brez meja
čih.
4. in 5. odstavek 147. člena Zakona o usmerjenem
izobraževanju in so naslednji:
- splošni pogoji, določeni z zakonom,
O S N O V N A ŠOLA Z A L I R O V T TRŽIČ
- visoka strokovna izobrazba,
razpisuje prosto delovno mesto
- najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vzgoje in
izobraževanja,
UČITELJA
RAZREDNEGA
POUKA
- izpolnjevanje pogojev za učitelja, vzgojitelja ali sodelavca,
za določen čas,
določenih s citiranim zakonom in statutom izobraževalne
nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu
organizacije.
Kandidat bo imenovan za 4 leta, rok za prijavo je 8 dni po
Začetek dela je 11. aprila 1994.
objavi. Prijave z dokazili pošljite na naslov: Svet Delavske
Prijave z dokazili o ustrezni izobrazbi pošljite v 8. dneh od
univerze Viktor Stražišar Jesenice, Titova 86, z oznako "za
objave v časopisu na naslov: OSNOVNA ŠOLA ZALI ROVT, Pot
razpis".
na Zali rovt 15, 64290 Tržič.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30 dneh po preteku roka
za prijavo.
ameriški barvni film 23.15 Spot
tedna 23.20 CMT 1.00 Video strani

prenos 11.45 Umetnostno drsanje
(m), posnetek 12.55 Smučarski
skoki: 120 m, prenos 15.55 Hokej
na ledu: Rusija - Češka, prenos
17.20 Biatlon: 20 km (m), posnetek
18.10 Smučarski skoki, ponovitev
19.30 TV dnevnik 20.15 Črno-belo v
barvah; V sanjah se bova videla,
ameriški barvni film 22.30 Umet
nostno drsanje: plesni pari, posne
tek 23.30 Olimpijski pregled

8.00 Nedeljski nagovor: Pater Ben
edikt Lavrih 8.15 RIS 9.10 Spot
tedna 9.15 Dance session, ponovi
tev 9.45 Poslednji Mohikanec, po
novitev filma 11.15 Ameriških deset
11.45 Male živali 12.00 Nedeljski
nagovor 12.15 Helena, čestitke
13.00 Moda jesen-zima 94/95,
ponovitev 18.00 CMT 19.05 Trops
ka vročica III, ameriška nanizanka
20.00 Tropska vročica III, ameriška
nanizanka 20.55 Kino, kino, kino,
oddaja o filmu 21.45 Producenta.

9.00 Napoved programa - radijski
koledar - EPP 10.00 Kmetijska
oddaja 10.30 Iz narodno-zabavnih
logov 11.00 Novice, obvestila, mali
oglasi, osmrtnice 11.40 Sprehod
po kinodvoranah 12.00 Nedeljska
uhovna misel 12.15 EPP 12.30
estitke in pozdravi 13.30 Ne
Ždeljsko
popoldne na valovih RA
Žiri - vmes vremenska napoved,
prometne informacije, kulturni ka
žipot, glasbena lestvica 3x3,
športni utrinki 15.30 Odpoved
programa

16.30 Tiha leta 17.00
Hrvaška danes 18.00 Poročila
18.05 Kolo sreče 18.35 Santa
Barbara 19.30 TV dnevnik 20.15
Arena 21.10 Gruntovčani, nadalje
vanka 22.10 Poročila 22.15 Hrvaška
in svet 23.00 Slika na sliko

13.20 TV koledar 13.30 Odletel
bom 14.15 ZOI 94: Pregled 14.55
Hokej na ledu: Švedska - Kanada,
prenos 17.30 Slalom za kombina
cijo (ž), posnetek 18.00 Tek 4 x 5 km
(ž), posnetek 19.15 Risanka 19.30
8.00 Dober dan 8.05 Mirin vrtiljak TV dnevnik 20.15 Zastrupitve iz
9.30 Horoskop 10.30 Kuharski Blackheatha, angleška nadaljevan
recept mojstra Robnika 11.00 j ka 21.15 Murphv Brovvn, humorisBrezplačni radijski sejem 12.00 i t i č n a nanizanka 21.10
Voščila 13.00 Nedeljski gost 14.00 Dokumentarni film 22.05 Murphv
Voščila 15.30 Dogodki in odmevi Brown, ameriška humoristična na
(prenos R SL) 16.00 Voščila 17.00 nizanka 22.35 Drsanje: plesni pari,
Radio v nedeljo 18.30 Minute za posnetek 23.35 Olimpijski pregled
ljubitelje resne glasbe, odpoved
programa
1

1

NEDELJA

CENTER amer. mlad. kom. DENIS POKORA ob 15. in 17. uri, amer.
pust. akcij, film TRIJE MUŠKETIRJI ob 19. in 21. uri STORŽIČ amer.
pust. akcij. znan. fant., film UNIČEVALEC ob 16. in 18. uri, amer. psih.
thrill. ZATRESKANA ob 20. uri ŽELEZAR amer. psih. thrill. NA OGNJENI
ČRTI ob 17.45 in 20. uri TRŽIČ amer. ris. ALADDIN ob 16. in 18. uri,
amer. thrill. RT STRAHU ob 20. uri DUPLICA amer. drama REKA POJE
Ml ob 18. in 20. uri RADOVLJICA amer. thrill. VROČICA ob 18. in 20. uri
ŠKOFJA LOKA amer. kom. PRI ADDAMSOVIH ob 18. in 20. uri
ŽELEZNIKI amer. kom. NESKONČEN DAN ob 19. uri

17.45 Luč svetlobe, ameriška na
daljevanka 18.30 Ameriških deset,
ponovitev 19.00 Poročila 19.20 A

ZARADI OBNOVE STU
DIJSKE TEHNIKE RADIO
ŽIRI NE BO ODDAJAL V
PONEDELJEK, 21. 2., IN
TOREK, 22. 2. 1994!

8.00 Dober dan 8.30 Telegraf 9.00
Horoskop 9.30 Novice 10.00 Pre
dstavljamo vam 11.00 Minutka
okolje 11.30 Novice 12.00 Glasbe
na skrivalnica 13.00 Dogodki Z
odmevi (prenos Radia Slovenija;
13.30 Popevka tedna 13.35 Pre
gled nastopov gorenjskih športni
kov in Kako se obnašamo
prometu 14.15 Obvestila 14.-»
Popoldanski telegraf 15.30 Dogod
ki in odmevi (prenos Radia Slove
nija) 16.15 Obvestila 16.30 Novic*
17.00 Zimzelene melodije 18-v
Voščila 18.30 Novice londonske
ga BBC 18.50 Pogled v jutrišnji o*'
in odpoved programa
z a

1

w

PONEDELJEK
CENTER DANES ZAPRTO ZARADI MONTAŽE NOVEGA FILMA.
16. uri.
20. uri

TOREK, 22. februarja 1994

MODA IN G L A S B A
Ta teden, točneje, od predvčerajšnjim (srede) do Jutri
sobote), je v LJubljani sejem Moda jesen - zima "94. Moda le
vsekakor magnet, predvsem za ženske, res pa Je, da Je moda
tudi zelo povezana z glasbo.
Nemalokrat se sprašujemo, ali moda kroji glasbo, ali glasba
modo. Popularne svetovne zvezde zabavne glasbe imajo
nedvomno velik vpliv na oblačenje - predvsem mladine.
Ml pa smo povprašali slovenske modne strokovnjake za
mnenje, kako se jim zdijo oblečeni naši estradniki. V Jutrišnji
oddaji Glasba Je življenje se bomo torej pogovarjali o oblačilih
slovenskih estradnikov.
Navzoči pa ne bodo le modni delavci, ampak tudi znani
slovenski glasbeniki, ki bodo povedali, kako oni rešujejo
Problem oblačenja, ki le v tej zvrsti zelo pomemben. Večina
j™ je mnenja, da se lahko dobro oblečeš tudi v Sloveniji, kar Je
bilo pred leti težje. Nekateri še vedno prisegalo na tujino,
nekateri pa se odločajo za enostavna in poceni oblačila, saj bi v
asprotnem primeru služili le za garderobo.
V oddajo Glasba Je življenje smo zopet vključili nagradno
'gro, tokrat nagrajuje Emona Merkur. Če vas zanimajo
nagrade, žrebanje in vse kar sodi zraven, nas poslušajte jutri
na vaši radijski postali Radio Triglav Jesenice (96* MHz).
Tof pa v realni revolucionarni ljubezenski poeziji govori tudi
o lepoti:
•Zrcalce, zrcolce n a steni poglej,
katera Je lepša od mene, povej.
Ce ženska lepa Je tako, tako kot Jaz,
mar ni usoda kruta to?
' Ne, draga, draga moja, to ni usoda,
oJe - zabloda!
Simona H20
n
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ŠKODA
Volksvvagen Group
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domači del:
1. ČUKI: Ta vlak
2. LINTVERN: Nedelja lep je dan
3. NAPOLEON: Ogenj v meni
4. VETER: Če bi se šest
5. SENDI: Vse bi dala
predlog: M I L A N "HOLLIDAY":.
Kaj čuti srce
tuji del:
1. BRYAN ADAMS: Streight from the heart
2. SCORPIONS: Under the same sun
3. ADAMS, STEWARD, STING: Ali for love
4. T A K E THAT: Babe
5. MEAT LOAF: Ročk and roll dreams come through
predlog: TINA TURNE R: Disco inferno
Pusta smo pokopali, mi pa smo ostali. Tudi v sredo smo se
mjetno zabavali v našem studiu, saj nam je družbo delal 23etni Štaierc Milan Trol, bolj znan kot Hollidav. Prav tako
nismo skoparili z nagradami. Tokrat so srečni dobitniki
naslednji: Helena Peternelj, Hotavlje 39, Gorenja vas, Janez
Žust, Hleviše 15, Rovte, Stanka Zupan, Smledniška 1, Kranj,
Andreja Novljan, Gosteče 6, Skofja Loka, Valentina Sajovec,
Visoko 14 a, Visoko in Mateja Novak, Srednja vas. Poljane.
Čestitam.
Slišimo se ponovno 2. marca, ko bodo v studiu Mesečniki
in ljubljanska pevka Sandra Zupane - Sendi. Če bi jih radi
spoznali, mi pišite, in želja bo gotovo izpolnjena. Veliko
ljubezni vam želim v prihajajočih dneh in jaz ostajam vaša
Saša. Saša Pivk

f

KUPON

Domači predlog _
Tuji predlog
Ob klepetu s
Naslov
KUPONČKE POŠLJITE (na dopisnici) NA RADIOlLRk64?26^IRy
fant je zagrabil bodalo in
zvizz nabodel tisto, ki Jo Je
poslal Peter Rozman,
Vrbnje 27, 64240 Rado...
ha glih tle je šla sabla skoz.
tako da ne vem kaj piše. No. Ja
zaupajmo dopis poštarjem.
Oni vse dešifrirajo.

L

sredi Pohorja". Pa nove cedejke so tu: ZZ Top "Antenna". Meat Loaf "Bat Out Of
Hell II" in seveda famozna
"The Beavis & Butt-Head
Experience" (tudi kaseta).
AJa. pa š e E l t o n J o h n
"Duets", če sem do sedaj
pozabil omenit'.

jnovitev amenskega tilma 17.46
C
-uč svetlobe, ameriška nadaljevan
I ka 18.30 Jazzbina, ponovitev 19.00
Risanke iz Berlina, dokumentarec
8.30 Videostrani
19.30 Rodeo, glasbena oddaja
9.00 Zimski počitniški program
20.15 Nedolžna žrtev, ameriški
9.15 Živali nastopajo, ameriški film barvni film 21.50 Jazzbina 22.20
10.40 Zgodbe iz školjke
Poročila 22.35 Spot tedna 22.40
0.30 Borza dela 1.00 Video
11.30 Sezamova ulica, ameriška CTM
strani
nanizanka
12.30 Univerzitetni razgledi, pono
vitev
T ¥ AVSTRIJA.
13.00 Poročila
13.05 Videostrani
8.00 Vremenska panorama 9.00
16.20 Mostovi
Čas v sliki 9.05 Pri Huxtablovih,
17.00 TV dnevnik
ponovitev 9.30 Klub za seniorje,
17.10 Otroški program: Mladi vir ponovitev 10.15 Pan - optikum,
tuozi: Fagot, 6. oddaja;
ponovitev 10.30 Kapitan Nemo,
17.35 Pot v šolo, holandska nani angleški film 12.10 Vzemi si sonce
zanka
z mize 12.15 Pomorska svilena
18.00 Regionalni studio Koper
cesta 13.00 Čas v sliki 13.10
18.45 Pan. TV igrica
Družinske vezi 13.35 V puščavi ne
19.30 TV dnevnik
teče voda, angleška komedija
19.56 Lillehammer: Zimske Ol 94
15.05 Za otroke 17.00 Mini čas v
20.25 Žarišče
sliki 17.10 Vurtizter 18.00 čas v sliki
20.50 Pričevanja o zvestobi, Slo 18.05 Mi 18.30 Gozdarski inšpektor
venci v Argentini
Buchhoiz, Pasti 19.22 Znanost
21.50 Osmi dan
19.30 Čas v sliki 20.00 Kultura
22.40 TV dnevnik
20.15 Dva v Avstriji 21.05 Naredi si
23.05 Sova: Razcepljene konice, sam 22.10 Pogled od strani 21.20
angleška nanizanka;
Zmešnjava 21.50 Ambo terno, svet
Sled zločina: Primer zastrupljenk v številk 22.00 Visoka družba, franValenciji, španska nanizanka
cosko-italijanska politična drama
23.25 Čas v sliki 23.30 Druga
žrtev, ameriški film 1.00 Poročila/
1000 mojstrovin
10.05 Lillehammer: Zimske Ol 94:
tek 4 x 10 km (m), prenos, skoki
120 m ekipno, prenos 15.50 Te
denski izbor 16.30 Sova, ponovitev 6.00 Zimske olipmpijske igre 1994:
17.00 Lillehammer: Zimske olim rezultati, reportaže, intervjuji 10.15
pijske igre 94 18.45 Iz življenja za ZOI 94: Tek 4 x 10 km (m) 12.25
življenju 19.30 TV dnevnik 20.05 Skoki K120 ekipno, Hokej: A5 - B6
Zelena ura 20.30 2. tekma polfinala 18.00 Pri Huxtablovih 18.30 Vse
evropskega pokala v košarki (m): devetke 19.00 Zvezna dežela
Smelt Olimpija - Aris, posnetek iz danes 19.30 Čas v sliki 20.00
Ljubljane 22.00 5. tekma finala Kultura 20.15 ZOI 94: Olimpijski
končnice DP v hokeju na ledu:
hitrostno drsanje 21.00
Olimpija Hertz - Acroni Jesenice, studio,
si sam 21.10 Univerzum:
posnetek iz Ljubljane 0.00 Poslov Naredi
Lepi in grdi 21.55 Novo v kinu
na borza 0.10 Videostrani
22.00 Čas v sliki - večerni studio
22.30 ZOI "94: Olimpijski studio
S.O.S. - Pogrešani 0.50 PorI 0.00
očilalOOO mojstrovin

10.00 Poročila 10.05 TV šola 11.35
Deklica iz prihodnosti 12.00 Poro
čila 12.05 TV koledar 12.15 Divja
TOP 3
vrtnica, mehiška nadaljevanka
Štiri Svedinje... Misl'm. če
1. The Beavts & Butt-Head
12.40 Državnik novega kova, an
Zvizzz, zzzaaak...
boste zmeraj pravilno odgo Experience - Cool, huuh. I N Š E N A G R A D N O gleška barvna humoristična nani
V
P
R
A
Š
A
N
J
E
Š
T
.
1
2
4
:
vorili
na
vprašanje,
se
Jest
zanka
13.05 Sodnik Timberlane,
... ja tako se sliši, če po
huughh
Ha, v ponedeljek bo v ameriški čb film 14.45 Monoton
zraku mahaš s sabljo, mečem, sploh nam šu več. Hecam se,
2. "In Utero" - Nirvana
15.30 Učimo se o Hrvaški 16.00
floretom, ali kako se že reče Jest se grem zmeraj, tako al'
3. Bat Out Of Hell II - Meat Ljubljani nastopil en glasbe Poročila
Glavni odmor 16.30
»tvari, s katero spijo trije pa drugač'. Pesmi, ki Jo pojejo Loaf
nik iz Beograda skupaj s Obnova 16.06
Hrvaške 17.00 Hrvaška
mušketirji. In moram rečt', d' trije glasbeni mački v filmu
svojo skupino Instruktori danes 18.00 Poročila 18.06 Kolo
mil obvladate sceno, saj ste Trije mušketirji (kot pravi N O V O S T I
(valda. eden mora zraven sreče 18.35 Santa Barbara, serijski
vsi vedeli, d' sem vas spraše Nataša) se sicer reče "AJJ For
bobne špilat pa to...). Uga film 19.30 Dnevnik 20.15 Tretji
Saj
vem,
da
poznate
band
Love"
in
baje.
d'
Je
kar
dober,
val po filmu Trije mušketirji,
nite na koga mislim? No, božič, dokumentarna serija 20.45
ki se v teh dneh veselo vrti po posebno, če ga greš gledat Monroe. no končno so izdali bomo videli, kolk ste kaj tu V velikem planu 22.15 Poročila
naših kinematografih. Zakva trikrat. Žrebal Je tokrat sam kaseto "Spomin na njo", pa močni? A sem vas! Dopis 22.20 Akustikoteka, zabavnoglasm kdo napisal Sedem palčk D'Artagnan (un ta lušten). tudi Katja Lesiak (kije še full nice čakam do srede, 23. bena oddaja 23.00 Slika na sliko 5.40 Dobro jutro 7.40 Pregled dnev
0.00 Poročila v nemščini 0.05 Sanje nega tiska 9.00 Gorenjska včeraj
ov, al' pa Trije pujsi. al* pa Vrgli smo dopisnice v zrak, mlada) ima kaseto "Hišica februarja v uredništvo Gor
danes 9.20 Tema dneva: delovno brez meja
pravna zakonodaja 10.40 Informa
enjskega glasa, pripis "Jocije - zaposlovanje 13.00 Pesem
dlvugator". Nagrada seveda
tedna
14.00 Gorenjska danes
H R A N I L N I C A
mega. Hja, a veš Beti, d' mi
17.00 Na vrtiljaku z Romano 17.50
Je kar malo nerodno, kar se
Koristne informacije 18.00 Gorenjs
ka danes, jutri 18.50 Radio jutri
tiče Pop Designov, namreč
posterja trenutno ni na vidi
ku, ampak misl'm, če pišeš
kakšnemu od članov Janiju,
LON
Tonetu.... d' ti ga bodo
d. d. Kranj
priskrbeli, namreč kar se
P O S T E L J N O P E D I L O
*
P P T I
K
o
roška 27
tega tiče so fantje zlo v
Oddajamo od 16. do 19. ure na UKV
tel.: 064/223-777
stereo 88,9 in 95 MHz ter srednjem
redu, Urška, slučajno sem
valu 1584 KHz. Poleg pregleda
videl Zanzibarsklvldeospot
Vsak Gorenje ta prav
najpomembnejših dogodkov bo tu
in čisto tako, rečeno neod
F E B R U A R
- M E S E C
B
P
T
bo v LON tolarje dajv.
še lestvica Slovenca. Ob 17.30
visno. Čuki se pač znajo it.
bodo poslušalci dobili nekaj odgo
Mojca, kar se tiče prevoza za
vorov na vprašanja, pa tudi zastavili
kvalitetna posteljnina iz platna,
jih bodo lahko. Ob 17.55 pa bo
ponedeljkov koncert (ne
stekla oddaja športni obzornik.
jgdioJrigiav
smem napisat kater), ti
d a m a s t a , frotirja i n f l a n e l e
samo v Ljubljano prid', na
1 5
• 4 0
%
zaj bo šlo pa kar samo od
v različnih vzorcih i n barvah
sebe. Mirja pusta sem tokrat
9 6 M H z
spustil (piflanje), ampak ni
bilo nič bolš kot pri Katarini,
C E N E J E
damastni prti v s e h dimenzij
pa drugič, a ne in kar se tiče
ZARADI OBNOVE STU
The Cult - fantje skupaj z
DIJSKE TEHNIKERADIO
T V
lanom na čelu so spet v
ŽIRI NE BO OBJAVLJAL
IZKORISTITE
PRILOŽNOST
in nas
obiščite
12.15 TV koledar 12.26 ZOI '94:
zagonu, snemajo v Los AnV PONEDELJEK, 21.2.,
Skoki: 120 m ekipno, prenos 16.15
jelesu ln pomladi se mi zdi, Zastrupitve iz Blackheatha, ponovi
IN TOREK, 22.2.1994
v TRGOVINAH
BPT v Tržiču
v trgovskem
centru
ahko pričakujemo nov izde tev angleške nadaljevanke 16.50
Deteljica
in v tekstilnem
diskontu
TC
BPT
Olimpijski pregled 17.50 Tek 4 x
lek. Pa čav.
10 km (m), posnetek 18.25 Skoki:
120 m ekipno, posnetek 19.30
Dnevnik 20.05 2,4 otroka, angleš
R TRIGLAV J!
ka humoristična nanizanka 20.50
Zastrupitve iz Blackheatha, angleš 8.00 Dober dan 8.30 Telegraf 9.00
ka nadaljevanka 21.45 Terra X, Horoskop 9.30 Novice 10.00 Ak
dokumentarna oddaja 22.35 Doka tualno 11.30 Novice 12.00 Gibljive
064
zi 23.30 Olimpijski pregled 0.30 slike 13.00 Danes do 13-tih (prenos
714-618
— avtotehna
MilMiCIlllii
Radar
Radia Slovenija) 13.30 Popevka
tedna in Bracova lestvica Devet
T R G O V I N A M E Z E d.o.o.
TRGOVINA S POHIŠTVOM
izpod Triglava14.15 Obvestila
R A D O V L J I C I pod Emona Merkurjem
na Gorenjskem sejmu v Kranju
14.30 Popoldanski telegraf 15.30
Dogodki in odmevi (prenos R
UGODEN NAKUP:
Telefon:064/222-268
7.00 Borza dela 9.00 MacNeil in Slovenija) 16.15 Obvestila 16.30
Lehrer komentirata 10.45 Videopo- Novice 17.00 Zabava vas Braco
vam nudi U G O D E N N A K U P
Valvoline
YAMAHA
nedeljek, ponovitev 11.20 Luč sve Koren 18.00 Voščila 18.30 BBC
tlobe 12.10 Spot tedna 14.30 Borza novice 18.40 Pogled v jutrišnji dan
sedežnih
garnitur"
TOM"
iz
Mirna
na
B O S C H
°'J
Glasbila
dela 16.10 On je v mojih možganih, in odpoved programa
3 čeke brez obresti
s l a tehnika - gospodinjski stroji - orodja
za kuhinje Gorenje, Svea, Marles, ter
TOREK
• BLAUPUNKT
-SIEMENS
drugo pohištvo nudimo do 30% gotovinskega popusta
iv - Vldeo - avtoradio - stolpi
o nAjrtižJiH c e n a h i n s t r o k o v m i h n a s v e t i h
CENTER amer. mlad. kom. DENIS POKORA ob 16. uri. amer. pust.
S E PREPRIČAJTE S A M U
^ a i l O l l Faxi - Kopirni In računski stroji
akcij, film TRIJE MUŠKETIRJI ob 18. in 20. uri STORŽIČ in ŽELEZAR
Prevoz brezplačenl Del. čas:od 9.-11.30 ure in od
Danes zaprto!
l „ Možnost nakupa na 3 čeke z odloženim P'? ™- ,
14.-19.
ure.
sobota:
od
9.-12.
ure
U ^ t o d 3-12 mesecev. 5% popust pd takojšnem plačilu.
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Včeraj, natanko ob 8. uri je v našem
uredništvu štiričlanska komisija bralcev Gor
enjskega glasa zavrtela poln boben prispelih
1. a v t o p l a š č 2 k o m 13 ali 14 c o l - K U M M O
rešitev nagradne križanke PEKS Skofja Loka
2. a v t o p l a š č 13 col obnovljen
iz Panorame št. 11 ter izžrebala 6 prejemnikov
3. avtokozmetika ATAS (vrednost 4.000 SIT)
lepih nagrad. Izdelke PEKS Skofja Loka
4., 5. in 6. nagrado v vrednosti po 2.000 SIT p a prispeva Gorenjski glas.
prejmejo: 1. Gregor OMEJC, Planina 18,
Iz črk na oštevilčenih poljih sestavite geslo, vpisanega na kuponu pa nam do prihodnjega četrtka,
Kranj (v vrednosti 5.000 SIT); 2. Marko
24. februarja 1994, do 8. ure pošljite na naš naslov: GORENJSKI GLAS, Zoisova 1, 64000 Kranj.
PRAPROTNIK, Kovor 8/a, Tržič (v vrednosti
Rešitve lahko na kuponu (brez poštne znamke) oddate v pisarnah TD Cerklje, TD Jesenice, 4.000
TD SIT); 3. Rok FRISKOVEC, Pintarjeva 4,
Bohinj, TD Radovljica, TD Skofja Loka ali TD Tržič do prihodnje srede, 2. februarja, popoldne Kranj
- tudi(v vrednosti 3.000 SIT). Ostale nagrade,
te rešitve bodo prihodnji četrtek ob 8. uri v bobnu za žrebanje v našem uredništvu udeležene v ki jih podarja Gorenjski glas v vrednostih po
žrebu za eno od nagrad. Rešitve lahko (ravno tako brez poštne znamke) oddate tudi v 2.000 SIT, je žreb namenil naslednjim: 4. Robi
PREMROV, Zg. Bitnje 274, Žabnica; 5. Vida
malooglasni službi Gorenjskega glasa v avli poslovne stavbe Zoisova 1 v Kranju.
Nagrade:

M
KEM. EL G L MESTO BENEŠKIH
GRČIJE

ČOLNARJEV

_JUL_

G

O

R

J

A

RUGALE, Kidričeva 3, Kranj; 6. Nataša
HROVAT, Zg. Dobrava 15/a, Kamna Gorica
Vseh prispelih rešitev je bilo kar 1833, pravilna
rešitev je bila: PEKSOV KRUH IZ DOBRf
MOKE VEDNO SVEŽ V VAŠE ROKE. KornisJ
je med rešitvami našla kar nekaj nepravilni!
Aniti iz Cerkelj se je rešitev "sešla" z geslofl
Peksov kruh iz dobre moke - vedno svež
Vaše hiše; Ana iz Škofje Loke pa je rešil*
Peksov kruh iz dobre moke - vedno svež
Vaši Loki. Takšnih in podobnih netočni"!
rešitev je bilo š e nekaj; zatorej velja biti $
reševanju in vpisovanju črk z označenih P°'l
kar natančen.
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"Pridobili

m

Franc Benedik - kustos v Gorenjskem muzeju:

Borut Petrič • nekdanji plavalec, zdaj podjetnik:
bodo

podlozniki

k

strank"

"Lokalna
samouprava
je eno redkih
področij,
kjer se strinjam s kranjs
kim lupanom
Vitomirjem Grosom, ki zago
varja rešitev, da kranjs
ka občina
ostane
v
sedanji velikosti in se
danjih mejah"
* Je bilo pametno, da se je Slovenija odločila za
Erepblikovanje lokalne
samouprave?
"Pri nas imamo dosti drugih problemov, zato bi bilo
pametneje, če bi se več ukvarjali s tem, kako bi jih rešili, in
malo manj razmišljali, koliko občin bomo imeli - sto, sto
petdeset, dvesto... Zdi se mi, da so občine že doslej dobro
delovale in da ne bi bilo treba dosti spreminjati. Morda bi
spreminjali le tam, kjer je občina dejansko prevelika,
razpotegnjena na petdesetih in več kilometrih. D a bi
Slovenijo razbili na čimveč upravnih enot brez vpliva in
moči, je želja štirih velikih političnih strank, predvsem pa
državnega aparata, ki se dobro zaveda, da bo ob veliki
razdrobljenosti lažje vladati kot ob manjšemu številu močnih
občin."

•u-

1

j Gorenjska

Vladimir Ćerne • predsednik radovljiške občinske skupščine:
Vetju razdrobljenost

od

otežila
Bohinja

do

-

skupno

Tuhinja
nastopanje
"Na zgornjem
Gorenjs
kem smo že doslej imeli
občutek,
da so prve
"groblje"
v
Kranju,
druge v Ljubljani in da
so bile tretfe tedaj, ko
smo bili Še del Jugosla
vije, v Beogradu."

"Gorenjsko
si
zamišl
jam kot pokrajino
od
Bohinja
do
Tuhinja.
Zdi se mi, da so v
preteklosti
njeno ime
načrtno izbrisali s širše
ga
območja."

- -

k

* Sedanje občine bodo razpadle na več manjših.
Kako velike (majhne) naj bi bile nove občine?
"Občina mora biti tako majhna, da lahko občani v njej
neposredno vplivajo na kakovost življenja, in tako velika, da
lahko normalno deluje. Tu bo potreben kompromis, oblikovanje
takšne občine, ki bo po velikosti med obema skrajnostima."

.

slišati različna mnenja: nekateri zagovarjajo majhne
občine, drugi velike, tretji nasprotujejo
kakršnimkoli
spremembam. Kakšno je vaše mnenje?
"Zagovarjam stališče, da bi bile občine dokaj velike in da
bi predstavljale teritorialne in gospodarske celote. Sedanje
* Kot je zaznati
iz dosedanjih
razprav,
bo
občine, ki so nastale ob koncu petdesetih in v začetku
radovljiška
občina "razpadla" na najmanj tri nove
šestdesetih let, so imele dosti pozitivno vlogo; njihova slabost
je bila v tem, da so se obnašale kot države v državi in da so občine in na največ sedem. Katera varianta se vam zdi
moč in vse ostalo preveč osredotočale v občinskih središčih. najpametnejša?
"Koliko občin bo nastalo iz sedanje radovljiške občine, bodo
To se med drugim kaže tudi v naselbinskih posegih v
gorenjskih občinah, kjer je okrog starih mestnih jeder nastal odločili občani na zborih krajanov oz. na referendumih. Zdi se mi,
da bi bilo najpametneje, če bi se občine oblikovale okrog treh
kolos novih naselij."
naravnih, zgodovinsko pogojenih občinskih središč: Radovljice,
* V kranjski občini sta opazna predvsem dva Bleda in Bohinja."
* Vneti zagovorniki
nove lokalne
samouprave "tabora": v prvem zagovarjajo ohranitev občine v
* To bi bilo po vašem mnenju najpametneje,
katera
zatrjujejo: nove občine bodo cenejše, z manj uradni- sedanji velikosti in v mejah, v drugem se zavzemajo za
možnost pa je glede na dosedanje razprave najbolj
kLbolj razumevajoče
za lokalne potrebe... Verjamete razdelitev na več manjših. Komu pripadate?
realna?
temu?
"Zavzemam se za močno mestno občino Kranj. K o je
"Po zadnjem sestanku s predsedniki krajevnih skupnosti se
" Zdi se mi, da gre pri preobrazbi lokalne samouprave krajevna skupnost Kranj - Center prejšnji četrtrek sklicala kaže, da bo na območju sedanje občine verjetno nastalo pet novih
predvsem za to, da si bolj ali manj zaslužni ljudje iz političnih sestanek s predsedniki in delegati mestnih in primestnih občin. Poleg Radovljice, Bleda in Bohinja so se za novo občino že
strank razdelijo "stolčke" in plače, da stranke ustrežejo krajevnih skupnosti, se je pokazalo, da se KS Stražišče želi odločili v Gorjah, verjetno pa se bodo tudi v Lescah. Več bo
željam lokalnih, vaških veljakov po oblasti in da jih pridobijo preoblikovati v samostojno občino in da je bilo nekaj znano po zborih krajanov."
se za naprej. Jaz ne verjamem temu, da bi nove občine imele tovrstnih razmišljanj tudi na Primskovem, medtem ko se
* Izkušnje kažejo, da se gorenjske občine ie zdaj, ko
manj uradnikov in da bi bile cenejše od sedanjih. Vsak župan vse ostale želijo vključevati v mestno občino Kranj. Želje po jih je samo pet, težko dogovarjajo za skupne naloge in
občine bo hotel imeti vsaj honorar, če že ne kar celo plačo, in samostojni občini kažejo Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor pa
da bo ob večji
razdrobljenosti
tudi Jezersko, ki se je pokrajinsko priključilo Kranjski šele akcije. Je pričakovati,
vsak tudi svojo tajnico."
skupno nastopanje še težje?
1918. leta."
* Bo v novih občinah bolie za ljudi, občane?
"Čeprav sestavlja Gorenjsko osem občin, poleg kranjske,
"Če načrtujejo sedanje občine razbiti na več manjših, bo po
* Je postavljanje novih meja med občinami
tudi radovljiške, jeseniške, tržiške in škofjeloške še kamniška,
mojem trdnem prepričanju za ljudi še slabše, kot je sedaj. priložnost,
da del gorenjske pokrajine (regije) post domžalska in šišenska, je sodelovanje potekalo predvsem med
olje bo le za podložnike velikih strank, ki bodo "zadovoljili anejo tudi območja, ki sicer pokrajinsko sodijo na petimi občinami, ki tudi upravno predstavljajo gorenjsko regijo.
Dogovarjanje med župani in predsedniki občinskih izvršnih
Potrebe" po oblasti in položaju."
Gorenjsko, upravno pa so del drugih občin?
svetov ni dalo posebnih rezultatov. Dve leti smo se, na primer,
* Kakšno rešitev predlagate za občino Kranj?
" K o beseda nanese na Gorenjsko, si s tem ponavadi menili za skupni nastop v Švici, a ko bi se morali dokončno
"To je eno redkih področij, kjer se strinjam s kranjskim predstavljamo kranjsko, radovljiško, tržiško, škofjeloško in odločiti, se je pokazalo, da ni enotnosti in skupnih želja. Prepričan
španom Vitomirjem Grosom, ki zagovarja rešitev, da bi bilo jeseniško občino. Za Gorenjce se imajo tudi številni sem, da se bo ob večji razdrobljenosti in večjem številu občin še
najpametneje, če bi kranjska občina ostala v sedanji velikosti prebivalci občin Kamnik in Domžale, vendar občini spadata težje odločiti za skupne gorenjske naloge, akcije, nastope... Če
m v sedanjih mejah. To še posebej velja za mestni in v ljubljansko regijo in se osredotočata proti Ljubljani. bomo hoteli usklajevati in ščititi pokrajinske, regijske interese,
Primestni del - od Biteni, Stražišča, Orehka, Drulovke, Podobno velja za Medvode, del območja ob vznožju Šmarne bomo ob novih občinah potrebovali tudi neko skupno povezavo.
Ali bo regija zajela vso Gorenjsko v njenih naravnih mejah ali
Brega, Hrastja, Čirč do Šenčurja, Primskovega, Kokrice, gore, za rob Polhograjskih Dolomitov...
samo območje sedanjih petih občin, je težko napovedovati. Ker
Nakla... Če bi ta del razbili na več občin, bi to pomenilo
Ob tem, ko si Gorenjsko zamišljam kot pokrajino od izhajam z zgornjega konca Gorenjske, dobro poznam razpolo
propad mesta. Morda je nekaj logike, da postanejo svoja
Bohinja do Tuhinja, se mi zdi, da so njeno ime v preteklosti ženje ljudi in vem, da vsi ne bi bili zadovoljni, če bi bilo središče
°bČina, le za Preddvor, Cerklje..."
načrtno izbrisali s širšega območja. Mislim, da bi pojem pokrajine v Kranju. Na zgornjem Gorenjskem smo že doslej imeli
j | A / / naj se Kranj poteguje za položaj mestne občine Gorenjska morali s konkretnimi akcijami ponovno uveljaviti občutek, da so prve "grablje" v Kranju, druge v Ljubljani in da so
Silne?
na vsem njenem naravnem ozemlju. Včasih se zdi, kot da bile tretje tedaj, ko smo bili še del Jugoslavije, v Beogradu.
Možnosti, da bi Gorenjska kot pokrajina premaknila svojo južno
"Jaz sicer ne vem natančno, v čem se mestna občina gorenjsko delujejo samo še partizanski aktivisti s pevskim mejo bolj proti jugu (oz. jugovzhodu), so majhne; večja je
razlikuje od navadne, vendar ne vidim razloga, da bi Celje zborom, medtem ko na številnih področjih prevladujejo nevarnost, da se še skrči."
občinski partikularizmi in ozka, drobnjakarska gledanja pod
»mel takšen položaj, Kranj pa ne."
* Je ta neenotnost, pomanjkanje želja po skupnem
prste. Veliko bi lahko k uveljavitvi imena (pojma) Gorenjska
* Kako si ob morebitni
veliki
razdrobljenosti
nastopanju
do države, tudi razlog, da je Gorenjska s
na vsem njenem širšem območju prispevali turizem,šolstvo,
SSinišliate delovanje skupnih, občinskih in rezijskih skupno varovanje okolja, sredstva obveščanja... Pobuda svojimi problemi na državni ravni manj glasna od
Ustanov, objektov, naprav...
Gorenjskega glasa o oblikovanju priloge Gorenjska, ki naj Štajerske, predvsem od Maribora?
"To delovanje bo zelo oteženo ali celo onemogočeno. Vsak bi pomagala ustvarjati in krepiti pokrajinsko (samo)zavest, je
"Ne gre samo za vtis v javnosti, to je dejstvo! Štajerci se
po posebej hodil prosit denar in miloščino v Ljubljano; koliko zanimiva. Dobro bi bilo, če bi tudi lokalne radijske postaje, ki znajdejo, štajerski lobi je v državi zelo vpliven, prodoren... No,
jo bo dobil, pa bo odvisno predvsem od tega, kdo bo v občini zdaj poročajo predvsem o dogajanju iz "svoje občine" ali tudi Gorenjci smo na sestankih s poslanci prešnjega parlamenta
na oblasti."
morebiti še iz dela mejne občine, obravnavale več regijskih ugotavljali, da moramo nekaj storiti, da se bo naš glas
močnejeslišal tudi na državni ravni. Žal je ostalo le pri besedah!
* Upravne meje Gorenjske obsegajo pet
občin, zadev."
Na Gorenjskem očitno manjka osebnosti, ki bi znala spodbuditi
naravne segajo precej širše. Je preoblikovanje sedan• Je kaj nevarnosti, da bi ob razdelitvi
sedanjih Gorenjce k skupnim prizadevanjem."
IllLobčin
priložnost,
da Gorenjska postane "mati"
občin na več manjših,
ozki, občinski interesi pre
• Kje so razlogi za takšno ravnanje in
obnašanje?
večjemu številu občin in širšemu
območju?
vladali nad skupnimi,
gorenjskimi?
"Za Gorenjsko je velika nesreča sedanji volilni sistem z
Mislim, da vsi vemo, kaj je Gorenjska. To je zaključena
" V začetku bodo skoraj zanesljivo prevladalovali lokalni volilnim območjem, ki sega tudi zunaj gorenjskih meja. Ker z
celota s svojimi značilnostmi, posebnostmi in z ljudmi, ki tudi interesi, vendar pa bodo v občinah verjetno že zelo hitro Gorenjske ni daleč do državnega središča, so težnje mnogih
drugače razmišljajo o življenju kot, naprimer, Ljubljančani ali spoznali, da se zaradi teh interesov ni dobro zapirati v svoj
Gorenjcev usmerjene v Ljubljano; ob tem pa radi pozabijo na
Štajerci. Kakšnokoli razbijanje Gorenjske bi bilo nerazumlji "vrtiček" in da je pametno pogledati tudi prek njega."
g o „ j * o pripadnost"
• C. Zaplotnik
vo in nespametno."
fi

re

G

L

A

S

O

V

A

G

O

R

E

N

J

S

Alije po Vašem
mnenju^
zanimajo boljša večja ali manjša
občina
V začetku tega mrzlega tedna smo po telefonu poklicali 301
naključno izbranih Gorenjk in Gorenjcev, od Domžal do
Jesenic oziroma od Tržiča do Medvod. Le 28 jih je odklonilo
*°delovanje, v 273 odgovoroih pa je kar 142 telefonskih
nezaupnic sedanjim županom, skoraj polovična podpora
večjim občinam in napoved velike neudeležbe na zborih
MANJŠA
krajanov o novi lokalni samoupravi.
Od 273 Gorenjk in Gorenjcev iz 8 (sedanjih) občin bi jih na
neposrednih volitvah sedanjim županom le 75 dalo svoj glas, kar 132
sedanjih županov ne bi volilo, 52 anketiranih pa je neodločenih. V
anketi izstopajo odgovori Jeseničank in Jeseničanov, ki so v 41,7
odstotka odgovorili z "ne vem", županu dr.Brudarju bi svoj glas
namenilo 38,9 odstotka vprašanih, nezaupnico pa bi mu dalo le 19,4
odstotka anketiranih.
Gorenjcev
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s pošto.

šest.
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GLASUJMO
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ki se na Japonskem
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VSAK

ki so
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vsi poznamo.

doživela
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RADIJSKIH
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GORENJCA

svojt
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A med
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so tudi
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so ljudje
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svojih

Glasuješ
bo do

Predlagate

tokrat

in življenje,

daljavo"

GORENJSKIH

a le za

Jasno,

akciji

za zdravje
"na

- to j e zdaj

Hribernikovi,

IN IZBERIMO
V

bojuje
posvojili

NA

Hribernikovih

Vodijo

A ni kaj,

Koširja

MESECA
ljudi

S E CIJA

V drzni, bliskoviti akciji smo osvojili
"kritično
točko": Medvode. Kraj nazornega imena, kraj, kjer
se druga v drugo zlivata dve naši, gorenjski reki! Z
mladima kolegoma Marjano in Igorjem smo dokazali,
da za nas ni ovir. Napadli smo tudi Šiško, to naše
skrajno predmestje. Mimovozeči
so se nasmihali,
nekateri odkimavali, drugi vzneseno zavili oči. NA
NOGE GORENJCI! KJE SO NAŠE "MEJE, PREG
RADE"!? S pratnje, v narodno nošo
oblečenim
Gorenjcem, smo vsem rekli: do tu in - naprej!

in na

na to, vas

izpuščamo
kot

mami
smo

- od Jureta

GORENJCE
Divjak,

zasuti

sedmega

kot
s

Petr^
srcem'
otrok®

VALOVIH

GLASUJEM ZA GORENJKO-GORENJCA MESECA JANUARJA
IN
PREDLAGAM;
Predlog je moj, zato še kratka obrazložitev:..

. Podpis
naslov
Glasovnica je tudi nagradni kupon!

JE
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I
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župani

Guverner

VOLILA BO SPRINCA M A R O G L A
Iz medresorske komisije za
odbor pri državnem koru smo
zvedeli: volitve županov bodo
potekale tako kot njega dni v
Butalah, kjer so imeli slovito
občinsko uš - Šprinco Maroglo. Butalski velmožje in od
borniki so posedli okoli mize,
Šprinca Merogla pa je bila na
sredini. Nato se je odpravila in ... Tisti, v katerega brado je
zlezla Šprinca Marogla, je bil
novi BUTALSKI ŽUPAN. Ko
smo to strogovarovano skrivnost
preverili v gorenjskih občinah, se
je izkazalo, da bosta v igri za
podaljšanje županovanja le dva
bradata župana: Vitomir Gros in
Peter Havvlina. Iz neuradnih
virov pa smo izvedeli, da brado
puščajo tako Božidar Brudar na
Jesenicah kot Peter Smuk v
Tržiču in Vladimir Č e m e v
Radovljici!

STAN

ETO

V JE DOLG

106

NJ.

Gorenjske

1984

EKSELENCA,

GOSPOD

Fantastično!
Gorenjke in Gorenjci - hvala. Stotine
dopisnic in odzivov na našo akcijo "Izberimo guverner ko ali guvernerja Gorenjske". Jasno, pregloboko seje v
srca vsedel naš SLAVKO AVSENIK, da bi ga pozabili
Preveč imamo v ušesih melodij, ki so to pokrajino
pridnih, pridobitnih ljudi opevale in proslavile. Vsa
čast strumnemu generalu Janezu Slaparju, ampak
trenuino Slavko Avsenik kot "njegova
ekselenca,
guverner Gorenjske" premočno vodi Toda akcije še
zdaleč ni konec, kajtimi smo za enakopravnost. DANES
TOREJ PRVA KANDIDATKA ZA GUVERNERKO! Glasujte
in zgodilo se vam bo kot Tončki Langerholc iz Škofje
Loke. Za eno "kobilco" bo bogatejša, saj bo dobila pet
jurjev vredno nagrado!

G O R E N J S K A POTREBUJE
GUVERNERJA
ali
GUVERNERKO

Glasujem za novega gorenjskega guvernerja(ko)

Moj naslov,tonein priimek

cm

EJGA

Pa jim ga je pokazal, Ljubljančanom!
Dolgega in
debelega, 106 cm in 14 kg. Le redko kdo ima takega.
Pevec, človek, ribič, Gorenje, Stane Vidmar - Zvezda je
namreč
tik pred lovopustom
ujel v
ljubljanskih
ozemeljskih vodah pri papirnici Vevče kapitalnega
sulca - kralja voda. Pomagal mu je še Aleš Rajšter, za
vabo pa je bil "klin" (pa ne Stančijev, ampak riba s tem
imenom). Spet je Gorenje pokazal močvimikom,
kaj
znamo in zmoremo. Stane Vidmar trdi, da "ribe" (po
Jonasu Ž.) nanj ie od nekdaj prijemljejo!

PRISLUŠKUJE,

SLAVKO

AVSENIK!

SLAVKO
AVSENIK
Takole je bodočemu guver
nerju napisala naša nagrajen
ka, bralka Tončka;
"Je hodil po svetu,
se vrnil nazaj,
za njega Gorenjska najlepši je kraj."
METKA CENTRIH
VOGELNIK
Dama. V diplomaciji bo dovolj
pogled. Vedno lepo oblečena,
urejena. Mediji so njeno področje.
Televizija, radio. Glas in stas.
Ženska, ki bo Gorenjski odprla
vsa vrata. Odporna na vse kritike,
fovšarije. Njen moi je arhitekt.
Bodočo rezidenco bojda ie načr
tuje. Metkini prvi koraki: stik s
kraljico Elizabeto, obisk matere
Tereze pri nas, za svetovalko bo
zaprosila slovito Margaret Thatcher. Prihaja iz Radovljice, ob njej
velja Šifrerjeva: "Bodi hladen ali
vroč..." Ne, mlačnosti ne bo pre
nesla. Za Gorenjke idealna, za
Gorenjce "predmet (pa ne mračni)
poielenja". Guvemerka Metka - pa
še rima se! Torej?

GORENJSKO OKOLJE JE RECEPT

ZAPISUJE

V kranjski porodnišnici
je zavladala panika ob
napovedanih "četverčkih". Laf en preplah: ne bodo se
rodili četverčki, ampak bo največji porod štirih v marcu
na Bledu. Združile se bodo štiri stranke, po besedah
socialistov, demokratov, zelenih in liberal-demokratov
je bil za "porod" izbran Bled z jasnim ciljem: kdor bo
nagajal, ga bodo namočili v jezeru. [j£QjQ Neuradno)
smo izvedeli, da obstaja na Gorenjskem resna konkuri
enca gospe Meti Tavčar in njeni spolni vzgoji (glej
pisma bralcev v Gorenjskem glasu). To je podjetje
TELE-TV
s "svinafdmi" ob močno zgodnjih urah.
Mlajši in malo manj mladi mladostniki so navdušeni,
gospa Alenka Kovšca se še ni oglasila. KUltEl Minuli
teden je praznoval rojstni dan naj-televizijec Trne
Golob, bodoči lupan šenčurski. lOPIffll Po Gorjah se
govori) da sta mladinca, ki sta razdejala pokopališče, iz
uglednih in premožnih družin in jima zato nihče nič ne
upat EJGA

Vse je še izredno dobro varovana skrivnost, toda
zviti manever Janeza Drnovška agenciji EJGA &
ušel: ministre je namenoma popeljal v okolja
varčnosti (beri: šparavnosti) na Brdo, da ne u*
pretiravali pri proračunskih zahtevah. Nihče P
seveda pri tem ni vedel, da je v Ljubljani vodja
mislil na vse: na seji niso bili vsi "ta pravi" ministriNajmanj trije najbolj "zahtevni" so bili namreč *
maskirani dvojniki. Ker je na Pusta pač v**
dovoljeno, je bila ta zvita poteza seveda - P°
mnenju ustavnega Častnega tribunala - dovoljen
"za narodov blagor". Gorenjsko varčno okolje,
in ena kreganja manj v Sloveniji. EJGA predlaga«
da vzidajo v steno graščine na Brdu tablo: "Tu s°
zapravljali Karadžordževiči, maršal Tito in tu r
šparal Janez Drnovšek!"
a
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POSLI IN FINANCE
UREJA MARIJA VOLČJAK
Na d o b r i p o t i

-Sejem

K O L I K O J EVREDEN

M o d a

potrjuje

MENJALNICA

u s p e š n o s t

Jjinister z a e k o n o m s k e o d n o s e i n r a z v o j d r .
P&vorin K r a č u n j e o d p r l 4 1 . s e j e m M o d a
Jesen - z i m a 1 9 9 4 / 9 5 .
H bljana, 17. februarja - Letošnjemu 41. slovenskemu sejmu
I infekcije, modnih tkanin, pletenin, usnjene in krznene konfek1 in
8 lanterije, modnih dodatkov, kozmetike in nakita bo v
aanienju štiridesetletnice povojne sejemske dejavnosti v Ljublo ledUo do konca leta ie 22 drugih sejemskih prireditev. Sicer
v* . prihodnjih dneh pričakujemo na sejmu živahno poslovno
? ??N&nje. Želimo pa, da bi poleg razstavljalccv tudi obiskovalci,
i oh
* ' ^
' hko kupili v trgovinah, prišli na svoj račun, je
otvoritvi poudaril direktor Ljubljanskega sejma Borut Jerše.
*(si»^ ' ^ 8 bodo na Gospodarskem razstavišču zaprli jutri
1 od ) ^ . P J potem v sredo odprl minister za ekonomske
jjj^ose in razvoj dr. Davorin Kračun. Z zadovoljstvom je ugotovil,
kr^w^ J '*
* gospodarjenje, na dobri poti, in da smo Talon tudi v Zgornjem Bitnju - Te dni sta lastnika menjalnice
/ ne ' ^ ' izvoznim rezultatom lahko zadovoljni, saj smo Talon iz Trate pri Škofji Loki Lado Jezeršek in Lojze Primožič
Jiazadnje uspeli obdržati in ponekod celo povečatii svoj tržni odprla novo poslovalnico v Zgornjem Bitnju. Poleg menjalniš
£Ž na zunanjih trgih.
na novinarski konferenci pred začetkom sejma pa je Vili kih poslov, odkupa in prodaje deviz, na novi lokaciji
.omat iz Združenja za tekstilno industrijo Gospodarske zbornice odkupujejo in prodajajo nove in rabljene avtomobile. Pri njih
, '°yenije, ko je predstavil nekatere poslovne rezultate iz lanskega je moč opraviti strokovno oceno avtomobilov, kot pravijo pa bo
i 3 tmesečnega obdobja, poudaril, da bi država morala v njihova odlika tudi prijazen nasvet. Pokličete jih lahko po
HPodnje bolj spodbujati slovensko tekstilno industrijo. Kar pa telefonu 311-032 ali pa se oglasite kar v novi poslovalnici. V5.,
^aeva sejem mode je "ošvrknil" mesto Ljubljana, da ob zanimivi foto: G. Šinile
I Poslovno spodbudni slovenski prireditvi "premalo živi z njo".
L» šest tisoč kvadratnih metnh se tokrat na Gospodarskem
Ijč^javišču predstavlja 234 razstavljalcev iz enajstih držav.
I J • U Jo se tudi študentje katedre za oblikovanje tekstila in
STATISTIČNE
INFORMACIJE
j^njarstva iz Domžal, Idrije, Ljubljane, Kočevja in Kranja. V
fse
Jma so vsak dan popoldne tudi modne revije. V
Zavod Republike Slovenije za statistiko Ljubljana Vožarski pot 12, fax.: 061/216-932
jamskih dneh pa je Društvo inženirjev in tehnikov tekstilne
naustrije Slovenije pripravilo tudi strokovni posvet iz varstva pri
BRUTO
XII93 NETO
: ' . zdravstvenem varstvu in zavarovanju delavcev v tekstilni
X1L92L
SIT
SIT
"Atriji. • A . Ž.
SKUPAJ
87422 SKUPAJ
55139
GOSPODARSTVO 83764 GOSPODARSTVO 55117
NEGOSPODARSTVO 99592 NEGOSPODARSTVO 61869
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Gostovanje a m e r i š k e g a

predavatelja

.Radovljica - V veliki sejni dvorani Skupščine občine Radovljica
J? ponedeljek, 21. februarja, ob 17. uri predaval ameriški
jj[ aavatelj Stephen Haslam o temi Kako zgraditi pozitivno
jpdstavo o sebi. Predavatelj, ki je na univerzi New York v
j 8hamptonu diplomiral iz managementa, ie imel vrsto preanj in delavnic po Sloveniji že lani, ko ga je povabil
°goriški Klub 200i. V okviru lanskega cikla predavanj je bila
i dvodnevna delavnica na Brdu pri Kranju na temo Stres in
/^inemba na delovnem mestu. Stephen Haslam, učenec in
°'§oletni sodelavec Paula Salomona, je med drugim vodil
pdnarodno organizacijo učiteljev in govornikov The Supportive
pestile Network, bil pa je tudi direktor Hearthfire Lodgea,
** notranje poglabljanje v Virginiji, kjer se ukvarjajo z
(w*J" J n tehnik nadpovprečnega učenja in osebne preoUvn ^ P * J
Radovljici, ki je namenjejo tudi širši
^osti, bo poskrbljeno za prevod v slovenščino. • L . M .
v

e

BRUTO INDEKS

X1L93
XI 93
SKUPAJ
105.5
GOSPODARSTVO
106,6
NEGOSPODARSTVO 102,3

T O L A R

NAKUFNT/ITODAmi I NAKUTNl/mOOAml I NAKUFNVmOOAmj

1 DEM

I 1 ATS

100 ITI.

A BANKA (TIK, Jesenka)
77,83 70.25 11.06 11,18 7,93 8,06
ADUT Tržič (Deteljica)
nI podatkov
AVAL Bled, Kran|ska gore
77.85 78,1011,02 11,10 7.85 8,05
CORA, Kranj
77,70 78,20 11,00 11.12 7,90 8,09
CREDTfANSTALT Moanka LJ.
77,80 78,20 11.03 11,18 7,95 8.20
EROS(Stari Mayr), Krtn)
77,85 78,20 11.02 11,10 7,95 8,10
F-NRTOČ(Deteljica)
77,90 78,05 11,04 11.09 8,00 8.08
GEOSS Medvode
77 90 78,20 11,03 11,09 7.95 8,07
HRAMILMCA LOM, d.dJ0anj 77,90 78,19 10,95 11.09 7.95 8,05
HiDMržnica LJubljana
ni podatkov
HIPOTEKARNA BANKA Jesenice 77,60 78,20 10,98 11.14 7,88 8,08
INVEST Skofja Loka
77,80 78,20 11.00 11.12 7.95 8,09
LB-GOREHJSKA BANKA Kranj 70,90 78,45 10,72 11.16 7.86 8,15
LEMA Kranj
77,85 78,10 11.01 11.11 7,98 8,10
MERKUB-Partnef Kranj
77,48 77,68 11,01 11.04 7.95 7.97
MERKUR-Žel. postaja Kranj
77,48 77.68 11.01 11,04 7.95 7,97
MKaStraZUte
77.82 78,15 11.02 11.11 7.95 8.07
OTOK Bled
nI podatkov
POŠTNA BANKA d.d. (na poštah} 78,70 78.08 10.71 11.05 7.77 8.05
SHP-Siov. hran. In po«. Kranj
77,6578,10 11,01 11.09 7,95 8.10
SKB Kranj (Radovf|lca, Šk. Loka) 77,4877,68 11.01 11.04 7.95 7.97
SLOGA Kranj
77,65 78,00 10,90 11.10 7,90 8,10
SLOVSfJATURBT Boh. Bistrica 76.80
10.71
7.86
SLOVENUATURJST Jesenice
77,88 78,17 11,02 11,10 7.95 8,10
ŠUM Kranj
77,90 78,20 11.03 11.09 7.95 8.05
TALON Žel. postaja Trata, Sk. Loka 77,9578,20 11,04 11,08 7.95 8,03
TALON Zg, Brinje
77,98 78.20 11,05 11.08 7.97 8.03
TJASA Kranj
ni podatkov
UKBŠfcLoka
77,70 78,20 11,03 11.11 7,97 8.07
WILFAN Kranj
77,95 78,20 11,04 11,11 7,95 8,10
NrTLFAN Radovljica, Gnlsiddvof 77,88 78.15 11,02 11.10 7.82 8,05
POVPREČNI TEČAJ
77,65 78,09 10,99 11,10 7,94 8,08
Pi\ Šprovcu v AvtrlJI J« ATS ob nakupu blag« po 10,90 tolaijav.
| Prt nakup«toprodaji SKB ta MERKUR zWunav»t» 1» provfatk.1
Podatke za tocejntoo nora sporočajo
mt^k^UUpm^pmi»<kmrih
sprememb rnentalriSdh *tafr (jede na ponutfco in povpraievBf^ po aaVi valutah.

P.E. KRANJ,

XII 93
XI 93
105,6
SKUPAJ
106.7
GOSPODARSTVO
NEGOSPODARSTVO 102,4

MENJALNICA WILFANDelavski dom
tel.: 064/211-387
Vaš najboljši partner P.E. RADOVLJICA,
Grajski dvor
pri menjavi deviz Hotel
tel.: 064/714-013

k a k o v o s t i

K R A N J S K A Z A S T A V L J A L N I C A , KOROSKA41
TEL.: 2 1 2 - 4 2 9
o d 12. d o 15. u r e

NETO INDEKS
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K a t s c h b e r g / r e n n v v e g
jj&J smučarski center z 14
3^'cami. Višinska razlika je
i J l , - 1650 do 2500 m
norske višine. Ta smučarsm

ur

ki center ima 26 različnih
spustov, od lahkih, preko
srednjetežkih do najzahtevnejših, takoimenovanih "črnih"

D r u ž i n s k i s m u č a r s k i

c e n t e r

- zelo ugoden dostop - od
i z v o z a iz avtoceste z a
" R E N V V E G " s a m o 5 minut
- z e l o u g o d n e d r u ž i n s k e karte
- vedno veliko s n e g a

KATSCHBERG/Koroška, od predora Karavanke
Po avtocesti proti Salzburgu (ca 87 km), izvoz RENNVVEG
TELEFONSKEINFORMACIJE:0043-4734-630,FAX:753

cLo.o.
P.p 45, 61001 Ljubljana
vv

T e l . : (061) 2 1 3 - 4 7 5

S Q

k o t d r ž a v a

Brdo - Združenje SQ za
Gorenjsko je do zdaj v okviru
treh sejemskih prireditev v
Kranju Slovenski proizvod Slovenska kakovost podelilo
380 modrih, 66 zlatih in 11
zelenih znakov SQ. V sredo pa
je na Brdu pri Kranju predsta-

prog. To pomeni skupno 80
kilometrov smučišč. Zmoglji
vost žičnic je izredna - 19.000
(devetnajsttisočlll) oseb na uro!
Žičnice obratujejo od 9. do
16. ure. Tudi pri izbiri kart se
nudi precej možnosti. Poleg
normalne dnevne karte obsta
ja še dvodnevna, trodnevna...
Lio. do 14-dnevne, sezonska
karta, poldnevna, mladinska,
skupinska in družinska. Na
razpolago je tudi 140 učiteljev
in trenerjev smučanja. K brez
mejnemu smučarskemu zado
voljstvu prispeva tudi veliko
število smučarskih koč, ki so
vsepovsod na pobočjih, kjer
se lahko v sproščeni atmosferi
podprete. Sicer pa so ob
samem pobočju tudi hoteli,
apartmaji in zabaviščni objek
ti. Katschberg se resnično
izplača.

vilo drugi del kataloga prejem
nikov znakov SQ. Ob predsta
vitvi je Mitja Borko, vodja
nacionalnega programa pri min
istrstvu za znanost in tehnolo
gijo r e k e l , da tovrstno
promoviranje najboljših slo
venskih izdelkov in storitev
pomeni usmeritev, da je Slove
nija država kakovosti. Kranjs
kemu oziroma gorenjskemu
združenju, Id ima pomembno
vlogo na tem področju, pa je
priporočil, naj se poveže s
slovenskim združenjem za ka
kovost
V Kranju bo jeseni že četrta
specializirana sejemska priredi
tev Slovenski proizvod - Slo
venska kakovost na katerem se
bodo predstavila slovenska
podjetja in kandidirala za znak
SQ. Na letošnji prireditvi pa
bodo sedanjemu programu do
dali tudi podeljevanje znakov
SQ za storitve na področju
turistične, gostinske in rekrea
cijske dejavnosti. • A . Ž.

MEGGI
TOURS
V a b i n a počitnice v apartmaju
v BOHINJU/
V i k e n d paket samo 2 3 - 3 3 D E M n a osebo.
^ Z a n i m i v a ponudba prvomajskih
•
počitnic.

•

Informacije: Meggi tuurs Kranj in Skofja Loka,
tel.:223-870 in 623-173.

l CILJ, (AS POTOVANJA, 1 DATUM CENA
PREVOZ i GOSTINSKE
STORITVE
PRIJAVE
ODHODA
iaanaHMMMeiaMBiaMieeaaeai^^
PARIZ
6 dni
1 noćite v z
1 KOMPAS KRANJ Tel.:211-022 | 16.3.
bus
298 DEM
i zajtrkom
i SKOFJA LOKA Tel.:620 960
;

K
C A N G Š L A N G - shujševalni č a j
* zmanjševanjem telesne teže krepite organizem. Vsi dosedanji
r«Pe.rati za hujšanje (vitaminske tablete, dietski preparati) so reševali
f'°t>'em zmanjševanja telesne teže, ne pa tudi ohranjevanja idealne
"'sr>e
teže.
Izjema pri
pri lom
temjo
je ČANG-SLANG.
telesne
—™
w . izpila
om^u-uLniiu, čaj
vaj za reduciranje
. w « * — —
Dri
lriti>M>L.l recepturl.
*—• Je
i—zdravilen, iz naraunlh
na lahko
Po kitajski
naravnih cnstavln
sestavin in ga
„1°™oljarno za posebno nego telesa: povzroča izgubo teže, plinov,
^Pičenih maščob in spodbuja izgubo teka. Z rednim pitjem čaja
^G-SLANG bodo izgorele odvečne telesne maščobe, vaše telo pa bo
£°«talo gladko in gibčno. Čaj CANG-ŠLANG je sestavljen Iz posebnih
Suf^ !'" i« primeren za ženske in moške, stare in mlade, za vse starosti.
^G-SLANG so nekoč pili bogati Kitajci. S pitjem tega čaja so obdržali
"jPst in gibčnost. Tudi vsak obrok hrane so čutili kot en sam požlrek,
škatlica ČANG-ŠLANG vsebuje 40 vrečk čaja, ki so garancija za
niti L ene telesne teže. Po pitju čaja ne čutite v želodcu nobene teže
CAM^ l "J9« neprijetnosti, kajti niste pili pivskega kvasa, pač pa
^G-SLANG, čaj s tradicijo več kot 1700 let.
s W '* bo teže je dovolj, da vsak dan pred obrokom popijete eno
\°aelic tega čaja in vsi problemi bodo rešeni. Zaradi izgube telesne
i!.?
nervozni, nasprotno, ohranili boste dobro razpojkrfenie.
u""' učinek boste dosegli, če popijete dve skodelici CANG-SLANGA
spanjem.
E N A : 5 9 9 , 0 0 S I T + PTT stroški
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Druga pošiljka državne pomoči
Tokrat k o r u z a in sojine tropine
Višji regres: sedem i n štirinajst tolarjev za kilogram
Kranj - Gorenjske občine so (bodo) v teh dneh dobile z
republike že drugo pošiljko krmnih žit, s katerimi država
pomaga kmetijstvu ublažiti posledice lanske suše.
V kranjski občini so tokrat prejeli 175 ton koruze in 64 ton
sojinih tropin. V občinskem sekretariatu za gospodarstvo že
izračunavajo, kolikšne količine bo dobila vsaka zadruga
(osnova je število glav velike živine). Če se ne bo kaj
zapletlo, bodo kmetje lahko kupovali koruzo in sojine
tropine po regresirani ceni že prihodnji teden. Regres je
tokrat večji, kot je bil za prvo pošiljko. Kmetje, ki so ob suši
utrpeli 30- do 50-odstotno škodo, bodo pri nakupu lahko
uveljavljali regres sedem tolarjev za kilogram, tisti z več kot
50-odstotno škodo pa štirinajst tolarjev. Izhodiščna cena
koruze je 22,37 tolarja za kilogram, sojinih tropin 38,87
tolarja, k ceni pa je treba prišteti še stroške prevoza in
razdeljevanja. • C Z .

" S o s e d u

V pismu, ki ga je podpisal
predsednik cerkljanske podruž
nice kmečke zveze Franc Žlebir,
očitajo komisiji, da je "zlona
merno ali kot nesposobna za
pravila sredstva", ki bi jih
država sicer prispevala za ubla
žitev posledic suše, da je "delala
v škodo nekaterih kmetov" in
jih izigrala, da je povzročila
nezaupanje kmetov v oblast, v
občino in njene komisije, v
predstavnike zadrug in kme
tijske svetovalce ter nepredvidlj
ive posledice, ki se kažejo v tem,
da se kmetje prepirajo med

Sovodenj - V torek, 22. februarja, ob devetih dopoldne bo v
zadružnem domu na Sovodnju predavanje o pravilni rabi
travne ruše. Predaval bo mag. Miran Naglic, specialist za
rastlinsko pridelavo v gorenjski kmetijski svetovalni službi.

Zatiranje talnih š k o d l j i v c e v
Skofja Loka - Kmetijsko gozdarska zadruga in svetovalna
služba vabita v sredo, ob 9. uri v sejno sobo zadružne enote na
Trati, dve uri kasneje pa v sejno sobo na Spodnjem trgu 29 v
Škofji Loki (nad zadružno trgovino) na predavanje o zatiranju
talnih škodljivcev. Predaval bo mag. Gregor Umek s
Kmetijskega inštituta Slovenije. Predavanje bo aktualno, saj
so se škodljivci, predvsem strune in ogrci, v zadnjih letih zelo
razmnožili in povzročajo veliko gospodarsko škodo na
krompirju in na travnikih. Poleg teh povzročajo škodo tudi
bramar, sovke, kalčkove muhe, nematede... • C Z .

Kranj

Obveščamo

G O Z D O V

da odkupujemo vse vrste gozdnih
s o r t i m e n t o v , k a k o r t u d i l e s na p a n j u .
Izvajamo t u d i o s t a l a d e l a v g o z d u gozdnogojitvena dela, sečnja,
spravilo, transport...
r \

r \

š k o d a ,

m e n i

odstotkov škode) predpisala re
publika in da je ocenjevanje
otekalo po navodilih kmetijsega ministrstva in v sodelovan
ju s kmetijsko svetovalno
službo. Pravilnost ocenjevanja
je potrdila tudi revizija, ki jo je
opravilo ministrstvo. Predsednik
cerkljanske podružnice kmečke
zveze Franc Žlebir se je ocenje
valni komisiji opravičil za kri
tike (komisija je škodoželjna,
skorumpirana, nesposobna, zlo;
namerna...), ki so jo ogorčeni
kmetje dali v "določenem emo
cionalnem stanju"; sicer pa je v
njihovem imenu vztrajal pri
tem, da je treba ponovno preg
ledati prijave o škodi s tistih
kmetij, ki so imele manj kot 30
odstotkov škode in so izpadle iz
seznama pomoči.

E

Ugovori do 21. februarja
Občinska komisija za oceno
škode po suši je sklenila, da
kmetje, ki se počutijo oškodo
vane, lahko do ponedeljka, 21
februarja, ugovore glede oce
jene škode oddajo v zadrugah,
svetovalni službi, na krajevnih
uradih ali na Občini Kranj.
Komisija bo pritožbe pregleda
la in do njih zavzela stališče,
organizirala sestanek z oškodO"
vanimi in odpravila vse mor
ebitne napake, ki so nastale pt
ocenjevanju škode ter pri zbir
anju in vnašanju podatkov v
računalnik • C. Zaplotnik
6

niki ne zahtevajo vrnitve pr .'
moženja ali zahtevajo le d j
ostane preostali del v la
sedanjega lastnika, ki postafl,
član agrarne skupnosti. V p* '
meru, ko člani ne morer
uveljaviti enakih pravic, kot s
jih imeli pred podržavljenjefl '
lahko zahtevajo odškodnine> P?
splošnih odškodninskih predp '
sih. Kar zadeva stvarne ^
pravne ovire za vračanje V '
moženja, bodo smiselno up° '
abljali določbe zakona
denacionalizaciji. • C. Zap' '
nik
sl

p r e m o ž e n j a

i n

1

p r a v i c

Jutri ali pojutrišnjem bo začel veljati zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih
skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic. R o k za vložitev zahtevkov je
dve leti.

Lahko se zglasite na gozdarskem obratu na Zlatem
polju v Kranju (vrtnariji) ali pokličete po telefonu
064/213-364,211-252.

Kranj - Zakon ureja ponovno
vzpostavitev in organiziranje
agrarnih skupnosti ter vračanje
premoženja m pravic, ki so jim
bile odvzete s povojnimi pre-

T a n i

LASTNIKI
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IMATE KOSTANJEV GOZD,
Ki GA JE NAPADEL RAK ?
LES SE SUŠI!
S POSEKOM TAKIH DREVES BOSTE POSTOPOMA
OBNOVILI SVOJ GOZD, LES PA VAM BO
ODKUPIL
TANIN"SEVNICA,
• TAKO BOSTE REŠIU SVOJ GOZD IN
IMEU PRI TEM TUDI FINANČNO KORIST.
VSE ŽELENE INFORMACIJE DOBITE NA TELEFONSKIH ŠTEVILKAH
0 6 0 8 41 3 4 9 i n 41 0 4 4
AH NA SEDEŽU TOVARNE TANIN" V SEVNICI.
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G O Z D O V

p a

seboj, češ: "Sosedu je priznana
škoda, meni pa ne!"

Zakon o agrarnih skupnostih

V r n i t e v

KOSTANJEVIH

p r i z n a n a

"Suša je bila za vse enaka"
Kmetje hočejo zvedeti, kdo
so bili ti "strokovnjaki" in
njihovi sodelavci po vaseh in
zadrugah, ki niso znali ugotoviti,
da dež ni padal na nobeno njivo
in da je bila torej suša za vse
enaka. Sprašujejo, zakaj ima
eden izmed kmetov v Zalogu
266 tisoč tolarjev škode na
hektar, vsi ostali pa le 30 do 60 državne pomoči izpadli skoraj
tisoč tolarjev, zakaj so iz kroga vsi kmetje s Spodnjega Brnika,
upravičencev do občinske in čeprav imajo vsaj dve tretjini
izredno peščene zemlje, zakaj je
škoda višje ocenjena tam, kjer je
bolj humusna zemlja... Ob tem,
110 kmetij pod tridesetimi odstotki
ko kmetje ugotavljajo, da za
V kranjski občini je Modo prijavilo 10S1 kmetij. 941 zaplet ni krivo kmetijsko minis
kmetij je utrpelo več kot 30-odstotni izpad kmetijske trstvo, ampak občinska komisi
pridelave in je po republiških merilih upravičenih do
ja, zahtevajo, da komisija
državne (in občinske) pomoči, 110 pa je imelo manjšo
napako odpravi, prizna škodo
škodo in ni upravičenih do regresov, olajšav in drugih in tako kot ostalim zagotovi
ugodnosti.
denar za regresiranje nakupa
krmnih žit. Od skupščine tudi
Nekateri pretiravali, drugi preveč skromni
zahtevajo, da izreče nezaupnico
Franc Malovrh iz sekretariata za gospodarstvo* sicer tudi
vsem, ki so sodelovali v komisiji.
član občinske čenllne komisije, je povedal, da so nekateri
kmetje pri prijavljanju škode pretiravali, drugi so bili preveč
Predsednik seje opravičil
skromni, nekateri pa škode sploh niso prijavili in Zdaj prosijo
za pomoč. Občinska komisija je obravnavala vloge na osnovi Občinska komisija za oceno
ocenjene škode na travinju in poljščinah za vsako izmed 66škode po suši, ki jo vodi kmet
katastrskih občin, p/i tem pa je glede na republiška merila Jaka Korenčan s Podbrezij,
upoštevala statistično ugotovljene pridelke v občini, ki so sicer tudi občinski minister za
manjši od dejanskih, in cene pridelkov, ki jih je določilo kmetijstvo, se je prejšnji četrtek
ministrstvo (seno 15,50 tolarja za kilogram, silazna koruza
sestala s člani lokalne, cerkl
4,14, krompir 18, pšenica 24...). V komisiji se ne strinjajo zjanske ocenjevalne komisije in
oceno, da je bila suša za vse enaka. Pri ocenjevanju na terenu
predsednikom cerkljanske po
so zaradi različne sestave tal opazili razliko tudi med družnice kmečke zveze. Na
sosednjimi, bližnjimi parcelami
sestanku so ugotovili, da je
največ kmetij, na katerih je bila
Pomoč tudi za tiste pod trideset?
ocenjena škoda manjša od 30
Ker v kranjski občini verjetno ne bodo porabili vsegaodstotkov vrednosti kmetijske
denarja, ki jim gaje republika namenila za regresiranjepridelave, kar je spodnja meja
obrestnih mer pri posojilih za financiranje pridelave in za pridobitev občinske in
naložb, v sekretariatu za gospodarstvo razmišljajo, da bi državne pomoči, na območju
presežek namenili za pomoč kmetijam, ki so ob lanski suši cerkljanske zadruge, še zlasti v
utrpele 20- do 30-odstotno škodo. Odločitev o um Je odvisna vaseh Spodnji Brnik in Zalog.
Člani občinske komisije so pou
od soglasja kmetijskega ministrstva in komisije za kmetijst
darili, da je merila za ocenje
vo.
vanje škode (in tudi mejo 30

Pravilna raba travne r u š e

4

b i l a

Cerklje - Cerkljanska podružnica Slovenske kmečke zveze je v
imenu 81 kmetov, ki so po oceni občinske komisije ob lanski suši
utrpeli manj kot 30-odstotni izpad pridelkov in so po republiških
merilih izpadli iz kroga upravičencev do državne (in dela občinske)
pomoči, naslovila na kranjsko občinsko skupščino protestno pismo,
v katerem so zapisane kar precej hude obtožbe na račun dela
občinske komisije za oceno škode po suši.

Cerklje - Aktiv kmečkih žena Cerklje in kmetijska
svetovalna služba vabita na zdravstveno predavanje z
naslovom Revmatična obolenja in krčne žile. Predavanje
bo v torek, ob pol štirih popoldne v prostorih zadružnega
doma v Cerkljah. Predavatelj dr. Janez Remškar iz
Univerzitetnega inštituta za pljučne bolezni in tuberkulozo
Golnik bo odgovarjal tudi na vprašanja udeleženk. • C Z .
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R e v m a t i č n a obolenja in krene ž i l e
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Predavanja

M-KŽK Kmetijstvo
Begunjska
c. 5
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Protest s Cerkljanskega:

Po zakonu sodijo med
agrarne skupnosti podobčine,
vasi, srenje, soseske, korpora
cije, urbari al ne in druge po
izvoru podobne skupnosti. Za
njihovo premoženje in pravice
štejejo solastnina ali skupna
lastnina, ki je bila v zemljiški
knjigi vpisana na agrarno skup
nost in njene člane z navedbo
lastninskih deležev ali brez njih,
ter pravica do paše, nabiranja
stelje in d račja, sečnje lesa,
pravica do napajanja živine in
druge podobne služnostne pra
vice.
Zakon določa, da agrarna
skupnost ni pravna oseba, am
pak skupnost posameznikov in
organizacij, ki deluje na podlagi
pogodbe in jo je možno
vzpostaviti le na območju,
kjer je nekdaj že obstojala in
delovala. Pravico do ponovne
vzpostavitve imajo vsi nekdanji
člani, njihovi dediči ali pravni
nasledniki, na katere je bila
prenesena premoženjska pravi
ca. Če pravila agrarne skupnosti
dopuščajo, lahko postanejo nje
ni člani tudi drugi državljani in

Po zakonu je zahtevke
za vrnitev premoženja in
pravic treba vložiti v dveh
letih, to je do 19. februar
ja, 1996. leta. K zahtevku
je treba predložiti še potr
dilo o vpisu v register
agrarnih skupnosti, odloč
bo o podržavljenju, izpisek
iz matične knjige, overjen
članski imenik in druga
dokazila.

naravi le tisti, ki je član agrarne
skupnosti, medtem ko vsi ostali
lahko zahtevajo le nujni delež v
gotovini. Če nekdanji člani,
njihovi dediči ali pravni nasled
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GOZDAR, D.O.O. KRANJ
ZAGRAJŠKOVA11, KRANJ.TEL218-798
PISARNA.OLDHAMSKA 1.TEL215-913

O D K U P U J E M O
organizacije. Pri tem imajo
prednost sedanji člani pašnih
skupnosti. Agrarna skupnost je
ponovno vzpostavljena, ko po
javnem pozivu prejšnjim čla
nom najmanj trije polnoletni
upravičenci sklenejo sporazum
o vzpostavitvi skupnosti in
sprejmejo pisna pravila; ponov
no pa je organizirana tedaj, ko
je vpisana v register agrarnih
skupnosti.
Član agrarne skupnosti lahko
uveljavlja le tak obseg premo
ženjskih pravic, kot jih je imel
sam ali njegov prednik ob
podržavljenju. Če je prejšnji
imetnik pravice že umrl, se
zanje izvede dedovanje po za
konu o dedovanju. Pri tem
lahko deduje premoženje v

1

GOZDNE LESNE SORTIMENTE VSEH
D R E V E S N I H V R S T IN K A K O V O S T I

I Z V A J A M O
- P O S E K IN S P R A V I L O L E S A
- G O J E N J E IN V A R S T V O G O Z D O V
- ZAHTEVNI POSEKI V NASELJIH, PARKIHIN O S T A L A D E L A Z D V I G A L O M N A VIŠINI
D O 18 m .

P R E V Z E M
GOZDNIH POVRŠIN V UPRAVLJANJE
ALI Z A K U P

kot so obrekovanje, pisanje vali na naši skupščini in da je glede na dejstva, ki ste jih sama
domnevnih stvari in govoric.bilo navedenih več ie zapisanih navedla, skozi vaše predavanje
Ni normalno, če človek druge razlogov, zakaj je občina skofja po moje ne uresničuje.
zgolj tali, pred svojim pragomLoka upravičena do svojega Glede na to, da je bila
pa ne zna pomesti. Pa kaj siokraja. Mimogrede naj tu pose- slovenska ustava sprejeta po
umišljate, da ste, g. Deiman? bej poudarim, da ne glede na prvih demokratičnih volitvah,
kasneje, s strani Ustavnega so- in glede na to, da je manj kot
Angel Lucifer? Vseved?
Igranje z ugledom
države
Osebno mi je popolnoma dišča zavrnjeni del 95. člena 10 % Slovencev povsem proti
vseeno, če ste se pogovarjali zZakona o lokalni samoupravi, splavu, pravico do izbire pač ne
tedaj, torej začetek januarja, morete pripisati bivši volji bivpremiejem
direktor
dobra za vse, ki spremljajo jev, dejstvonapaposvetu
O tem, da ritem slovenske
je, da še nistesploh ni bila primerjalno aktual- šega vladajočega razreda,
slovensko politiko, in še pose
Notranje politike ie nekaj časa
Če je večinsko slovensko
nikakršen direktor. Mislite, dana lokalna samouprava, kot pa
bej za druge, manj pomembne
določata predsednik republike
boste izgledali imenitnejši, če bovprašanje našega okraja. Ker je mnenje tako, da podpira pravi
politike,
škodi
pa
tistim
časopi
Milan Kučan in obrambni minkdo mislil, da ste direktor, ki sele vztrajal, da bi moral imeti co do svobodne izbire, in glede
som, ki se hočejo razglasiti za
*ster Janez Janša, danes ni več
je celo dvakrat pogovarjal z g.izhodišča, sem videl dve moi- na sprejeto zakonodajo, vi, v
neodvisne.
nobenega dvoma. Ta dva politinosti, da bi morda še kdo dodal javni instituciji, kot je šola, tega
Drnovškom.
" > ki imata poleg sedanjih
Čemu pretvarjanja? Zakaj kakšen razlog ZA okraj. Tako dejstva ne morete prikrojiti po
Najbolj
delikatno
pri
vseh
nasprotnih političnih pogledov
sem predlagal, naj o tem pripra- svoji podobi na način, da skusporih je to, da sta očitno takovsiljevanje mnenj in enormenvi svoja videnja nekaj občinskih sate vplivati na otrokova čustva
« vrsto nerazčiščenih zadev v
občutek
posesivnosti
nad
ljud
Kučan kot Janša izgubila ie ves
Preteklosti, sta zdaj poskrbela za
funkcionarjev, za kar bom (sevanje zaščitnih sredstev, skriobčutek in posluh za ohranjanjemi in svetom? Raje premislite, g.
najnovejši škandal pri slovens
poskrbel jaz, on pa naj skliče vanje zarodkov, zmanjševanje
Deiman,
kako
boste
izpopolnili
dobrega ugleda naše države.
kih odnosih s svetom, saj sta v
predstavnike loških, strank.
pomera kontracepcije, splav je
vaše
pomanjkljivo
strokovno
Tako je do vrhunca njunih
svoje spopade vpletla kar amerše istega dne sem sekretarja za umor). S tem vi posegate v mojo
znanje,
da
bodo
monografije
obračunov prišlo ob aferi z
tikega veleposlanika v Sloveniji
občo upravo in proračun sezna- in drugih očetov in mater starodkrtim oroijem na mariborsGorenjskega muzeja kvalitet njl o dogovoru z g. Havvlino. ševsko pravico do svobodne
Marko Jenšterle
Allana Wendtsa.
nejše, namesto da zdravite
kem
letališču,
zaradi
česar
so
Spori med Kučanom in Janšo spore glede prezgodnjega od
svoje otroške kompleske z zlobČez nekaj dni sem ponovno vzgoje otrok,
Slovenijo v svetu začeli obrav
Potekajo tako temeljito in silopusta slovenskih vojakov, do navati kot driavo, ki prekupčujenim obrekovanjem in namernimgovoril z istim sekretarjem, pa Predlagam, da se o teh temah
to, da sta si oba na svoji stranikaterega ie prišlo brez Kuča
podtikanjem? Malo samokritikeje bil mnenja, da glede na pogovorimo na javni okrogli
*f pridobila nekatere ključne nove vednosti, in pa sevedaz oroijem, zdaj pa sta za nameVam ne bo škodilo? Saj ste brali dosedanji dve varianti o okrajih mizi, ki jo bomo organizirali,
ček
v
svoje
obračune
vpletla
še
v Republiki Sloveniji ni moč in tam izmenjamo strokovna
slovenske medije, preko katerih
afero z vojaškimi stanovanji.
Maoa!
smiselno kaj dodati. Rekel pa mnenja,
Poteka njun boj za absolutnoMinistrstvo za obrambo je rešepredstavnika svetovne velesileBog z Vami!
ZDA,
torej
driave,
ki
nedvom
je tudi, da bo sam govoril o tem
S spoštovanjem!
oblast. Spomenka Hribar v valo stanovanjske probleme tudi
no aktivno kreira svetovno poli
z g. Hov/lino in da ga bo skušal
Alenka Kovica
Zadnji številki Mladine piše nekaterim ljudem, ki niso njiho
Tomaž
KUKOV1CA
o o tem, kako ji ni uspelo vi uslužbenci, zelo nerodno patiko. Slovenija je proti njej
prepričati,
da
to
v
teh
razmerah
_
„
.
.
_ . . .
dipl.phil.
&
SOCCUlt.
seveda popolnoma zanemarljiv
najti odvetnika, ki bi ji pomagal
je, ker se med njimi pojavljajo faktor, v ZDA pa niti slučajno
Dolgujem še vir, ki sem
Cankarjeva 7 ni aktualno
tožiti obrambnega ministra Jan-taki, ki imajo pomemben vpliv
64000 KRANJ Ker pa je vprašanje okraja zelo P uporabila pri navedbi razis- V kolikor do teh stvari res na javnost, tako na primer ne bodo dovolili, da bi jim mi s
tesno povezano s področjem \ >
J .
' svojimi
notranjepolitičnimi
Pohaja in če so njihovi vzroki vglavni urednik dnevnika Delo,
varstva
okolja
in
urejanja
prosJ
°
,
.f
;
Loški
okraj
in
obračuni
kreirali
njihovo
politi
strahu pred ključnimi politični torej časopisa, ki mu te tako ali
Pohtiko ,
tora, sem se o temkar
<v«. veliko
r » « w P. .,.. . . £f
,
mi osebami v Sloveniji, potemtako
je pripisujejo "projanševsko" ko na področju diplomacije. S lokalna
samouprava prav zaradi obljube g. Hawlini Ljubljana 1W1
svojim veleposlanikom bodo
klima pri nas več kot nezdrava. politiko.
pač naredili to, kar bodo odlo
pogovarjal s sekretarjem, ki
Kranj, 16. februarja 1994
Poslej je spopade s Kučanom
nekoliko
drugače
pokriva to področje. Prednosti
,
Kučan in Janša zelo dobro čili pri njih, neki "mali driavi na
°ziroma njegovim krogom v
Balkanu" pa bodo verjetno
SOVOSCanOm
lavnosti največkrat nečenjal Jan-vesta, da si svojo moč lahkonekoč v prihodnosti, takrat, ko- Komentar k pisanju v Gor in slabosti okraj da, oz. ne, sem PrOSMa
, * ..
Tokrat pa je udarec prišel skrepita le z nadzorom nad bo to najmanj pričakovala in enjskem glasu, 4. februarja si skrbno beleiil. Glede nato, da
lredOSelj
Kučanove strani. Tako so v sredstvi javnega obveščanja. želela, odčitali potrebno lekcijo. 1994, o seji izvršnega sveta pa se je vprašanje okraja pokaz « W * f c >
Očitno sta si ta prostor ie
Skupščine občine Skofja Loka. zalo
dnevniku Republika najprej naSe ni dolgo tega, ko smo
bodo
je iz sedanjih občin zaenkrat
"Jfgriili, da se veleposlanik razdelila, saj imata vsak vsajjadikovali nad tem, ker so nas V sredo, 2. februarja 1994, minastale
upravne enote, sem resNaprošam vse, ki hranijo
Wendt preveč druii z Janšo,po dva glavna medija, od katernjihovi diplomati uvrstili med telefoniral g. Žargi z vprašan to dal, glede
na drugo delo, vdoma kakršnekoli dokumente,
jem, ali bi kaj komentiral tisti
Potem pa se je v obeh časopi-ih je eden z dolgoletno tradicijo,
drugi plan.
iz katerih je razviden nastanek
drugi pa iz novejših časov. balkanske države. Zdaj jim z del zadnje seje izvršnega sveta,
sjh> znanih po tem, da sta blizu
našo neprevidno notranjo poli
Za oddelek za obrambo pa se iein razvoj tega podorčja ali jim je
Kučanovi struji (Republiki in Kakšna so Kučanova stališča, tiko samo dokazujemo, da seglede obravnave lokalne samou
dolgo
pripravlja,
da
bo
prišel
kaj znanega iz lastnega zapag.
dnevniku), pojavila informaci-lahko v glavnem razberemo izniso zmotili. Če bodo pred prave, kjer je bil prisoten tudi direktno
pod ministrstvo, kartanja ali pripovedovanja drugih
Dnevnika in Republike, Janša in
Hawlina, predsednik občinske
!*> da naj bi ZDA v kratkem
ugledom
same
države
prevlado
tudi
pomeni,
da
na
tem
področali prednikov, da vse to izročijo
njegovo politiko pa je najbolje
skupščine skofja Loka, češ da
°dpoklicale svojega veleposlanivali osebni obračuni politikov,
knjižnici Osnovne
v Sloveniji. Vzrok za to naj spremljati s pomočjo Dela in pač ne moremo pričakovati, da mu je le-ta poslal o tem svoj,u ni pričakovati bvtvemh vpliup >dnslie
zapis za objavo. Ker nisem vov ah okraj v Škofji Loki da ali šole
°i bilo ravno njegovo druienjeSlo
z venca. Takšna razdelitev bi nas uvrščali kam drugam.
Predoslje, m
gospe Gorjančeprostora je seveda
vedel, kaj je pripravljenega za
*anšo. K temu je treba dodati medijskega
še
vi.
objavo, se mi je zdelo razumljiOstaja tako samo Se sekretariatSmatram namreč, da bi bil
vo in to sem tudi odgovoril, daza drulbeni razvoj. Sekretar le-zbrani material na enem mestu
tega pa je sicer ie pred časom najboljša naloiba za ohranjanje
nimam kaj komentirati, dokler
O D M E V I
ne vem, s čim imam opravka. povedal, da vprašanje reformezgodovinskih in kronoloških
Članka g. Žargi ja in izjave g. občine, ni njegovo področje. podatkov, iz katerih bi lahko
marsikaj ne. Jasno kot beli danprizadeva za nasprotna, torej Hawline ne bom sodil. Mogoče Marsikaj pa sva tudi že s tegaustvarjali naši zanamci svoje
za legalizacijo krvnega mašče se bo zdelo potrebno in primergospodarskega vidika ugotavljaOh ja,
zopet
je, da bodo te ustanove Uvele, so
vedenje o preteklosti tega ob
Uvele in iivijo tudi v teikih vanja, prostitucije, javnega no kaj več povedati članom
močja.
Marsikaj
bi
tu
lahko
še
zapisal.
nečistovanja, lati, korupcije, izvršnega sveta.
Jože
Dežman
razmerah, lahko pa bi delovale
Za uvidevnost se že vnaprej
bolje, če bi bile sodobne. Čudnosplošnega razvrata in anarhije? Sam pa moram ovreči v tej zvezi Pa upam, da je zaenkrat dovolj.vsem najlepše zahvaljujem.
Jasno je, da g. Dežman ne je,
Torej
ne
drži,
da
se
delo
glede
da ima skoraj vsaka KS večjo Moje mnenje o lokalni sanekaj bistvenih stvari. Znan je
***rt biti srečen, če ne podtika,
Jože Dolhar
večnamensko kulturno dvora moupravi je, da je bolj dvakratpsihološki pristop, da nekoga izhodišč še ni začelo. Res pa je,
Vsiljuje mnenja ter iali. Kaj no,
Brdski mlin
pomeriti in šele nato ustreliti, nekaj obtoiiš in je kriv, ne da že predolgo traja, čeprav v
kot
mesto
Kranj.
Vsekakor
l gega od človeka njegovegapa bi bilo zelo fino, če bi vsakokot zadeti v temo. Kolikor so
Predoslje 21
tem času ni tako aktualno.
glede
na
dokaznost.
Potem
naj
*° a nisem niti pričakoval. A
stvari nejasne te pri financiranse pa brani; če se mu ne uspeDogovarjal sem se tako v
mesto pridobilo tiste
^ «io kratek odgovor, da ne bigorenjsko
resnica
ju novih občin, čemu naglica, ko zadosti agresivno postaviti v začetku januarja letos z g. Preprosta
nove
objekte
ali
posodobilo,
ki
"eimanova podtikanja slučaj jih najbolj potrebuje. Teh naj
pa vemo, da se pri denarju vsebran ob čisti izmišljotini, potem Hawltno le ookraju, ne pa o
Pismo Alenke Kovšca je
no postala resnica, čeprav si nujnejših investicij ni v planu, čezačne in neha. Potem imate
analizi izhodišč za lokalno
je za javnost kriv, čeprav de samoupravo. O slednjem vprasprožilo zelo obširne razprave
satn to verjetno neznansko ieli.
neučinkovito
upravo,
zgolj
bir
pa so, je vprašanje, od kje bo
ni. Metoda je poznana,
o svobodi odločanja o rojstvu
Če bi razmišljali po Deima- prišel denar za njihovo gradnjo.okrate. Nove občine naj bi jansko
ŠMJU pa imam kot predsednik te
.
dodajam zelo
irtve pa tudi.
novi logiki, ki pravi, da je Iz mini žepnih občin vsekakor vsekakor bile bolj učinkovite inIn
komisije
z
g.
Hawlino
tako
slabe
' '
.faktično
razmišlsedaj
o
strokovnih
izhodiščih,
Vsakdo, ki omeni Hitlerja, na£
manj zbirokratizirane, sploh paki naj bi bili vzrok za tokraten tzkušnjein izjave, da ,ih tokrat V ?
tetko. To ni jasno niti meni, niti
J?t, potem je danes ves svet
^
*
.
ne tako majhne kot si ieli LDS. zaplet na seji izvršnega sveta: nebi želel odpirati
Vam, niti Vladi RS. Vsekakor pa
četrti reich. No, ker si g. Det- bo Vlada najprej poskrbela, daKot avtorju komentarjev se mi
Sedanja občina je živ organizem
^j
V
letu
1992
in
1993
ie
izmenično
"ton stvari tako nedonošeno še bolj obdavči navadne državl- zdi zelo pomembno, da javnost
> [
^
.
občasno prihajalo do vprašanj o ne glede na predvidevanja, da J
Poenostavlja in ker ne razume
^
jane, da bodo vsaj namnoieni sponzna tudi onostranstvo lepih
bodoči lokalni samoupravi in o bo Živela še nekako do konca
}? 8a, kar bere, naj mu povem,driavni birokrati imeli plačilo. besed o medu in mleku v novih
okraju. Oboje je vezano3 r \ r
'
%
Životarijo na robu življenjskega
*T je imela vsaka dobra vladaSaj veste, da več kot bo novihobčinah, in se spozna z lumpar- loškem
prostor te sedanje občine Hawlim blizu pregovor, da Če „ j ^
. dajo, se posve'Zijo nacionalnega razvoja naobčin, več driavnih uslužbencev ijami, ki se za tem skrivajo in ki na
Skofja Loka, vendar so motni cilja je vsaka pot prava , um
nerojenim otrokom. Do
eh področjih. Tudi Hitler je bo. In upam, g. Deiman, da bo jih bomo koneckoncev plačali nosti
pristavljam
preizkušenega:
prepustiti
vplivanja na začetek, ob
nel svojo, čeprav se je razvila v
Radovljica razpadla na kar vsi Tudi tisti, ki so volili LDS. liko, funkcijo, različne. Za Ako prva sveča v hiši slabo
?
\ ka nji'o, v kar se je. To ne pomeni, da
gori bo vsa hiša brljava .
'
'
največ malih občin, da boste Popolnoma Vas razumem, dalokalno samoupravo ie beseda
' treba zasnovati slovenskokončno postali župan svoje se ne strinjate, če novinarji sama
Izvršni svet in sam si veliko
danijo s svojo krvjo in
zadosti pove, za kaj gre,
Zgojo na Mein Kampfu in Betajnove, kar pa Vam tal ni razkrijejo katero od afer, kjer
prizadevam, da je hiša kljub ^
'
za okraj pa je drugače.
konomijo na militarističnem uspelo na preteklih volitvah, ko
' &
J
kateri Ideesovski minister poneLoški izvršni svet je o obeh občasnim nesporazumom z g.
••
. J - • „_ • . • •
dealu, kot to razume g. ste bili kandidat SSS.
verja denarce ali zlorablja polo-vprašanjih ie večkrat razpravl Hawlmo razsvetliena.
VTricencij Demšar > P°™S )? P
*
{°
iffjKan, marveč, da je treba
iaj. To škodi vašemu ugledu in jal na svojih sejah, o čemer so
predsednik IS SO zanje do njihove samostojnosti
W£77 vizijo razvoja nacije. G. Deiman, Vi me sprašujete, doktrine razkošnega uiivačenja sorazmerno dobro poročala
Mladostnike
bodoče
starše
Skofja Loka
*\aWfno vizijo ima slovenska kakšna je moja vizija lokalne na plečih davkoplačevalcev. sredstva druibenega obveščan
pa predvsem seznanimo z vsemi
samouprave. Mogoče zato, kerToda g. Deiman, na ialost
a, bomo zvedeli poleti, vsaj
ja.
Istočasno
pa
tudi
o
loškem
težavami, ki jih čakajo, da se
Vam
ni
niti
nalo
jasno,
kaj
naj
bi
Pismo
g. Meti
toko obljubljajo in še to v pisni
novinarji bolj vedo, kaj je okraju.
bodo lahko odgovorno odločali.
iz tega nastalo, kako šele funk
njihov posel kot politiki in Za občine(o) vemo, da bo(do),
Kdor bi pa rad skrbel za
taki'
°
cioniralo. Toda, zakaj sprašujetesodniki.
Tavčar
zadnjič
medtem ko za okraj, včasih
nataliteto, naj poskrbi za to
mene,
ko
pa
je
LDS
taka
Prav j , kar trdi g. Deiman,
sam z dejanji - rojevanjem in
Kar se tiče zdruievanja bolje, včasih slabše kate. Ker V zadnjem pismu ste prešli na
namreč najino razmišljanje se stranka, ki ima na vseh resorjih
strank na kvazi sredini, je je bila za začetek decembra polje osebnega odnosa do pra dostojno skrbjo za svoje otroke,
^ojrio razlikuje. To ga verjetnosvoje strokovnjake, katerih šejasno, da gre pri tem za TREN 1993 napovedana obravnava vice
v
do svobodnega odločanja o tako da jih bo vzgojil v odgo
jdi najbolj skrbi. Verjetno sitako slabe idejne rešitve velikaUTNO utrditev pozicije LDS vdrtavnem zboru, tako o okrajih
rojstvih otrok. Jaz vam te pravorne samostojne osebnosti.
\ h da bi misli enako kot on,koalicija nonšalatno sprejme, obstoječem parlamentu. To pakot o občinah, je komisija pri vice ne kratim in tudi ne želimOpažam da si tisti, ki pridigajo
J so mu še zelo svete ostali vbrez da bi koga sploh kaj nikakor ne pomeni, da bo LDS izvršnem svetu naše občine posegati vanjo. Spoštujem vašodrugim namesto otrok omislijo
irL
inkvizicijskih vprašali. Kaj bi Vam potem pobrala tudi vse glasove ostalih
pripravila širši posvet med zainpravico, da se sami odločate, živalske hišne ljubljenčke, ki so
'Vključevanj iz radovljiške celice govoril, ko pa ie vse veste.
strank. To se je ie neštetokrat teresiranimi občani Škofje Loketako kot je v skladu z vašim manj zahtevni.
f > v kateri je bil zelo aktiven No, če Vas zanima stališče pokazalo
O. Horvat
v sosednji Italiji in sein ustreznimi republiškimi ustaosebnim prepričanjem. Pravica
F glasen. Najbrt, se mu hudostranke Zelenih Slovenije o tej
To se je potem tudido splava vas prav nič ne sili, da
folca, ker me ne bo mogel vrečitemi, potem bolje spremljajtebo tudi leta 1996 ali še prej, konovami.
Zgodilo 1. decembra 1994 v bi jo uporabili, daje le možnost,
Z stranke, ker mislim drugačejavna občila. Sicer Zeleni Slo bodo volitve v Driavni zbor. Čeprostorih
da se ljudje odločajo glede na
hotela Transturist. No
venije še niso črni Slovenije. si bo kdo zaradi tega zlomil vratvembra 1993
°t on.
svoje prepričanje in glede na
je tudi g. Hawlina
ne vem, vem pa, da bo Slovenija
Nisem
še
slišal
za
takšno
pre
Kot drugič pa g. Deiman
zaradi vprašanj loškegaosebno stisko, v kateri so se
Kolikor pa mislite,tudi to zdruievanje preiivela. obljubil
znašli. Zame je, glede na vso
*Zmišlj kot politik ali vsaj to imenovanje.
okraja
organizirati
obisk nekaj
Seveda
se
ob
tem
postavi
da gre za desničarsko stranko,
strokovno literaturo, ki mi je
Poskušafingiratiin vsako stvar,ste
"LoČanov"
na
Ministrstvu
za
vprašanje,
zakaj
se
g.
Dežman
zopet nasedli govoricam. In
' obstaja, kije vneto zagovarja.
pri g. Kozincu, Kerbila na razpolago, in glede na
Čemu sebojite desnih prične kot strela z jasnega pravosodje
oko dobiva ie vonj po sholas-sploh:
s
tem
obiskom
ni bilo nič, semposledice, ki jih ta pravica nosi,
repenčiti,
brt
ko
kjerkoli
zasle
strank. Mogoče zaradi tega, ker
to še vedno najboljša odločitev
ne duhovniku LDS, ki ne prisegajo
povprašal
g.
Havvlina
3. januar
di
drugačno
mnenje
kot
ga
ima
tradicijo, dobro
med slabimi Zato pa, da so
*zloči več, da vpreiena postorvzgojo, kina
ja
1994,
kaj
je
sedaj
s
to
zadevo.
sam?
Kar
je
pri
tem
jasno,
je
to,
pravi ne
ljudje pred tako odločitev post P O K U i l f l 2 2 3 - 1 1 1
i l kobila ne more biti konkurda mu pri njegovem polemič Odgovoril je, da bi rabil za takavljeni
v čimmanjši možni meri, o O B I S K A L I
J**« Mercedesu 500 SE. Tako kradi, ne nečistvuj, ne laži, ne nem pisanju vedno zmanjka razgovor pri ministru utemel
J « Prešernovo gledališče tudi ubijaj, ne pričaj po krivem? Se argumentov ter da potem pojitve. Dopovedoval sem mu, dajim je potrebno nuditi najširše o V A S B O M O
znanje, ki se po moji oceni in
mar vaša stranka, ki ja na seie v debato z nizkimi udarcismo vsaj ie dvakrat to obravna
*' duhu svetovnih trendov, pa
sortni park v Kranju in še nasprotni strani političnim sil
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DANES SE ZAČENJA 19. POKAL LOKA

JESENIČANI SE V B O J U Z A N O V O Z V E Z D I C O ŠE Z D A L E Č NISO

N A

BO KADIKOV LAHKO NATAKNIL ČELADO?

SORIŠKI

P L A N I N I

K A R 15 R E P R E Z E N T A N C
Skofja Loka, 18. februarja - Smučarski klub Alpetour in Ločani
so danes dobili v goste preko 140 mladih smučarjev iz
petnajstih držav sveta, ki se bodo jutri pomerili v slalomu, v
nedeljo pa še v veleslalomu za 19. Pokal Loka.
Ker na Starem vrhu ni dovolj snega, bo tekmovanje na
Soriški planini. Poleg dveh ekip naših tekmovalcev bodo
nastopile še ekipe: Argentine, Belorusije, Bosne in Hercego
vine, Hrvaške, Češke, Nemčije, Velike Britanije, Madžarske,
Italije, Nizozemske, Poljske, Slovaške, Ukrajine in Z D A .
Zaradi domačih tekem so nastop odpovedali mladi smučarski
upi Avstrije, ki so za našimi tekmovalci drugi najuspešnejši
udeleženci dosedanjih pokalov Loka, saj so na njih kar
sedemkrat osvojili skupno zmago.
Tekmovanje bo danes zvečer ob 18.30 uri v hali Poden odprl
predsednik častnega odbora, minister za obrambo, Janez Janša.
Ob kulturnem programu se bodo predstavile tudi vse ekipe
udeležencev. • V. Stanovnik
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ŽIVAHNA LIGAŠKA TEKMOVANJA
Kranj, Skofja Loka, Tržič, 16. februarja - Zadnji konec tedna so
članice NTK Merkur v 1.DNTL doma igrale z vodilno ekipo
Olimpije in izgubile z rezultatom 1: 6.
V D. DNTL za članice je ekipa Križ v soboto izgubila z ekipo
NTK Semedda z rezultatom 6 : 1 , ekipa Jesenic je premagala
TKI Kemičar s 7 : 0, ekipa Murove je izgubila z Vesno z 0 : 7,
ekipo EGP iz Škofje Loke pa so s 7 : 0 premagale gostje iz
Kopra.
V i n . DNTL za moške je ekipa EGP v Velenju s 6 :1 izgubila
proti ERI, Jesničani so z 2 : 5 izgubili z Logatcem, ekipa Križ pa
je s 6 : 1 premagala Šampionko.
Nadaljuje se tudi gorenjska namiznoteniška liga.V 15. kolu je
bilo najbolj zanimivo v derbiju v Škofji Loki, ko sta se EGP in
Javor Commerc razšla z neodločenim izidom.
Mladinci so se pomerili na odprtem turnirju v Ljubljani, kjer
je zmagal Smrekar (Vesna), dobro pa so se držali tudi Matej
Ošlaj, Jure Maček in Sašo Robida (vsi Merkur), ki so se uvrstili
med najboljših osem.
Danes ob 16.30 bo na Godešiču škofjeloško občinsko
prvenstvo za mlajše in starejše pionirje, zanj pa se je moč
prijaviti pol ure pred pričetkom. • V.S.

P r e d d a n a š n j o č e t r t o t e k m o finala hokejskega prvenstva so v j e s e n i š k e m t a b o r u , k j u b p o š k o d o v a n e m
J u r e t u S m o l e j u i n P a v l u K a d i k o v u , optimisti - P r o d a j a vstopnic ž e o d p o l d n e v a n a p r e j .
Jesenice, 18. februarja - Minuli torek je bilo v Tivoliju živahno,
kot smo bili vajeni na vseh dosedanjih finalnih srečnjih v boju za
tretjo slovensko hokejsko zvezdico. Po izenačeni igri v prvem
delu so Jesničani v nadaljevanju popustili. Porazu in vodstvu
Olimpije Hertz v zmagah z 2:1 pa je botrovala predvsem
neučinkovitost železarjev v napadu. Jesničani pa napovedujejo,
da bo danes vse drugače!
Tudi torkovo srečanje v Tivo
liju si je ogledalo preko šest
tisoč gledalcev, ki so uživali v
lepem in napetem dvoboju. Po
prvi tretjini je bil izid neodlo
čen, saj sta oba vratarja, kljub
nekaj lepim priložnostim, dobro
branila svoja vrata. V peti
minuti druge tretjine je Beribak svoje moštvo povedel v
vodstvo, ki ga je nato povišal
še tik pred iztekom drugega
dela srečanja, ko je zadel iz
prostega strela. Kot, da so se
sprijaznili s porazom, so Jeseni
čani v zadnjem delu tekme
popustili, vodstvo Olimpije pa
e povečal Toni Tišler, tako da je
il končni izid 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

GORENJSKA

LIGA

DVOJICA Z A V R H
V Gorenjski ligi po tem kolu ostajata v boju za vrh le še
Jesenice in Lubnik.
Ljubelj je v 10. kolu izgubil na Jesenicah pri vse boljši Kr.
Gori in praktično odpadel iz boja za prvo mesto, Jesenice in
Lubnik pa premagujeta vse nasprotnike in ostajata kandidata za
prvaka. V tem kolu je zelo dobro zaigrala tudi ekipa S. Jenka in
zanesljivo odpravila Elan v gosteh.
Rezultati: Kr. Gora : Ljubelj 7:1 (4984:4867), Lubnik :
Adergas 8:0 (4950:4726), Triglav : Jesenice 2:6 (4765:4927) in
ELan : S. Jenko 1:7 (4779:4903).
V vodstvu sta Jesenice in Lubnik s 18 točkami. Pari
naslednjega kola v soboto, 19. februarja, ob 16. uri: Lubnik :
Ljubelj, Adergas : S. Jenko, Elan : Triglav in Kr. Gora :
Jesenice. * Jože Pogačnik

P O K A L MESTA JESENICE
AVSTRIJSKIM

SANKAČEM

Planina pod Golico • Člani Sankaškega kluba Jesenice so
minulo soboto in nedeljo na progi v Savskih jamah organizirah
37. tekmovanje v sankanju na naravnih progah za pokal mesta
Jesenice. Nastopilo je 67 tekmovalcev in tekmovalk iz Avstrije in
Slovenije, manjkali so predstavniki Nemčije in Italije. Pokal so
osvojili člani avstrijske ekipe Frantschach pred ekipama
Železnikov in Tržiča.
Obenem je bila to tudi 1. tekma srednjeevropskega pokala v
sankanju. Naslednja bo 19. in 20. februarja v GarmischPartenkirchnu v Nemčiji, nastopili pa bodo tudi naši najboljši
REZULTATI Z A P O K A L MESTA JESENIC: cicibani: 1.
Lukas Wagner (Pinguin - Avstrija), 2. Philipp Wagner (Pinguin Avstrija), 3. Jure Pohleven (Železniki - Slovenija), deklice I:
Marlies Wagner (Pinguin Avstrija), 2. Nina Schetter (Feld am
See - Avstrija), 3. Ketama Kribitz (Seutschach - Avstrija) deklice
H: 1. Jerneja Habjan, 2. Ana Tolar (obe Železniki - Slovenija),
dečki 1:1. Čhristian Seywald (Golling - Avstrija); 2. Aleš Erjavec
(Jesenice - SLO), 3. Matic Benedik (Železniki - SLO) dečki n: 1.
Christoph Wagner (Pinguin -A), 2. Grega Lavtižar (Jesenice SLO), 3. Rene Ortner (Feld am See - A) st mladinke: 1.
Bernarda Tolar (Železniki - SLO) mL mladinci: 1. Rene Del
Fabro (Suetschach - A), 2. Franz Kelinfercher (Feld am See - A),
3. Simon Debeljak (Železniki - SLO), st mladinci: 1. Mathias
Schimon (Hohenberg - A), članice: 1. Tina Tolar (Železniki), 2.
Tončka Tolar (Železniki), 3. Breda Meglic (Tržič - vse SLO)
člani: 1, Robert Tomelitsch (Seutschach), 2. Andreas Ottitsch, 3.
Klaus Knauder (oba Frantschach - A) starejši člani: 1. Drago
Česen (Tržič), 2. Mirko Klinar st. (Jesenice - SLO), 3. Franz
Wieltsch (Finkenstein - A) dvosedi: 1. Krassnig (Suetschach - A),
2. Česen - Vizjak, 3. Meglic - Neme (oba Tržič - SLO). • J. Rabič
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KRAJČAN0M VEČ KOT POL M E D A L J
Kranj, 16. februarja - Konec prejšnjega tedna je Športna
zveza Ravne organizirala I. mednarodne igre šolskih otrok.
Na Koroškem se je zbralo 17 mestnih reprezentanc iz osmih
držav, največ tekmovalnega uspeha pa je imela mlada ekipa
mesta Kranj, sai ie ekipno zmagala, od petnajstih pa so
Kranjčani osvojili kar osem kolajn.
Poleg uspehov skakalcev Primoža Peterke, Miha Eržena
in Roberta Janežiča, ki so dobili vse tri kolajne (o njih smo Že
pisali) gre pohvaliti še Andrejo Gašperlin, kije dobila zlato
medaljo v veleslalomu in Luka Sorlija, ki je dobil srebro v isti
disciplini. V smučarskem teku je ekipa Kranja nastopila samo
z dvema tekmovalkama. Zmago si je pritekla Nusa Žibert,
bron pa je osvojila Tadeja Brankovič. Med dečki je v teku
osvojil bronasto medaljo Anže Lauseger. * V.S.

Z M A G A L O G STEINELA
Ljubljana, 12. februarja - V 16. kolu medregijske lige so
kegljači Log Steinel-a gostovali v Ljubljani, kjer so se srečali z
ekipo Lokomotive.
Srečanje je bilo zelo razburljivo, več znanja pa so pokazali
stražiški kegljači in nasprotnika premagali z rezultatom 6 : 2
(4939:4910). Najboljši v ekipi Loji Steinel-a je bil Milan Jereb,
točke k zmagi pa so prispevali še Bojan Hafner, Vinko Cvirn in
Brane Benedik.
Po 16. kolu je v vodstvu Slovan iz Ljubljane z 32 točkami,
drugo je moštvo Log Steinel-a s 25 točkami, sledi Riko iz
Ribnice z 19 točkami, Kamnik 18 itd.
V prihodnjem kolu, 26. februarja, bo ob 9. uri igral Log
Steinel na domačem kegljišču z moštvom Izole. • Martin Silar

Po treh finalnih obračunih
Ljubljančani sicer vodijo z 2:1,
vendar se Jeseničani v boju za
naslov prvaka še zdavnaj niso
redali. "Žal je še težko reči, ali
osta na današnji tekmi lahko
zaigrala poškodovana Jure
Smolej in Pavel Kadikov. Po
sebno Kadikov ima težave, saj
zaradi zatrganega in nato zaši
tega ušesa ne more natakniti
čelade," je povedal tehnični
vodja ekipe Brane Jeršin.
Številni navijači Jeseničanov
in Ljubljančanov pa te dni
ugibajo, ali je nenevaden raz
plet prvenstva (zmage v gosteh,
porazi doma, enkar dobra,
drugič slaba igra...) moda posle-

I. MEDNARODNE IGRE ŠOLSKIH OTROK
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PREDALI

V A B I L A ,

P R I R E D I T V E

Jeseniški branilci na sobotni tekmi niso imeli lahkega dela. Bod"
danes znali zaustaviti ljubljanske napadalce?
dica dogovora, da se tudi letos
igra sedem finalnih tekem. V
jeseniškem taboru te govorice
odločno zavračajo: "Tisti, ki
mislijo, da je možen tak dogo
vor, so non! Naslov državnega
prvaka je preveč dragocena
lovorika, da bi bili možni
kakršnikoli dogovori. Je pa
res, da sta moštvi precej izena
čeni in da je na vsaki tekmi

mogoč vsakršen izid," pravijo.
Torej, vse je odprto, v obe"
taborih pa pred današjo teku
obljubljajo srčno borbo. St*'
čanje na Jesenicah se bo začel"
ob 17.30 uri, vstopnice (P?
enaki ceni kot na prejšnj
tekmi - 800 za stojišča in 10W,
SIT za sedišča) pa bodo
predprodaji že od 12. ure dalj*'I
• V. Stanovnik, foto: G. Sini*

CELJANI IZENAČILI N A
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BLEDU

Bled,16. februarja - V tretji tekmi končnice državnega hokejske?* I
prvenstva za tretje mesto so Blejci v ponedeljek zvečer v Cel]
presenetjivo a zasluženo ugnali domačo ekipo Inntal Celja
povedali v zmagah z 2:1.
V sredo zvečer pa na domači ledeni ploskvi vodstva niso uspej
povišati, saj so jih razpoloženi gostje premagali s kar 1:5 (0:3, l^'j
0:2) in izenačili na 2:2. Štiristo gledalcev je edini gol za domači
videlo v 40. minuti, ko je zadel Suvak.
Peta tekma v boju za tretje mesto bo jutri v Celju. • V.S.
11
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T E K T R E H D E Ž E L O D P A D E
Kranjska gora, 17. februarja - Letošnji, 12. Tek treh dežel, ki
bi moral biti to nedeljo, 20. februarja, s startom v Selčah nad
Podkloštrom, je zaradi pomanjkanja snega odpovedan. To so
avstrijski organizatorji v sredo sporočili našim, TD Rateče in
TD Kranjska gora. Tekači, ki so že plačali štartnino, lahko
vplačani znesek dobijo nazaj, lahko pa ga prenesejo na eno
od naslednjih prireditev, poletni kros ali tek drugo leto. • V.S.

Rokometni spored - V I. državni ligi za moške škofjeloški Šešir
jutri gostuje pri Omnikum Rudarju, rokometašice Kranja pa v I.
državni ligi za ženske v sredo gostujejo pri Mlinotestu. V II. ligi
bodo rokometaši nadaljevali prvenstvo prihodnjo soboto. • V.S.
Košarkarski spored - Košarkarji Triglava v zeleni skupini I. SKL
jutri, ob 20. uri v dvorani na Planini gostijo domžalski Helios,
košarkarice Odeje Marmorja pa ob 18 uri gostijo Mibex Ilirijo.
Kranjčanke igrajo pri Cometu v Slovenskih Konjicah. Ekipa
Didakte iz Radovljice bo jutri, ob 18.30 v domači dvorani OŠ V E S E L E Z I M S K E P O Č I T N I C E
J
A.T.Linharta gostila K K Agrohit iz Slivnice, moška ekipa Odeje
Marmorja pa ob 20. uri v hali Poden gosti ekipo Vanda Straše. • Kranj, 17. februarja - Športna zveza Kranj tudi med letošnjimi
zimskimi počitnicami za osnovnošolsko mladino pripravja te#U
V.S.
Smučarski tečaj na Krvavcu - Tudi letos bo v času zimskih drsanja. Začel se bo v ponedeljek, 28. februarja, ob 8.15 uri in "
očitnic organiziran smučarski tečaj za Šolarje na Krvavcu. Tečaj trajal do petka, 4. marca. Tečaj bo na ledeni ploskvi drsališča
o potekal od 28. februarja do 4. marca, v popoldanskem času. Do Savskem logu, prijave skupaj z vplačilom, 2000 SIT, pa zbirajo,
21. februarja se lahko zanj prijavite Petru Slatnerju po telefonu prostorih športne zveze - Partizanska 37, najkasneje do
februarja.
421- 411. • J. Kuhar
Prav tako bo Športna zveza Kranj v času zimskih počitiafl, |
Počitniški tečaji na Pokljuki - Od ponedeljka, 28. februarja, do
petka, 4. marca, bo Športna zveza Kranj pripravila smučarske omogočila prosto plavanje za vse osnovnošolce v občini
tečaje za začetnike, boljše in že dobre smučarje. Tečaji bodo Prosto plavanje bo vsak dan, od 11.30 do 13. ure, v zimske''
potekali na Pokljuki, odhod avtobusov iz Kranja pa bo vsak dan bazenu v Savskem logu. Vstopnine v tem času ne bo, vsak kopal*,
ob 8. uri. Prijave za tečaj sprejemajo na Športni zvezi Kranj, kjer pa mora obvezno uporabljati plavalno čepico. Za varnost in r
po telefonu 324 - 972 (g. Lampret) dobite tudi vse dodatne bodo poskrbeli plavalni učitelji. • V.S.
informacije. • V.S.
Občni zbor Planinskega društva Gorenja vas - V dvorani doma
Partizan v Gorenji vasi bo jutri, v soboto, ob 19. uri, občni zbor
Planinskega društva. Nanj so vabljeni vsi člani društva in drugi
ljubitelji planin. Po pogovoru o minulem in načrtovanem delu za
letošnje leto bo tudi zanimivo predavanje in družabno srečanje. •
VS.
O R B I C O d.o.o.
Savije 89
61113 Ljubljana
v
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objavlja prosta delovna mesta
Č e v l j a r s k o podjetje
R A T I T O V E C ŽELEZNIKI p.o.
Češnjica 37, 64228 ŽELEZNIKI

razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA PODJETJA
(ni reelekcija)
za mandatno dobo štirih let
Kandidati morajo izpolnjevati poleg z zakonom predpisanih
pogojev še naslednje:
- srednja izobrazba obutvene ali ekonomske smeri in 5 let
ustreznih delovnih izkušenj na odgovornih nalogah ali višja
izobrazba obutvene, ekonomske ali organizacijske smeri in
3 leta ustreznih delovnih izkušenj na odgovornih nalogah
- organizacijske in vodstvene sposobnosti
- predložitev programa razvoja in delovanja podjetja
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev v 15 dneh po objavi na naslov: Čevljarsko podjetje
RATITOVEC Železniki, Češnjica 37, 64228 Železniki, z oznako
"za razpisno komisijo".
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 15 dneh po končanem
razpisu.

1. 3 trgovskih
potnikov
za program PROCTER
& GAMBLE
za območje Ljubljane, Gorenjske in Štajerske
Z

1 trgovskega
potnika
za program kozmetike (ELLEN
BETRIX,
MAK FACTOR,
EUROCOS)
za območje
Štajerske
in Dolenjske

Pogoji za zasedbo:
- dokončana najmanj srednja šola družboslovne smeri,
- znanje angleškega jezika,
- vozniški izpit B kategorije,
- lasten avtomobil,
- starost do 35 let,
- zaželene delovne izkušnje
Vaše vloge v rokopisu z življenjepisom in kratkim opisorfl
dosedanjega dela pričakujemo v 8 dneh po objavi na na
naslov. Delo se sklepa za nedoločen čas s poskusnim delorf'

9
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Lillehammer'94
SA" SMUČARKA J E ZARADI POŠKODBE
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SAJ BI LAŽE SMUČALA, KOT GLEDAM!
Tako je ob torkovi olimpijski superveleslalomski tekmi vzklikala mlada škofjeločanka L e a
R i b a r i č , k i j o j e p o š k o d b a o b z a č e t k u sezone izločila iz n a š e u s p e š n e s m u č a r s k e vrste.
Toda nerodna poškodba je ni
potrla za dolgo. "Kar verjeti
nisem mogla, ko je zmagala
moja najboljša prijateljica
Alenka. Vem pa, da ko se
uspehi začenjejo, gre vse laže,
bolj sproščeno, zato tudi mis
lim, da kolajna za naše na
olimpijskih igrah ni nedosegl
jiva. Že danes jo lahko dobita
tako Alenka kot Špela, če le
ne bo kakšne napake, ki pa se
na takih tekmovanjih in pri tej
hitrosti kaj hitro lahko zgodi,"
je Lea razmišljaja pred superveleslalomsko tekmo.
Med vožnjami naših deklet
ji je zastajal dih: "Alenka, še
malo, pritisni... in joj, ali je to
mogoče!?" je vzdihnila. "Saj bi
laže vozila, kot pa da gledam
vse to!"
Ko so naše odpeljale in ko se
je medalja tako rekoč izmuzni
la najprej Alenki, nato pa še
Špeli, Lea kar ni mogla verjeti.
"Včasih sem kar huda na
komentatorje, ko rečejo da se
Lea si je torkov nastop prijateljic iz reprezentance ogledala je kdo uvrstil "samo" naprimer
skupaj z bratom Miho, ki se kar ni mogel sprijazniti, da je obema na osmo mesto. Koliko truda,
najboljšima po vmesnem času moralo spodleteti... Slika: G. Sinik odrekanj, treninga... je za vsem
Skofja Loka, 15. februarja - Kar pošteno hudo je bilo dvajsetletni
škofjeločanki Lei Ribane, ko je pred novim letom na državnem
prvenstvu na Krvavcu staknila poškodbo sprednje kolenske vezi.
"Tako dobro nam je vsem kazalo letos, dobro smo trenirale in
Prepričana sem, da bi uspehi prijateljic "potegnili" tudi mene. Že
na prvem smuku sezone, ko sem bila sicer osemintrideseta, a sem
imela le malo zaostanka, sem si močno izboljšala FIS točke v
smuku, in kdo ve, kaj bi bilo danes, če ne bi bilo te poškodbe," je
torek, ko sva sedli pred televizijski sprejemnik, da bi skupaj
Pokomentirali tekmo naših deklet, razmišljala Lea, naša
"najhitrejša" reprezentantka, ki je v tej sezoni računala na
dobre uvrstitve zlasti v smuku in superveleslalomu.
v

SMUČIŠČE STRAŽA N A B L E D U

OBRATUJE

Bled, 16. februarja - Blejsko turistično podjetje Turizem in rekreacija je dobro
okoristilo februarsko ohladitev in usposobilo smučišče Straža. Od sredine tega
tedna Straža obratuje vsak dan od 9. do 16.30 ure, nočna smuka pa je od 17. do
20. ure. Dnevna vozovnica stane 900.- SIT, popoldanska (od 13. -16.30 ure) le
SIT. Za nočno smuko na Straži je vozovnica 700.- SIT, na osvetljenem
smučišču boste vsak večer lahko smučali od 17. do 20. ure.

SKUPŠČINA OBČINE K R A N J
IZVRŠNI SVET
Komisija za drobno gospodarstvo

razveljavlja razpis posojil za pospeševanje razvoja drobnega
gospodarstva, ki je bil objavljen dne 15. 2.1994, in objavlja nov

RAZPIS
POSOJIL Z A POSP SEVANJE RAZVOJA
DROBNEGA GOSPODARSTVA,
objavljen na podlagi 9. člena Odloka o dodeljevanju posojil za
Pospeševanje razvoja drobnega gospodarstva v občini Kranj in sklepa
komisijo Izvršnega sveta za drobno gospodarstvo.
'• Posojila se dodeljujejo za naslednje namene:
" nakup in graditev poslovnih prostorov
* adaptacije poslovnih prostorov
•nakup opreme, patentov in blagovnih znamk za opravljanje dejavnosti
2- Posojila se dodeli:
• samostojnim obrtnikom
"Podjetjem v zasebni, mešani in družbeni lastnini
Sedež obratovalnice oz. podjetja mora biti na območju občine Kranj.
3 Za posojilo je namenjenih 4.400.000,00 SIT.
J Posojilo znaša največ 20 % predračunske vrednosti investicije.
5. Doba vračanja posojila je 6 let.
?• Obrestna mera za posojila znaša 50 % izhodiščne obrestne mere za
'nvesticijsko kredite, kot jo ima banka, preko katere se bodo posojila
dodelila.
- Vloge se predložijo Skupščini občine Kranj, Sekretariatu za
9ospodarstv , Slovenski trg 1, najkasneje v 20 dneh od objave razpisa.
Vloga mora vsebovati:
..
Lj
- naziv obratovalnice oz. podjetja ter ime in priimek osebe, ki jo zastopa
" naslov obratovalnice oz. podjetja
* opis in predračunsko vrednost investicije
•višino zaprošenega posojila
- Vlogi je treba predložiti naslednjo dokumentacijo:
) dokazila glede namena posojila:
* Ph nakupu poslovnih prostorov kupoprodajno pogodbo
" Pri gradnji in adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oz.
Priglasitev del in predračun, zemljiškoknjižni izpisek, izjavo lastnika oz.
Pravljalca poslovnih prostorov, da dovoli nameravana dela, m najemno
Pogodbo, ki mora biti sklenjena najmanj za dobro vračanja posojila
- Pri nakupu opreme, patenta in blagovne znamke predračun ali račun
oz. kupoprodajno pogodbo
P Potrdilo o plačilu vseh zapadlih davkov in prispevkov
P O dodelitvi posojila bo odločal Izvršni svet Skupščine občine Kranj v
30 dneh od dneva poteka roka za predložitev vlog. Sklep Izvršnega
sveta
bo 403-019/90-01/1
posredovan vsem vlagateljem najkasneje v osmih dneh po
številka:
sprejemu.
Datum: 15.2.1994
7

8

0

mm

9
a

u

m

tem. S Špelo, Uršo in Mojco, ki
smo sošolke, smo se zadnja leta
morale marsičemu odpovedati.
Vse smo sicer dijakinje v
škofjeloški gimanziji, toda v
šolo praktično ne hodimo,
opravljamo samo izpite. Vča
sih smo jemale na tekme in
treninge polne nahrbtnike
knjig, danes le še katero, bolj
zaradi občutka. Toda profesor
ji, posebno Milena Kordež, ki
vodi smučarski oddelek, nas
razumejo, pomagajo nam z
inštrukcijami, tako da še kar
nekako gre...," pravi Lea, ki pa
že razmišlja o novih tekmah.
"Letos se še ne bom mogla
priključiti ekipi, če bo tako, kot
kaže zadnje dni, pa bi že lahko
nastopila na kateri od tekem
evropskega pokala ali FIS
tekem v mesecu marcu," načr
tuje Lea, ki sicer v svetovnem
pokalu navija za Tombo in
Ortlieba. Za svoje prijateljice
pa pravi: "Mislim, da kolajna
bo, najbolj pa stavim na Alen
ko in Urško v slalomu ter
Špelo v veleslalomu."
• V. Stanovnik

S L O V E N C I K O T N O R V E Ž A N I
"Norvežani so majhen, skromen narod, ki ima veliko
športnih središč, veliko dobrih tekmovalcev in odlične
navijače. Slovenci smo jim v tem kar precej podobni."
Bled - Andrej Klinar je bil dvakrat na olimpijskih igrah - 1964.
leta v avstrijskem Innsbrucku in štiri leta kasneje v francoskem
Grenoblu. Kot alpski smučar je dosegal za tedanje čase in
razmere dobre rezultate, v smučanji pa je ostal tudi potlej, ko je
tekmovalne smuči postavil v kot. Letos je bil vodja tekmovanja za
svetovni pokal v Kranjski Gori, sicer pa je podpredsednik
Smučarske zveze Slovenije, član komisije za alpske smučarske
proge pri Mednarodni smučarski zvezi FIS, tehnični vodja
smučarskega kluba Bled...
* Zdaj, ko je olimpijski čas, vam verjetno misli "uidejo" tudi
na igre v Innsbrucku in v Grenoblu. Kako ste jih doživljali?
"Igre so bile zame izjemno
doživetje. Vse je bilo amatersko,
v športu še ni bilo toliko denarja,
kot ga je danes. Na igre v
Innsbruck smo odšli nepripravlje
ni. Vsa Evropa je bila v pomanj
kanju snega in tudi prireditelji so
imeli velike težave. V Grenoblu
sem upal predvsem na dobro
uvrstitev v smuku, a sem si že na
treningu poškodoval koleno."
* Na igrah v Sarajevu ste bili v
drugačni vlogi, kot vodja priprave
smučarskih prog na Bjelašnici.
"Tedaj sem neposredno občutil,
kako neizprosen jte boj za olim
pijske kolajne. Švicarji so me
prosili, da bi pripravil čimbolj
ravno smukaško progo, Avstrijci so želeli takšno s' čimveč
skoki... Olimpiada v Sarajevu je bila v mednarodnih krogih
dobro ocenjena, vendar v Bosni potlej ugleda in objektov niso
znali izkoristiti. Po končanih igrah nisem bil več na Bjelašnici,
vendar je slišati, da so hotel in druge objekte v vojni porušili,
razdejali..."
* Kako spremljate igre v Lillehammerju?
"V Smučarski zvezi Slovenije in v odboru za olimpijske igre treh
dežel (leta 2002) se še dogovarjamo, da bi morebiti odšel tudi na
Norveško, vendar... Nič še ni dokončnega, igre za zdaj redno
spremljam po televiziji."
* Kaj pričakujete od naših?
"Alpski smučarji in smučarke so v izvrstni formi. Prepričan sem,
da kolajna bo, lahko celo zlata; ne vem pa, ali bo to uspelo moški
ali ženski ekipi. Kandidatov za medaljo je kar precej, dobil pa jo
bo tisti, ki bo trenutno najbolj navdahnjen za vrhunski dosežek in
bo imel še športno srečo."

ROJSTNI
DNEVI
SE KAR
VRSTIJO
DVA
SCENARIJA
"Mar imajo vsi naši reprezentantje rojstne dneve prav v času Smučarski klub Bled ima v olimpijski ekipi dva tekmo
olimpijskih iger?" se je te dni spraševala ena izmed bralk iz
valca - Spelo Pretnar in Jerneja Koblarja. Na Bledu so nanju
Radovljice.
ponosni in če bo komu uspela dobra uvrstitev (pri tem
Zanjo in za vse ostale, ki iz dneva v dan po TV, radiju in poračunajo predvsem na Špelo), ju bodo še posebej lepo sprejeli.
časopisih berete in poslušate vesti o razpoloženju v našem Pripravljena imajo dva scenarija: enega za kolajno, drugega
olimpijskem taboru, smo pobrskali po podatkih o naših olimpijcih
za uvrstitev blizu kolajne.
in ugotovili, da v Času olimpijskih iger (ter tik pred njimi ali kmalu
za njimi) praznujejo rojstne dneve: Alenka Dovian je bila stara 18
let 11. februarja, Urška Hm vat ima 20. rojstni dan prav danes,* 18.
Nekateri pravijo, da so naši smučarji in predvsem smučarke še
februarja, Špela Pretnar pa bo stara 21 let 5. marca. Naša Četrta
premlade za kolajne.
alpska smučarka, Katja Koren bo 19 let praznovala meseca "Močno dvomim, da bi bila lahko ta ekipa čez štiri leta tako
avgusta. Med smučarji je rojstni dan na olimpiadi prvi praznoval
dobra, kot je zdaj. Mislim, da so dekleta in fantje že zreli za
Gregor Grilc, ki je bil 13. februarja star 24 let, te dan kasneje pa
je
kolajne."
22. rojstni dan praznoval Miran Ravter. Jure Košir rojstne dneve
* Čemu pripisujete takšen vzpon v letošnji sezoni?
praznuje 24. aprila, Mitja Kune 12. novembra, Andrej Miklavc "Vsi
5. smo pričakovali napredek, vendar ne tako skokovitega.
junija, Jernej Koblar pa 30. septembra. Za praznovanja rojstnih
dni
Skrivnost
uspeha je v strokovnem delu in v veliki homogenosti
na olimpijskih igrah bodo prikrajšani naši skaklci, pa tudi v ekipe.
naši Vzdušje
je odlično, tekmovalke in tekmovalci se veselijo
biatlonski vrsti ni nikogar, ki bi rojstni dan praznoval te dni, pačuspeha
pa
vsakogar iz ekipe."
je zadnji pred začetkom olimpijskih iger upihnil svečko najmlajši
član naše biatlonske reprezentance, Jože Pokljukar iz Gorij, ki je* Ali v preteklosti te enotnosti in vzdušja ni bilo?
"Ne. Med člani ekipe so bile prevelike razlike v kakovosti in
30. januarja praznoval 21. rojstni dan. • V. Stanovnik
tudi v starosti." • C. Zaplotnik

m.

ENJCTSTI

PESTI Z A N A S E

OLIM

V S A J ENA KOLAJNA MORA BITI!
Večina ljubiteljev športa, pa tudi tistih, ki
jim sicer ni prida mar za športna
tekmovanja, te dni poseda pred televi
zijskimi in radijskimi sprejemniki in
posluša, kaj se dogaja v Lillehammerju.
Pri tem seveda tudi Gorenjci nismo
izjeme, saj je kar dvanajst gorenjskih
športnikov v boju za olimpijska odličja.
In čeprav dekletom v torek na super
veleslalomu ni šlo tako, kot so si želela, še
ni nič izgubljenega. Kot so po torkovi
tekmi povedali nasi naključni sogovorni
ki, še ni nič izgubljenega, saj kolajna pač
mora biti!
Tone Fras iz Trebije:
j "Da bi gledal direktne
i prenose vseh tekmovanj
iz olimpijskih iger, nimam
'časa, rad pa si zvečer
I ogledam posnetke. Tekimovanje deklet v super
veleslalomu pa sem si
mimogrede ogledal v
Nami. Žal sta naši naj'bojši izpadli in sem bil
kar malo razočaran. Vendar pa vseeno
upam, da bodo naši imeli več sreče na
prihodnjih tekmah, da bodo dobili tudi
kakšno medaljo. Stavim na Jureta Koširja,
ki bi kot Gorenjec moral dobro smučati...
morda mu bo uspelo drugo mesto. Ne
verjamem pa, da bi po medalji lahko segli
skakalci. Za biatlon se ne zanimam, zelo
všeč pa mi je tudi hokej, posebno te dni,
ko je spet zanimivo finale državnega

prvenstva, Navijam pa seveda za Gorenjce."
Tina Jelene iz Škofje
Loke: "Rada gledam
smučarijo, zato sem si
tudi v direktnem prenosu
ogledala tekmo deklet v
superveleslalomu. Navi
jam seveda za naše: naj
bolj za Jureta, Špelo in
Urško, pa tudi za vse
ostale. Na olimpijskih
igrah bodo zagotovo do
bili vsaj eno medaljo - ali v slalomu fantje
ali pa v veleslalomu dekleta. Tudi sama
rada smučam, zato še z večjim zanimanjem
spremljam tekmovanja. Sicer pa imam
rada tudi igre z žogo, posebno odbojko,
ki jo tudi treniram".
Dušan Štremfelj iz Škofje
Loke: "Žal nimam časa,
da bi si lahko ogledoval
prenose tekmovanj iz Lil\i5 lehammerja, saj delam
kot sprevodnik in pogos
to pridem pozno domov.
Vendar pa me rezultati
zanimajo, posebno rezul
tati naših smučarjev. Zato
med službo, če imam le
čas, rad pogledam v časopis in preberem,
kaj je novega in kako je šlo našim. Mislim,
da so letos res dobri, posebno Košir,
Pretnarjeva, Dolžanova in seveda tudi vsi
ostali. Navijam pa kar za vse naše."

Tone Mohorič iz Želez
nikov: "Seveda se zani
mam za šport in zato tudi
gledam prenose z olim
pijskih iger. Če imam le
čas, si odlegam direktne
prenose, sicer pa vsaj
posnetke zvečer. Med na
šimi najbolj navijam za
smučarje, posebno za Ko
širja, prav tako pa navi
jam tudi za skakalce. Med športi, v katerih
naši na olimpijskih igrah ne nastopajo, rad
gledam zlasti hokej. Tudi sicer mi je
namreč hokej zelo všeč, navijam pa za
Olimpijo, za katero računam, da bo na
letošnjem državnem prvenstvu tudi zma
gala."
Ludvik Peternelj iz
Podjelo vega Brda: "Rad
gledam olimpiado, največ
na drugem TV programu
i ali na evrošportu. Tudi
i sam pozimi rad smučam,
čeprav sicer igram tudi
nogomet in košarko. Na
olimpiadi pa najbolj navi
jam za smučarje in ska
kalce in kljub prvi
izgubljeni priložnosti naših deklet na
superveleslalomu vseeno računam, da
našim medalja letos ne more uiti. Najbolj
računam na Jureta Koširja, tudi za Urško
kolajna ni nedosegljiva... Nekomu bo že
uspelo!" • V. Stanovnik, foto: G. Šinik

M A L I

Prodam potopni HLADILNIK za
mleko. »46-326, zvečer
33»

O G L A S I

Prodam 200 I prevozni BAZEN za
mleko, šifrer, Žabnica 19
3419

<m
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APARATI STROJI

LESNOOBDELOVALNI STROJI
ITALIJANSKE PROIZVODNJE
- UGODNO:

KOMBAJN za krompir HASSIA
prodam. »328-218
3i»o

• kombinirke{5 operacij)
• poravnalke, debelinke, krožne
žage in rezkarji, podajaine naprave
• tračne žage
• odsesovalne naprave za lesne

Prodam ŠTEDILNIK iskra corona (2
plin, 2 elektrika). »50-475
3199
Trdi DISK NEC 105 Mb prodam ali
zamenjam za tiskalnik. »70-5593?22
OVERLOCK Pfaff in Singer, nova,
nerabljena, ugodno prodam. » 2 1 5 65 0
3272

• brusilni stroji za skobeljne nože
Uvoz In prodajarKO.PROM.d.o.o.,
Ižanska c.15fi, Ljubljana,

MIZARSKO KOMBINIRKO. na 5
OPERACIJ. PRODAM tt064/52-173

tal.061/1272-545

Informacije, razstava strojev in
prikaz delovanja vsak dafovnik, tudi
v soboto, od 9. do 18. ure.

PANASONIC brezžični telefoni, taj
nice, telefaxi in telefonske centrale,
zelo ugodno. »632-595
3291

m

m

mam

m m m

GR. MATERIAL
Prodam rabljeno OKNO 100 x 90.
0324-286
3452

BRALCEM GORENJSKEGA
GLASA POKLANJAMO
UGODNE CENE:
radiator 22-605 x 600 1456 W
radiator 22-605 x 1000 2500 W
regulator vleka Samson 3/4
črpalka Gruntfos s holandci 1 cola
ekspanzijska posoda 35 I
cevni termostat IMIT
mešalni ventil 4 potni 1 cola
oljni gorilci z pred/lop/pokr/diza od
vrtna pipa z nastavkom za gumi cev 1/2
ugodno tudi peči in ostalo blago za instalacije

Prodam 70 m2 OPAŽA in LES za
ostrešje. 0631-544
3460

P a n a s o n i c

Atestirane cenb^, tetefer. in
telefaksi za prave poslovn

Ugodno prodam dobro ohranjen
MEŠALEC za beton. 057-611 3
477

5790 SIT
8398 SIT
3490 SIT
7990 SIT
2890 SIT
998 SIT
2990 SIT
40823 SIT
290 SIT

C e n e s o brez prometnega davka z a takojšnje plačilo.
S predložitvijo tega oglasa d o konca februarja v a m
navedene cene garantiramo z a neomejeno količino
blaga. Blago s p a d a v najvišji kakovostni razred.

m
IKA - K I K A ŽIRI

NOVOTERM - mehki, termoizolacijo,
debeline 5 cm in 10 cm, prodam
ceneje. 0 422-557
3594
Prodam strešno opeko Dravograd,
rdeče barve, 600 kosov. 057-963
3610
Prodam LESEN SKEDENJ (pod) v
izmeri 5 x 7 m. 0621-207, popoldan
3633
Prodam POLKNA 140 x 140, 140 x
120 in rabljeno strešno OPEKO.
076-223
3678

SERVIS Z Of^NrMjSlM DELI
POOBLAŠČENI ZASTOPNIK ZA SI OVF NUO

T E L E F O N

mOOVINA - S F R V I S
Uprav*tal 064 222 868 tax 064 222 86/
LJUBLJANA, tel/fon: 061 159 0?32
KRANJ. tal/fox. OM 773 ISO

2 m3 raznih starih delno zlomljenih
kosov oken in vrat zeleni tuf in stare
okenske mreže ter granitne plošče
različnih velikosti, prodam, šifra:
ZELENI KAMEN
3728

Prodam ali dam v najem DVORANO
s svojo pisarno, cca 50 m2. »
upoštev športnega, plesnega *'j
obrtniškega posla. Zainteresirani naj
se oglasijo v Šenčurju - Pajerjeva I
35«?
Ugodno prodam nova OKNA 140 x 0 41-372
140 z termopan zasteklitvijo. 048236
3735 Iščem prostor za frizersko dejavnost.
Šifra; PROSTOR

IZOBRAŽEVANJE
tel. 692-036, 691-555 fax 691-610

KOLESA

UČITELJ uspešno instruira matema
tiko In fiziko. 0311-471
3315

J
. . . . . i
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Prodam PUHALNIK z 15 - m
teleskopom Marin in SENO iz suš
ilne po 30 SIT/kg. Suhadole 12,
Komenda
3425

JELOVČAN

. , „ , . „ .
? f A ° * * ^
J

L

GRENC % 064/632-094

ob delavnikih od 7. de 19. ure

od eeiavniKin oa / . ao 1
• » «••»•«•" od 7. de 1
ure

S.

ob nedeljah ed 9. do 12. ure

S A M S U N G .

TV37cm
TV 51 c m , T T X
TV55cm,TTX
TV-72cm,TTX
Videorekorder
Hi fi s t o l p i

TV - HI Fl - VIDEO
C. Talcev 3 Kranj

o d 38.905
o d 51.925
o d 58.900
o d 108.423
o d 43.013
o d 38.208

po&mee v
Z D R A V I L I Š Č U

L A Š K O

mam* :*n o

ŽAGO Husquarno, nerjaveče korito,
okna 140 x 140 in mešana drva,
poceni prodam. »242-433
3431
Prodam MIZARSKI SKOBELNIK ponk. »65-341
343«

Prodam dve ženski KOLESI, dve
otroški (dekliški) kolesi in eno moško
kolo.
0622-327
33«
Instruiram francoščino za nižje
letnike srednjih in za začetnike.
Kuperbusch in rabljeno trajno žarečo
Prodam dva ŽENSKA KOLESA
3372 rabljena
peč, prodam. » 49-012
358« 0324-940
eno sezono in eno moško
KOLO na 3 prestave, cena za vsak
Uspešno
instruiram
matematiko
in
Prodam eno leto staro zamrzovalno
3451 kolo je po 100 DEM. Žaberi Marjan,
SKIRNJO 210 I. »861-634
3609 fiziko. 0241-278
Alpska 54, Lesce
3531
INSTRUIRAM
matematiko
in
fiziko
Prodam nov glasbeni stolp na
za
osnovne
in
matematiko
za
srednje
daljinsko upravljanje. »70-524 3511
šole. 0 311-353
3472
Prodam FRITEZO oz. cvrtnik z uro.
»51-646
3612
Enodnevni nakupovalni izlet nfl

OBVESTILA

KUPIM

Ugodno prodam nemški glasbeni
Motorno črpalko Tomos 250/20 ,
3628
prodam. Lanovce 73, »421-722, od StOlp. «718-125
7. do 8. ali od 19 -20.ure
3445 Prodam COMMODORE 64 z dis
Prodam COMMODORE 128 z dis- ketno enoto II za 300 DEM. 06333631
ketarjem, kasetarjem, igralno palico 640
in igricami ali menjam za ATX. AVTOMATSKO TEHTNICO prodam.
Globočnik, Rotarjeva 3, Kranj 344« Popravljamo pa tudi trakove od
SOLARNO ZAŠČITNO MASKO za hmezadovega sortirnika. 0328-238
elektro varjenje, novo, prodam. » 3640
633-557
3473 Ugodno prodam dobro ohranjeno 4
KW termoakumulacijsko PEČ AEG.
Ugodno prodam obnovljen PRALNI Cankarjeva 10. 050-010
3674
STROJ gorenje. »242-728
34»2
Prodam tri kaloriferje s trostopenjsProdam PEČ kupperabuach za 3000 kim elek. motorji za ogrevanje de
SIT »733-859
3485 lavnic. 0242-397
3701
Prodam BTV GRAND COLOR, ekran KOSILNICO BERTOLINI 27, TRAK
68, star 4 leta - 400 DEM »47-345 TOR FIAT 22 s kosilnico, hrastove
PRALNI STROJ gorenje PS 304 plohe in trda suha drva, prodam.
3706
prodam za 15000 SIT. Zg. Duplje 80, 046-257
047-190

3491

MIZARJI! Po konkurenčnih cenah
VITEL TAJFUN 3 tonski, prodam. izdelujemo in prodajamo lesnoobdestroje! MKS, d.o.o., Cerovec
»622-777
3500 lovalne
10, 68333 Semič, 0068/60-576 in
068/59-090
3729
Ugodno prodam 300 I kombinirani
BOJLER za centralno kurjavo. » 4 6 Prodam TRAKTOR gorenje Muta
457
3502 enoosni, 10 kon.moči s prikolico in
drugimi priključki. 0061/823-165
Prodam PEČ za etažno centralno 3
'
20000 Kcal s pečico. »84-365 3
509 743
Ugodno prodam TRAKTOR IMT 539
TELESKOP (reflektor) Bresser, pro in KULTIVATOR 2,20 m. Voklo 36,
dam. »310-575
3514 Šenčur
3746
Ugodno prodam NOV USMERNIK Prodam enoosni TRAKTOR gorenje
24 v za polnjenje električnih viličar- muta, Lumbardini s priključki, kosil
jevl »312-157
3515
nica, rotacijska fraza in prikolica.
3753
Prodam elek motor nov 2,8 KV 2800 076-427
obrVmin s stikalom. »802-517 3517
TRAJNO GOREČO PEČ kupperPLANIRNA DESKA 360 220 cm, 3 buseh, ugodno prodam. 0 241-164
točkovni priklop, prodam. 965-405
3542
•
Prodam se nerabljeno toplotno
črpalko LTH 25 odstotkov ceneje.
FREJTONARICO - melodija Sloven
»632-131
3546 ka - stara leto dni, prodam zelo
BARVNI TV gratz, nov ekran 51 cm. ugodno. 070-015
3525
poceni prodam. »715-376
3see
GRAMOFON, zelo ugodno prodam,
Prodam KOMPRESOR. »242-383 lahko tudi po komadih. 0 721-739
3571
3582
6 KW AEG termoakomulacijsko KLAVIRSKO HARMONIKO 80 basPEČ. poceni prodam. » 801-308
no, prodam. 0324-922
3672

GLASBILA

o d 1 9 . 2 .
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2 6 . 2 . 1 9 9 4
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5 . 3 . 1 9 9 4

Radi bi vas opozorili na izredno ugodno
ponudbo naših 21 -dnevnih programov
v mesecu februarju - v tem času
V A M P O D A R J A M O 1 teden bivanja.
P r o g r a m vsebuje:
• 7 polnih penzionov
• kopanje v termalnem bazenu
• telovadbo
C e n a : 24.000 SIT v hotelu in Zdraviliškem
domu in 19.000 SIT v depandansi Debro,
upokojenci imajo 10% dodatni popust
D r u ž i n s k i popusti:
• otroci od 2 do 14 let - 50% popust
(polovična porcija hrane in s starši v sobi),
• drugi otrok v družini do 14 let QRATIS.
V t e m času je možen nakup naših storitev
v paketu 5=4 (plačate 4 storitve, izkoristite 5,
izbirate med masažo, savno, solarijem in zeliščno
kopeljo). V želji, da bi se pri nas prijetno počutili,
bomo poskrbeli tudi za zanimive in zabavne
popoldneve in večere.

Pokličite nas na t c I J t . (063)731-336

^
V-

M^TOte™-* Trgovsko podjetie d.o.o.
l!^l!llR3& Bled. Grajska c . 11

P R O D A J A T R D I H IN TEKOČIH GORIV
Grajska c. 11,64260 Bled
Tel.: (064) 77-081 in 76-124

FITNESS
STUDIO
MASAŽA

Poslovalnica Tržič, Loka 117
tel.+fax:(064) 53-429

MADŽARSKO dne 19.2.1994. » 4 9 442
&*
.»•»
DOM NA SLAJKI je v zimskem času
odprt sobota, nedelja!

ODKUPUJEMO IN PRODAJAMO
starinsko pohištvo, umetnine, nakit,
porcelan, kovance, razglednice ...
ANTIKA KIRKA, Tavčarjeva 7, Kranj,
0221-037 ali 48-545
3288

MATURANTKE. MATURANTJE! Bll2»
se VALETA, vaš obraz naj bo bleš
čeč, koža zdrava. Čas je, da storite
kaj zase! CANARY »214-341
m

Odkupujemo hlodovino smreke,
bukve, bora, macesna, jesena, javor
ja, kostanja, oreha, češnje, hruške,
topola in jelše. ŠVELC, d.o.o. Tržič,
Kupim zazidljivo PARCELO - Kranj in
širša okolica. 0331-043
3453

LIGNIT IZ VELENJA koal, kocke
RJAVI IZ ZASAVJA (Za0*>d*>.
prevoz brezplačen.

Zlato masivno moško VERIŽICO
kupim po zmerni ceni. 0326-203
3488
Kupujem starinsko pohištvo, slike,
ure in ostale starine. 0718-188 3
495

PEČI NA SVETILNI PETROLEJ
250 - 650 DEM - akcijska prodaja
prodala In montaia z avtomatiko z«
OUNE GORILCE In ataatlrane
CISTERNE.
Ugodnosti za upokolance.
8 čakl ja platilo z odlogom.

Kupimo večje posestvo z možnostjo
gradnje na Gorenjskem. LOCI. d.o.o.,
0061/1318193 ali 061/1332257 3501

T A M A R Č E K , d.o.o., KRANJ

» 5 0 - 0 9 4

d.o.o.
ASuTlT

"ZT 21-17-60 ali 06-09-61-17-80

Izlet: Rim - CAPRI - POMPE' T
VEZUV od 26.2. do 3.3., cena 310
DEM. SICILIJA od 19.3. do 26.3;
Kupim smrekove deske 3 in 5 cm. cena 630 DEM. Nakup: MUNCHEN
5.3. cena 50 DEM. ITALIJA 17.2. V
041-715
3662 24.2. »691-624
3»*
Kupim suhe hrastove plohe. 0421VSAK TEDEN s kombijem nakupc
664
3667 valni izlet v Muncheni »82-104 ^
Kupim OTROŠKI AVTOSEDEŽ.
0421-626
3683
Kupim LADO od prvega lastnika,
staro največ štiri leta. 0328-4803520

OBLAČILA

Kupim JEKLENKO (flašo) za kisik uporabno. 0242-397
3702
Kupim večji PRIMEŽ (šraufštok).
049-062
3707
Kupim NAKLADALNO PRIKOLICO
do 20 m3. 041-813
3722

LOKALI
V najem oddam SKLADIŠČE 40 m2,
v Naklem. 0 50-852
3441
V Podnartu dajemo v najem poslovni
prostor. 0 70-293
3590
TAKOJ NAJAMEMO IN KUPIMO
LOKALE ZA TRGOVINO, GOSTINJSTVO IN OBRT. NAJEMNINO
PLAČA NAJEMNIKI V KRANJU
prodamo poslovno trgovsko-gostinski objekt na večji parceli in obnovlje
no hišo z gospodarskim poslopjem
pri ŽABNICI. ODDAMO obrtne, skla
diščne in pisarniške prostore.
APRON NEPREMIČNINE. 0 214674 ali 218-693
3763

KALCIT d.o.o.,
PLANINA II.
pri pokopališču
Kranj,
Tel./Fax.: 331-013
od 8.30 do 12.30
in od 15.00 do 18.00

Savska Cf STA 8
Kranj

3314

GUMO za nakladalko SIP rabljeno
kupim. 0061/735-154
3516

AVTOSALON

MEFISTO

Tel.: (064) 212 555

Odkupujemo smrekovo In bukovo
hlodovino po tržnih cenahl 056-742
EXIM TRADE, d.o.o.
3287

r

VERITAS - obiščite izposojevalnico
proočnih oblačil z dodatki na Jenkov
1 v Kranju. »312-207
Prodam NATIKAČE, usnjene, različ
nih barv, topli s filc podplati ali
usnjenimi podplati, vse ročno delo»70-570 ali Praprotnik Franc, Ljub
no 84, Pod nartpri cerkvi!
***
1

OTR. OPREMA
Otroško POSTELJICO z vzmetnico.
prodam. » 70-770
»Jjj
Prodam malo rabljeno
MIZO. »061/751-431

PREVUALNO
JgJ

PEG kombiniran otroški voziček *
nov, vreden ogleda, zelo ugodno
rodam. cena 16000 SIT. » 6 9 2 - 6 '
130
-

S

1

Ugodno prodam POSTELJICO črno
90 x 190, brez jogija. »401-125371;
Prodam kombiniran OTROŠKI VO
ZIČEK in posteljico. »50-204

l e t i m

k u d i t i

1

SWIFT1.0GL3vr
18.228 DEM
polog 5.756 DEM obrok 48x347 DEM
SWIFT1.3GL3vr
19.804 DEM
polog 6.264 DEM obrok 48x377 DEM
SAM U R Al trda streha
24.829 DEM
polog 7.839 DEM obrok 48x472 DEM
VITARA trda streha 3 vr
34.568 DEM
polog 10.916 DEM obrok 48 x 657 DEM

k

A

Prodam JEDILNI KROMPIR po 15
SIT. Trboje 31
m m

Prodajamo SALAMOREZNICE, le- R 5, letnik 1988/89, odlično ohran SERVIS ŠKODA in prodaja rezervnih
domate, pomivalne stroje, blagjne, jen, kot nov, rdeč, za 8200 DEM, delov. Stranska pot 1, Šenčur, © 4 1 3295 079
3499
friteze, kavne aparate....Pingo.d.o.o., prodam. O310-223
Prodam KROMPIR desire jedilni in
0216-141
3645
Ugodno
prodam
VOLVO
740
GLD,
Prodaja
novih
vozil,
možnost
kredita
primeren za sajenje. 049-529 3715
Prodam BREZOVA DRVA. t421507
Salon GOSTINSKE OPREME. PIN- in leasing ter staro za novo ali staro letnik 1988, bele barve, 94000 km.
3734
MED 350 SIT/KG, za Kranj in okolico
3503
GO, d.o.o., Oprešnikova 74, Kranj, za staro. Đ325-981 ali 242-300 ali 0712-037
Počitniško PRIKOLICO Adria 450 z
3319
dostava
na
dom.
O
43-495
3
7
5
7
Suhe
BUTARE
in
trda
mešana
drva.
Primskovo, 0216-141
3646 242-600
J« opremo, prodam. 0 212-716
Zastava 101, letnik 1986, reg. do
Sp. Bela 11
3755
HLEVSKI GNOJ, ugodno prodam.
ODKUP IN PRODAJA rabljenih vozil julija, 1700 DEM, prodam. Štravs,
Izdelujem kovinska vrata, stopnice,
Prodam vložene JURČKE, KOSTAN- O 46-316
3772
3505
vetrolove, zastekljujem balkone itd. - možnost kredita, prenos lastništva. Frankovo 79, Šk.Loka
^VKE in ŠAMPINJONE. »323-210
3320
0631-537
3660 O 325-981
TRGOVINA Z G R A D B E N I M
Prodam Z 101, letnik 1983, reg. do
MATERIALOM
2/95: 0714-007, zvečer
3506
Izdelujemo različne tipe KOVINSKIH
Zelo ugodno prodam novo rostfrei
VRAT in ograj. 0421-486
3679
P ^ o - O312-450
3462
Prodam OPEL REKORD 20 S, I.
RAINDAVV, d.o.o. KRANJ - PROMET
1979, kovinske barve, izredno ohran
Z NEPREMIČNINAMI. Posredujemo
SATELITSKI SISTEMI LASAT in
^>i alarm s pir senzorjem, piezzo
jen, možna zamenjava za cenejši
pri prodaji, nakupu, zamenjavi, naje
PACE, možen nakup na kredit.
"J»no, kodirnikom, cena 70 DEM.
avto.
0310-537
3513
mu in oddaji hiš, stanovanj, poslovnih
0719-014
3697
»66-783
3524
prostorov, lokalov, vikendov in zeml
CELOVEC, ROSENTALERSTRASSE 126,
Prodam CITROEN BX 1.6 TGS,
jišč. Nudimo kvalitetno in pravno
tel.:0043-463-21415
KOMBI PREVOZI tovora in manjše
SMREKOVE PLOHE, žagan les in urejeno prodajo ali nakup. O 064/
vstopa v leto '94
letnik 1989, bele barve. 0710-795
selitve. 0215-211
3733
igrice, prodam, O 76-474
3585 328-441
3
5
1
8
3269
z ugodno ponudbo
PRODAJA in OCENITEV rabljenih
Prodam JUGO 45, letnik 1982,
vozil. 0217-528
3321
Tov. AVTOPRIKOLICO 120x180 cm,
gradbenih
materialov
Prodam GARAŽO ob Linhartovi cesti
registriran do avgusta 1994. © 4 1 Pgdam. O 85-429
35«
v Ljubljani in novo PEČ za etažno CK
Poceni prodam dostavni avto IMV. 037
3519
Emocentral
23.
0622-821
3
3
0
3
Bukova DRVA in suhe DESKE za
V Kranju zamenjam 2-sobno kom Ogled v trgovini Pri Juretu na Mlaki
Prodam
JUGO
45
AX,
letnik
1987,
pn
Kranju
3
3
6
7
jjgon, prodam. O 66-804
3587
fortno stanovanje za manjše z vašim
Prodam 1/2 stanovanjske HIŠE v
doplačilom. O065/75-542 ali 064/ ZASTAVA 101, letnik 1982, reg. do garažiran, bele barve. 0328-480
«co
Nov kovček za Roland E 86 Bistrici pri Tržiču. 053-350 in 58-430
323-585
3406 10/94, prodam. Srednja vas 53, 3521
£20x45x16 cm), prodam. Matjaž, 3615
ZA min. 3000 kom
ZX 1.4 avantage, 1.10/91. kov. zelen,
•712-300
3613
Vrtičkarjem oddam 1000 m2 veliko40 m2 veliko stanovanje v Ljubljani - Šenčur
30.000 km, ohranjen, prodam.
parcelo v Britofu. 0241-250, po 20.
Vič, menjam za stanovanje na Gor ZASTAVA 101, letnik 1987, dobro ©631-245
Tel.: 0 6 4 / 4 5 6 2 0
3522
3470 ohranjena, prodam. Voklo 47, Šen
64205 Preddvor. Tupaliče 20 enjskem. O 738-036
Uri
3690
JUGO
55,
letnik
1988,
camcorder
čur.
3
4
1
5
TRGOVINA Z GRADBENIM
V okolici Dovjega prodam več
1-sobno delno opremljeno STANO
Hitachi, nov, prodam. 078-315, po
gozdnih parcel in rovt. 0802-087
VANJE 40 m2 v Škofji Loki, oddam.
MATERIALOM
Prodam karamboliran P 126, letnik 17. UI1
3527
0633-631
3
5
2
3
1976,
reg.
do
konca
avgusta
94,
Pri Šk. Loki prodamo 2-stan. hišoi s
cena po dogovoru. 0718-261, po AUDI 80 1.6 bencin, letnik 1991,
CK, parcela 400 m2, staro 22 let ali
poldan
3421 57000 km, prvi lastnik, prodam.
zamenjam za večje stanovanje. O
0632-465
3528
214-674 ali 218-693
3762
KUHINJO komplet, prodam, za
JUGO 45, letnik 1983, po generalni,
Prodam R 5 ALPINA celega ali po
prodam. 0621-692
3422
Za znane kupce takoj KUPIMO simbolično ceno. Gorenja vas 38,
3438
Polagalcem keramičnih
delih in UNO 45 S, letnik 1988.
manjše hiše ter nadomestno gradn ogled popoldan.
Prodam R 4 TLS, letnik 1978 in FIAT Jezeršek, Dašnjica 88, Železniki 3529
jo na Gorenjskem. Za stare hiše
ploščic
Nerabljeno
Marlesovo
KUHINJO
126 P, letnik 1979 po delih. PristavšZAMENJAMO večja komfortna sta
ka c. 31, Tržič
3423
Prodam ŠKODO FAVORIT 136 LS,
novanja v KRANJU. KUPIMO večje Milena za 5000 DEM, prodam. O
IZREDNA P O N U D B A
letnik 9/91. 0622-144, popoldan
parcele primerne za poslovno stano 061/613-411, int. 385 Iztok, med
UPIL PO TOV. C E N A H
R 4 GTL, letnik 1985, reg. do 11/94, 3532
3459
vanjski objekt. PRODAMO HIŠE, tednom dopoldan.
ugodno prodam, cena 2000 DEM.
PARCELE (za hiše in vikende), trav
J^utnfcn lepil«
Nujno prodam OPEL REKORD,
SPALNICO, staro 4 leta, ugodno
050-826
3426
nike, gozdove in njive na Gorenjs
letnik 1984, cena po dogovoru.
redam, lahko na čeke. O 632-110
KERAFIX
kem. APRON NEPREMIČNINE - ZA
.91
0323-123
3536
Prodam UNO 45, letnik 1986, cena
VAŠO VARNOST. O 214-674 aH 218FLIESURIT
po dogovoru. 070-104
3427
Prodam ZAKONSKO SPALNICO.
693
3765
Prodam ŠKODO FAVORIT, letnik
O48-225
3624
Tel., 0 6 4 / 4 5 - « S 2 0
OPEL KADETT 1.3, letnik 1987, 1990, dobro ohranjeno, cena 7500
3543
limuzina metalna barva, prodam. DEM. Q715-936
Preddvor, Tu palice 20
Dve OMARI ugodno prodam.
043-546
3428
0719-585, Lesce
3717
JUGO 55 GVL, bele barve, letnik
Zamenjam 2-sobno stanovanje s
1989, cena po dogovoru. 0211-793
kabinetom za manjše stanovanje.
PLESNA ŠOLA KRANJ - šola za vse
Prodam LADO SAMARO,letnik 3
Prodam kotel za žganjekuho ali generacije - s programom Urške,
544
Ugodno prodam opremo za kopal
0214-747
3552 1993. Štular, Planina 16
3432
Vanjam za večjega In CIRKULAR za
vpisuje nove člane. ©41-581 3205 nico, po delih ali komplet. 045-176
Prodam ali zamenjam terensko
^ggnje tramov. O 738-953
3670
3726
Najamemo garsonjero ali 1-sobno
Prodam JUGO 45, letnik 1985, vozilo tip 104 ARO, letnik 1988 za
TRIO igra za ohceti, obletnice, v
stanovanje v Kranju ali bližnji okolici, motor 89, 56000 km, reg. do 3/95 osebni avto. 0332-610
škatle za šiviljski pribor, lesene,
3546
lokalih. Veliko petja. 070-015 3526
0324-038
3578 za 1900 DEM. 043-088
3446
"9°dno naprodaj. Lepo, praktično
arilo. ©41-289
Prodam FIAT 125 P 1500, letnik
Prodam 2-sobno STANOVANJE 53 Prodam JUGO 55, letnik december 1978, reg. do 10/94, dobro ohranjen,
LEDO SERVIS - servisiramo skrinje,
m2 po 1100 DEM/m2. 0215-232
.Suha mešana DRVA, prodam. O
88. O 81-586
3447 cena po dogovoru. 0217-625 3547
hladilnike,
pralne
stroje,
štedilnike.
ŽIVILA Kranj
Hitro in pocenil 0214-780
3264 3638
J^8J3
3720
Restavracija PARK Kranj
V Radovljici prodam 3- sobno
2 RADIATORJA 60x150, prodam,
OBRAČALNIKE za seno tračne, vsi komfortno stanovanje. 0710-120
S$na 1 kom. 5000 SIT. O 327-279
tipi POPRAVLJAM IN OBNAVLJAM. 3682
D O M E V S C E K ^
0061/374-294, dopoldan
3271
Najamem
STANOVANJE
ali
starejšo
FURNITZ/BRNICA
PRED BELJAKOM
Odlična gostinska ponudba
KARNTNERSTR. 50, Tel.0043-4257-2210
ŽALUZIJE, lamelne zavese HIŠO v Kranju in okolici. 0328-385
Sobotni piesl ob živi glasbi inROLETE,
3
6
9
9
harmonika vrata, izdelujemo, mon
* SERVIS, NAD. DELI, TUDI RABLJENI
Družabni plesni večeri ob SREDAH
tiramo in popravljamo. O 213-218
Direktor z družino iz Švice/LiechtenProdam RDEČO PESO in rdeč
*
D0D.0PREMA:gume, prtljažniki,
stein
podjetje
v
Sloveniji
išče
TAKOJ
TEL2U-441
i& >cek. Sajovic, Suha. 043-514
Vaša kozmetična nega za obraz in najkasneje do 1.9.94 4-5 sobno
avtoradiji, zvočniki, spojlerji,
Plesni tečaji, plesne šok
telO. 0214-341
3283 stanovanje ali hišo skupaj z dvema
l^oijsko in z dostavo, prodam jedilni
sedežne prevleke
garažama za najem ali za odkup v
Ugodno prodam kvalitetno izdelane okolici Kranja ali Bled. Inform. tel./
^orobnejši KROMPIR. Okroglo 11.
smetjake in dvokolesne samokolnice fax: 064/623-371
3731
5*7-761
3468
za prevoz silaže in žaganja. Kveder
S7Z/9
.
Bojan, Predoslje 132
3294
2-sobno stanovanje, 65 m2, CATV,
^"odam seno in otavo po 20 SIT.
TEL: 327-308
CK, TELEFON, cena zelo ugodna,
* 22-418
3496
TV ANTENE, montaža, servis, do prodam. 0323-596
37«
graditev A kanala, M MTV kanala.
ODDAM hišo na Jezerskem in Prodam OPEL KADETT 1,6 diesel, Prodam R 4 GTL, letnik 1984, reg.
0310-223
3296
Gostilna ZARJA Trboje
3550
garsonjero na Jesenicah. Za znane letnik 1988, reg. do 12/94. 058-197, do julija. Bešič, Huje 1, Kranj
3433
v?s ob dobri gostinski ponudbi vabi DANES, 18. 2. na prijeten večer ob
SATELITSKE ANTENE, nemške najemnike in kupce TAKOJ NAJA popoldan
Prodam
JUGO
KORAL
55,
letnik
izdelave 439 DEM, garancija, mon- MEMO in KUPIMO različna stano
m glasbi. Za ples vam bo igral in pel duo STRUNA.
ŠKODO FAVORIT 135 L, letnik 1991, 1990, 18100 km, garažiran, temno
taža, servis. 0310-223
3297 vanja: od garsonjer do 3-ss v
soboto, 19. 2.,pa vas vabijo na plesni večer z duom KARINA.
3553
KRANJU, ŠK. LOKI, RADOVLJICI, reg. do 10/94, bele barve, z dodatno rdeč. 0621-563
T
opremo,
prodam. 0871-192
3449
POPRAVILA - MONTAŽA pralni LESCEH, BLEDU, TRŽIČU. Najameel.: 49-305
Prodam JUGO KORAL 45, letnik
stroji, štedilniki, bojlerji, vodovodne nino plača NAJEMNIKI NAJNIŽJA
3557
in elektroinstalacije. 0325-815 3317 PROVIZIJA ZA PRODAJALCA. Prodam OPEL VECTRA 1.6 I, letnik 1991, prvi lastnik. 0215-658
1991. Q211-325
3450
APRON NEPREMIČNINE. O 214SHIROCO 16, letnik 1985, reg. celo
IZDELUJEMO KOVINSKE ZAŠ 674 ali 218-693
3764 Prodam Z 750, letnik 1982, reg. do leto ugodno prodam ali menjam.
ČITNE MREŽE za kletna okna,
6/94 in R 4, letnik 1977 vozno, Q712-355
Ž g a n j e
k u h a
3558
vrata...naročila 082-104
3382
Dvosobno stanovanje s centralnim neregistrirano za dele. Q311-674
CERTIFIKATE, prodam O 329-550
ogrevanjem, v KS Vodovodni stolp, 3455
R 5 CAMPUS, letnik 1990, 18000
Strokovno obrezujem sadno drevje.
prodam. O 214-784
3770
3584
3559
045-825, zvečer
3442
Prodam Z 750, letnik 1981, reg. do km, prodam. 0710-797
7/84, vozna, cena po dogovoru. 101 SKALA, letnik 1989, reg. do 12/
KOSILA, VEČERJE za zaključne
0327-283
3456 94, cena 3800 DEM, prodam. © 4 0 3 družbe, po predhodnem naročilu.
LESTVE iz lesa vseh vrst in dolžin. O 44-146
3466
GOLF
diesel
S
paket,
letnik
1983,
220
3560
Varujem otroke od 1-4 leta v Škofji
Zbilje, 0061/611-078
3384
3457
Prodam NISSAN SUNNY 1.6 SLX, 5/
3461 ohranjen, prodam. 084-613
Potrebujete načrt za gradbeno Loki. ©622-779, popoldan
88, za 9700 DEM. 0328-286 3562
Prodam suha bukova DRVA in dovoljenje hitro in po ugodni cenil?
Marjanca Perko
Leto dni stara deklica išče prijazno Prodam CITROEN AX TRE, bele
OBRAČALNIK sena Favorit 220. 0218-937
3484 gospo iz Škofje Loke ali okolice za barve, letnik 1990, 57.000 km, 3 v, 4 Prodam karambolirano Z 128, letnik
Zg. Bela 10
O 45-368
3*34
p, garažiran, lepo ohranjen, z avtor- 1988. 070-780
3564
TV ANTENE montaža A kanal, varstvo 4-5 dni v tednu. 0631-385 adiom, cena 9000 DEM. 078-417
6 4 2 0 5 Preddvor
3
5
6
3
Prodam
nova
garažna
vrata
in
MMTV, ter ostali TV kanali. ©215T
R 5, letnik 6/91, črne barve, 5 vrat,
3463
«l.: 064/45-241
odbijač za Z 101. 0327-347
3437 146, 57-420
3487
GOLF, letnik 1981, cena 2800 DEM, brezhiben, prodam. ©47-596 3567
m
udi
prodam. O 738-994
3471
3
KOLEKTORJE
in
15
litrov
vloženih
Računovodske
storitve,
davčna
in
cp n ?v e č v Po
zelo ugodnih
Prodam Z 101, letnik 1985,reg.do
r s t
JURČKOV (kisli), prodam. O 736- druga svetovanja za podjetja. © 4 6 - TRGOVINA z novimi, rabljenimi avto
sow
naravnega
julija, rdeča barva, cena 1700 DEM,
VW
KOMBI
7+1,
diesel,
letnik
1985,
deli
Zastava,
Renault,
GOLF.
AVTOK3439 320
"anega žganja, med ostalim: 794
3489
prevoženih
92000 km. O 53-678 3569
3474
LEPARSTVO, Krničar Milan, Dvorje prodam. O 81-228
" tešnjevo
Dve otroški POSTELJICI z jogijem.
3278
Tapetniška dela, polaganje talnih 93, Cerklje, 0422-221
Ugodno
prodam
KADETTA SOLZA z
' parelično
Prodam JUGO, letnik 1989. ©328cena 9000 SIT, MIZO, 3 stole in klop oblog, izdelava zaves. Q715-267
dodatno opremo, letnik 1983. © 4 6 ' °rinjevo
Prodam snemljivo vlečno KLJUKO
cena 10.000 SIT, ter leseno kmečko 3504
s
3476 735
3572
[ °-djevec
za CITROEN AX. O725-883
3424 291
skrinjo, letnik 1989 cena 25.000 SIT,
GOLF, letnik 1981, prodam. © 4 0 1 iyamouJca
NAHRBTNIK za nošenje otroka cena Vseh vrst oken - vrat in zidne obloge
Ugodno
prodam
Z
101
GTL
karam
043,
popoldan
3
4
7
8
Prodam
stranska
stekla
za
FIAT
VB
3000 SIT, prodam. O 214-645 3458 izdelujemo in montiramo. ©691-676
bolirano, letnik 6/1983. Požek, Zg.
UNO, desna. 0401-404, ugodno
3556
» r , asortunan lahko dobite
3574
Prodam GOLF, letnik 1982, lepo Besnica 149
3
5
0
7
e £ L ° s . " a I i v lični stekleni
Ugodno prodam nov barvni TV
SMETNJAKE pocinkane izdelujem in
v beli barvi. O733-288,
£*>alaži. Ob večjih količinah GORENJE, STX 55 cm ter 40 + 60 ugodno prodajam. Dostava brez- Prodam VLEČNO KLJUKO za JUGO ohranjen
Prodam
Z
750,
letnik
1983,
reg.
do
Nova vas 11
3479
^^ekstra popust.
1995, dobro ohranjen, prodam.
m2 keramičnih ploščic 30x30. plačna. P324-457
3508
3636 KORAL. 0401-404
3576
18061/823-226
3545
Prodam R 4, letnik 1986. Predoslje O 43-483
Avtodvigalko profesionalno 50 cm, 110 (proti Suhi)
TIK TAK TRGOVINA - urarska
3480
jj^dam
in otavo blizu Kranja.
3568
Kupujem GOLFA, letnik 90-91 od
Prodam 10 m3 hrastovih DRV. popravila, modne ure. Emona Cen 2,5 t - 300 DEM. 045-263
3642
Prodam VW 1200, rdeč in 10 m3 prvega lastnika. 0221-838, od 9. do
< ^ 4 3 2 , po 17. url
3530 O401-249
3575 ter, Radovljica
GUME 13 in 14 col rabljene po 2000 DRV. 0212-298
3579
3481 10. ure
SIT
prodam.
0214-072
3
6
6
8
kuiw ° )do. proso, koruzo, rž,
ZASTAVO
128,
letnik
1986,
reg.
do
Prodam
FIČOTA
81
800
DEM
ter
> ^ 0 6 8 1 - 2 1 3 , po 19. uri 3551
Ugodno odbijači Puc za Jugo, 3000 batne obročke in ojnične ležaje za 7/94, cena 2100 DEM, prodam. O
S
T
A
R
O
S
E
R
V
I
S
SIT
ostali
deli
za
R
4,
VW,
JUGO
in
3580
Jugo 45 (italijanske). 047-345 3492 53-537
Pah?i! ' KROMPIR prodam. PokoLADA, P 126. 050-341
3680
Kranj
3561
GOSPODINJSKE OPREME
RIBNIKAR
SUZUKI SVIFT 1.3 GLX 1991, ZASTAVO 101, letnik 1978, registrir
prodam. 078-606
3493 an do 7/94, cena 500 DEM, prodam.
sila£? [!2 i°dilni krompir in koruzno
D A R E v novi obliki
d.o.o. KRANJ.
^_©421-091
3570
O 736-713
3581
Z O P E T S E R V I S I R A M O : pralne stroje, štedilnike,
Prodam P 126, letnik 1981 za 600
DEM.
Zg.Duplje
80,
047-190
3
4
9
4
BMW 316, letnik 12/85, prevoženo
2 ^
1000 kg SENA ali zamenjam
VISO OLDCIT 11 RL, letnik 9/91, reg.
hladilnike, bojlerje Tiki itd. K novi ponudbi sodi še nova
110.000 km, m. podvozje, tonirana
do 7/94, cena po dogovoru, prodam
<j*%_O48-092
3632
trgovina s kompletno belo tehniko in leasingom na stekla,
Z 101, starejšo, reg. do 20.7., ali zamenjam. O 721-342
5 vrat, metalna barva, radio,
3ssa
' nsl(?^
P <8ren za sajenje,
zvočniki, prodam. O 631-084 ali prodam za 900 DEM. ©632-4653497
Likozarjevi ulici 27 v Kranju, tel.: 331-301.
GOLF JGL, letnik 1982, prevoženo
dam *
i '
' sante, pro621-458
3159
PASSATTD interkoler, letnik 1989, s 113.000 km, lepo ohranjen, reg. do 1/
"s^fabnica 57, Q310-268 3665
Odprto od 9. do 12. in od 14. do 19. ure, sobota od 9. do 13. ure.
Prodam Z 750, letnik 1983, reg. do homologacijo neocarinjen, prodam. 95, cena 3.900 DEM, prodam. O
35»3
2/95. O 713-173
3268 O 632-465
*v.?
OREHOVA JEDRCA.
3498 632-330
""422-171
3671
.Dobro ohranjen kombiniran VOZI
Frazo, prodam. O 422-0653758

Brezplačno nudim materijal za
butare, delno drva in prevoz.
0241-250, po 20. uri
36«i
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Podjetje LO KAST AR vabi k sodelovanju
mojstre pekarstva in slaščičarstva.
Pisne ponudbe pošljite na naslov:
LOKASTAR, Kidričeva 55, Skofja Loka.
NISSAN SUNNY SLX 1.6, letnik
1987, sivo kovinske barve, cena
9500 DEM, prodam. 0 721-424 3595
GOLF JX, letnik 1986, prodam. O
714-123
3596
YUGO 45 AX, letnik 1987, garažiran,
prevoženo 62.000 km, rdeče barve,
prodam, n 58-516
3598
YUGO 55, letnik 88/89, prodam.
Breg ob Savi 89.
3599

ALECO, star 15 mesecev, reg. do
11/94, 5 V, sive barve, kot nov, ter 4
nove gume in avtoradio, cena 6.800
DEM. prodam. « 78-525, po 15. uri.
3756

Trgovko v živilski trgovini v Škofji
Loki takoj honorarno zaposlimo.
«623-090
3177

OFFSET TISKARJA z najmanj 5
let delovnih izkušenj takoj
zaposlimo za nedoločen čas.
Ponudbe z dokozili poslati
pod šifro:COLOR

ZASTAVA SKALA 128, letnik 1988,
prodam. 0 211-390
3600

ARO 4 x4, prodam, rdeč, 54000 km,
letnik 9/88, cena po dogovoru.
«421-626
3684

Ugodno prodam R 19, letnik 1989,
prevoženih 65000 km. 0736-737

Prodam Z 750 in OPEL KADET 1.2 S
in FIAT CAMPANJOLO D. «77-966

Prodam JUGO 45, I. 1986, cena
2100 DEM. «631-674
3M3

Prodam JUGO 45, letnik 1988, za
2900 DEM. «331-082
seae

Karamboliran JUGO 55, letnik 1990,
prodam. 0621-860
3604

Nujno prodam Z 128, letnik 1987,
garažiran, reg. do 6/94. Maric,
Frank.nas. 67, po 15. url
3687

PLESKARJA za redno delo zapo
slim. V prošnjah navedite tudi dose
danje zaposlitve in izkušnje. Šifra:
SAMOSTOJNOST
3208

JUGO SKALA 55, oktober 1991 in
126 P, avgust 1984, prodam. 053715
3605

Prodam FIAT 127, letnik 1983,
dodatna oprema. «70-778
3688

ORODJARJA redno zaposlimo.
«631-457
3312

R 4 GTL, letnik 1985, prodam za Prodam FIAT 126, let. 1987, reg. do
2200 DEM. «57-075
3617 julija. Drulovka 55, «332-578 3695
Odkup, prodaja in prepis vozil.
AVTOPRIS, d.o.o, «312-255
3818
Prodam LADO SAMARO 1,3, letnik
1987/1988, temno modra, reg. do 1/
95, 63000 km, za 4700 DEM. 076489
3619
Prodam GOLFA - D, 5 vrat, letnik
1990. «312-255
3620
Prodam Zastavo 128, letnik 1987,
cena 2700 DEM. «312-255
3621
Prodam odlično ohranjeno MAZDO
121, letnik 1990, prvi lastnik. 0861684
3622
Prodam Z 101, letnik 1986 in Z 101
mediteran, letnik 1982. «53-107
R 4 GTL furgon, letnik 1985, ugodno
prodam. «211-912
seže
Ugodno prodam JUGO 45, letnik
1982, garažiran in dobro ohranjen.
«891-856, od 16. do 19. ure 3627
Prodam R 5 GTS,
345, od 21. ure

letnik 1986.

r763633

Prodam avto UNO 60, letnik 1986,
cena 6500 DEM. «66-641
3635
Prodam R 11, letnik 1985 ali R CLIO
1.4, letnik 1994, ie neregistriran.
Kern, Praprotna pol. 39, Cerklje 3639
Prodam GOLF GT116 V, letnik 1987.
«323-419
3641

VISA 11 RE, letnik 1986, reg.
20.7.94, R 18, letnik 1982, reg. do
2/95, prodam. «47-581
3698
GOLF, letnik 1978. registriran, oh
ranjen, prodam za 2100 DEM.
«331-858
3752

R 5, letnik 1992, reg. dec. 94,
metalne barve, zelo lep - prodam.
«061/712-254
3656
Odkup, prodaja, kreditiranje, prepisi
in cenitev vozil. AVTOSPORT, Planina
L, vsak dan od 9. do 12. in od 14. do
17. ure, «331-503
sesa
Prodam Z 101 comfort, cena po
dogovoru, letnik 1980. «310-308
3658
PEUGEOT 309 diesel, reg. 2/95,
izredno ohranjen, prodam. 0332-

pri Komendi, t e b

Zaposlim KV KUHARJA takoj. 049220

3700

Za stežbo v bifeju zaposlim dekle.
043-583
3723

Prodam PRAŠIČA za zakol.
086

od 15.30 do 17. ure

Zaposlimo montažne delavke v
proizvodnji. LE TEHNIKA, Hrastje
75, Kranj
3459

R 4 GTL, letnik 5/88, cena 4000
DEM, prodam. « 622-803, popol
dan.

Študent STROJNIŠTVA pred diplo
mo išče honorarno delo, imam
računalnik. « 403-622, Andraž. 3467

3454

Ugodno prodam ZAJCE. 0242-jjjj

r4013443

Prodam polovico mesa od ml**
krave. 065-540
JJ

Prodam BIKCA simentalca, teža
250-300 kg. Breg 16, Preddvor 3*44

Prodam KRAVO pred ali po telN*
076-960
4

Kupim SIMENTALCA, težkega 100
kg. 045-127, popoldan
34*4

Ž I V A L I

Prodam enoletne KOKOŠI.
057

KOKERŠPANJELE mladiče z rodov
nikom zlatorjave, prodam. 057-214,
zvečer
3285

Prodam polovico mesa mladega
bika. 0695-706
3483

ODOJKE za zakol in PRAŠIČE za
nadaljno rejo, prodam. Krivic, Zgoša
22, Begunje, 0733-232
3298

0712-331
3486
Prodam brejo KOBILO in delovnej
KONJA ter prikolico za prevoz živil*
Prodam brejo KRAVO. 059-092
Milje
26, visoko
*
3510
Prodam TELIČKO frizijko 4 mesece Prodam PRAŠIČA za zakol.
reja. Roš, Mlaka 2, Radovljica 3511 Bitnje 97, žabnlca
*J

Prodam jalovo KRAVO ali menjam t
brejo. 0738-953
#

Prodam NEMŠKE OVČARKE.

1

s

Prodam
za nadaljno rejo ali zakol.
C e n a 150

SIT.

Voklo 49, tel.: 064/49-250

Prodam dva KOZLIČKA devet
mesecev stara. Branko, Savska c.
36, Kranj
3533

TELIČKO simentalko staro d*
H*'
meseca, A kontrola, prodaj
0214-201

Prodam mesnatega PRAŠIČA za
zakol, domača krma, težak 120 kg.
0329-006
3534

Prodam TELIČKO simentalko, sta"
10 tednov. Voglje, Krakovska 6 jfl

Po 5. marcu bodo naprodaj

Iščemo prodajalce tehničnega blaga
za Gorenjsko. «311-712, vsak dan

0*1/841-471

Prodam več TELET SIMENTALCEV. Kupim TELETA simentalca, stafrf
*J
0 725-243 ali 725- 235
3440 10 dni. 0421-774

Za LABRADORCE mladiče delovnih KRAVO s teletom ali brez ter večje in
manjše PRAŠIČE. Globočnik Milan,
Iščemo žensko lahko mlajšo upoko staršev, čistokrvne z rodovnikom, Letališka 7, Lesce
3535
jenko za občasna pomožna dela. sprejemamo rezervacije. 0692-761
«631-457
3313
Prodam 14 dni starega črno belega
Mlade NEMŠKEGE OVČARJE, BIKCA. Hafner, Zabnica 9
3538
Lokal v okolici Kranja zaposli odličnih staršev, ugodno prodam.
Prodam mesnatega PRAŠIČA. Viso
NATAKARICO (kasneje možna redna 052-323
3397
ko pri Kranju 20 A
3555
zapolistev) in fanta z znanjem peke
Čudovite čistokrvne NEMŠKE OV
pizz v popoldanskem času (4-5 ur).
Ugodno prodam KLETKO za 120
«621-541
3335 ČARJE oddam za minimalno ceno.
0312-532
3403 KOKOŠI NESNIC. 0681-415 3607
Zaposlimo MIZARSKEGA POMOČ
Prodam 8 tednov staro TELIČKO
Kupim BIKCA simentalca, težkega
NIKA in delavce. « 421-781 ali 413417 simentalko. Bled, Ljubljanska 35,
098
3352 cca 110 kg. 045-222
078-162
3608
Prodam 14 dni starega TELETA
Nudimo dober zaslužek z rejo malih
34is
živali. O 332-537
3414 simentalca. 0733-148

OPEL KADETT 1.5 TDI, limuzina,
letnik 4/90, z dodatno opremo,
prodam. O 324-390
3751

Prodam ameriškega PIT BULL
TERIERJA star 10 mesecev, agresi
ven in izreden čuvaj. 0061/1735446, do 17. ure

3420

Dobrim ljudem oddam dva majhna
črna MEŠANČKA, stara dva meseca.
0631-827
3430
Prodam OVNE, jagnjeta romanovce
za pleme ali zakol. 045-002
3435

KOZO črno belo, ki bo kon*
februarja imela mladiče, proda"
049-452
jjj
1

Podarim KUŽKA mešanca. BeleW
jeva 47, Šenčur
&
Prodam PRAŠIČKE 30 kg tei^
Bohinc, Zg. Brnik 57 a, 0421-23«
22!
i
Prodam teden dni starega BlK^
črnega. 047-604, Sp. Duplje 71jff
Prodam jalovo KRAVO. 0622-1^
3741
Prodam mlado KOBILO delov
Zgoša 5 a, 0733-511
Prodam polovico mesa od mla
govedi. 0682-634
J*!

MLADE KOKOŠI NESNICE
(20-tedenske rjave jarkice)
z začetkom nesrtosti v sredini marca.

PUJSKE težke 40 kg, prodaj
Visoko 15, 0 43-534
J£

PUJSKE stare 2
Cepljene proti vsem kokošjim
zakol, prodam. 0
boleznim, debikirani kljuni.
Cena 680 SIT/kos
Ž a b n l c a 39, tel.: 311-767

H A L O PIZZ A BRITOF 120,64000 K R A N J

meseca in dva #
422-562
*

NEMŠKO OVČARKO, staro 8 meS«
cev, primerno za nadaljno vzi
prodam. 0 312-063

V SPOMIN

vabi k sodelovanju voznike s svojim vozilom za razvoz hrane na
dom.Zaradi že prirejene opreme zaželjeno voziloR 4 ni pa pogoj.
P o g o j i : izpit B kategorije, primerne psihofizične lastnosti,
obvladanje slovenskega jezika in komunikacije z ljudmi
Delovno razmerje se po enomesečni poizkusni dobi sklene
za nedoločen čas.Samo resni kandidati naj se osebno
oglasijo na zgornji naslov, kjer bodo izvedeli ostale podatke.

Danes, 18. februarja 1994, mineva leto dni,
odkar je odšel k večnemu počitku naš dobri mož in oče

7

t

A N T O N
R O P R E T
iz Velesovega
Vsem, ki mu prižigate sveče in postojite ob grobu, iskrena hvala.

Prodam OPEL KDAET 1.3, limuzina,
I. 87, prevoženih 59000. Poklukar,
Grabče 5, Zg.Gorje
3703

Prodam GOLF DEISEL, letnik 1989
Prodam Z 101 GTL, letnik 1984, reg. «874-272
3704
do 11.2.95, 1700 DEM. «85-249
Ugodno prodam GOLF CLD, letnik
Prodam Z 101 GT, letnik 1984, reg.
do nov. 94. «326-455
3647 1991, 5 vrat, 5 brzin. Golnik 78,
«46-589
3705
R 4, letnik 1985, prodam za 1800
Prodam Zastavo JUGO 1.1 GX,
DEM. «633-447
3648
letnik 1988, reg. do 19.2.95. 0326LADO SAMARO, letnik 1987, lepo 694
3708
ohranjena, ugodno prodam. RUBIN
R
4
GTL,
letnik
1986,
ugodno
KOKRICA, «215-545
3649
prodam. 0332-154 ali 49-050 3709
Z 101, letnik 1987, lepo ohranjena,
reg. celo leto, prodam. RUBIN, FIAT 125 P, 1500 kub., letnik 1987,
Kokrica, «215-545
seso bel, 56000 km, z vlečno kljuko, zelo
dobro ohranjen, reg. do junij/94,
DAIHATSU SHARADE TS, letnik prodam za 50.000 SIT «325-796
1991, prodam. RUBIN KOKRICA, 3710
«215-545
»si
Prodam Z 750, letnik 1979, obnovl
jen, reg. do 1/95. Marinšek, Sp.
POLO WOLKSWAGEN, letnik 1989 Duplje 26
3711
in 91, prodamo. RUBIN KOKRICA,
«215-545
3652 Z 750, letnik 1982, reg. do 28.6.94.
«212-132
3719
JUGO 55, letnik 1991, bele in
rumene barve, prodamo. RUBIN Prodam JUGO 55, lentik 1989, cena
KOKRICA, «215-545
3653 po dogovoru. «421-705
3721
Prodam FIAT 126 P, letnik 1980, reg.
do 9/94. «48-068
3654

K R U T N I N A M V 0 , Moste 9 9 ,

3657

Upokojenka išče delo - čiščenje,
pospravljanje, honorarno. 0214-339

ENOLETNE KOKOŠI NESNICE

BMW 325 i, z veliko dodatne
opreme, cena 16.500 DEM, prodam.
« 880-645, zvečer.
3750

3 7 6 7

KOKOSI p r e d ncinostjo, vse cepljene, prodajom«

Pizzerija v Zabnici zaposli dekle za
strežbo. 0311-301 ali osebno, vsak
dan

Z A P O S L I T V E

Iščem AVTOKLEPARJA za redno
Prodajamo nova in rabljena osebna
3200
vozila in kombije OPEL, FORD, FIAT, zaposlitev. «70-462
LADA. ŠKODA in RENAULT. Tovorna
Redno ali honorarno zaposlimo
vozila nova in rabljena TAM, IVECO, dekle za strežbo v lokalu. «212-767
VOLVO - za vse vrste tovora. Pos
redniško prodajamo rabljena osebna
in tovorna vozila, parkiranje na
našem parkirišču je brazplačno,
način plačila za nova vozila je kredit
ali leasing! TEHNOCAR skofja Loka,
Tavčarjeva 17, «064/632-840 3677

Prodam R 4, letnik 87/88, cena po
Prodam FORD ESCORT 1.3, letnik
3689
1988, ohranjen. «78-366
seoe dogovoru. «421-424
Ugodno prodam JUGO 45, letnik
FIAT TIPO 1,4, bele barve, letnik
1986. «325-325, od 8. do 10. ure
1992, reg. do konca leta. «78-154

Honorarno zaposlim šoferja z E
kategorijo za učenje začetnika v
mednarodni špediciji. 0712-2013502

Prodam KOMBI IMV 1900, nosilnost
1000 kg, letnik 1987, reg. do 6/94,
cena DEM 3800. «328-180
3727
Prodam P 126, 1.1985,reg.do 8/94.
Prusnik, «241-836
3730
Prodam FIČOTA, letnik 1984. Kapetanovič Antun, 1. avgusta 1, Kranj
3732
'
Prodam Z 750, neregistrirano.
Porenta, Cmgrob 5, «631-626 3736

Takoj zaposlim KV ali PKV PLESKARJA. «213-558
3366

VSI NJEGOVI
Velesovo, 1994

Potrebujete denar? Mi vam ga
omogočimo zaslužiti) « 3 2 7 - 0 3 4 ,
dopoldan ali po 20. uri
3537
Redno zaposlimo mlado dekle
izučeno ali s prakso za strežbo v
pizzeriji. Informacije vsak dan od 15.
- 22. ure Pizzerija Polona Golnik,
«46-502
3549

ZAHVALA

PEKA ali delavca za priučitev
zaposlimo. Pekarna SEZAM, Rodine
Begunje, «332-336, od 14. do 17.

Skrb, delo in trpljenje
tvoje je bilo življenje.
Oakar utihnil je tvoj glas,
Žalost, bolečina in praznina je pri nas.

Iščem delo na dom ali nudim pomoč
v gospodinjstvu. «310-264, do 10.

Ob nenadni izgubi dragega moža, očeta, starega očeta,
brata, strica in tasta

do 12. ure

3577

Posebna organizirana enota Mladinjske Knjige, nudi honorarno ali
redno zaposlitev osebam, ki jim delo
ni odveč. Možnost napredovanja,
najboljši dodatno nagrajeni. 0 632330 ali 56-105
3592

KAMNOSEŠTVO

J A N K A

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za izrečena ustna in
pisna sožalja, podarjeno cvetje, sveče in za tako številno spremstvo na njegovi zadnji potiZahvaljujemo se sodelavcem ŽIVILA Kranj, SAVA - VIST, ISKRA TEL in g. župniku za lepo
opravljen pogrebni obred, pevcem za zapete žalostinke in pogrebnemu podjetju Navček.

Kašper, Na Kalu 16, NAKLO,
tel. 47-875,47-286
IZDELAVA NAGROBNIH
SPOMENIKOV IN NAPISOV

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI
Šenčur, 12. februarja 1994

V SPOMIN
I

V SPOMIN

I

Tiho, kakor si živel,
brez slovesa si odšel.
Eno leto že v grobu spiš,
a med nami še živiš.
V tihem grobu zdaj počivaš,
večna lučka ti gori,
spomin na tebe ne ugasne
in solze se ne posuše.

J A N E Z U

P R E S T O R J U

Danes, 18. februarja, mineva leto,
odkar nas je zapustil oče, stari oče,
tast in brat

FIAT REGATA 1.9, kot nova, ugodno
prodam. «331-503 ali 70-747 3738

Prodam R 4, letnik 1982. «47-590,
3739
178
3661 popoldan
Prodam LADO SAMARO 1500, 5 v, Prodam JUGO 45, november 1989.
letnik 1993, avto je nova izvedba, «718-247
3744
klima naprava, barva modra metalik,
cena po dogovoru. «714-114 3663 Prodam JUGO 45, november 1989.
«718-247
3745
Prodam OPEL KADET, letnik 1972,
reg. do 28.11.94, za 1000 DEM. Prodam R 5, letnik 1992, črn metal,
«64-217
3664 tonirana stekla, 30.000 km. 0632870, popoldan
3747
Prodam Z 101, letnik 1988. »49058
Prodam
JUGO
65,
letnik
1990,
cena
3666
po dogovoru. «621-827
3748
Prodam ALFO 33 TURBO diesel
interculer, elek. pomik stekel, temna JUGO 45, letnik 1986 in JUGO 45,
stekla, servo volan. «331-719 3676 letnik 1988. «324-948
3750

U Š L A K A R J A

I V A N
Z A R N I K
iz Olševka pri Preddvoru

Hvala vsem, ki se ga še spominjate, prinašate cvetje in
prižigate sveče na njegovem grobu.

Hvala vsem, ki se ga spominjate!

Sinova: Vojko in Božo z družino ter Pernuševi z Bleda
Kranj, 18. februarja 1994

Žalujoči: žena Marinka, hči Martina, sinova Primož in
Robert
Zg. Brnik, 18. februarja 1994

ZAHVALA

OSMRTNICA
V 91. letu starosti nas je tiho zapustil naš oče, mož in ded

PETER GRAŠIČ st.

Ob boleči in prerani izgubi dragega moža, očeta, sina, brata

MIRA JUHANTA
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, sosedom, tabornikom Kokrškega
rodu in kolektivu M - Oljarica Kranj za pomoč, izrečena sožalia, za zapete žalostinke, poslovilne
besede in spremstvo na njegovi zadnji poti.

Od njega se bomo poslovili v nedeljo, 20. februarja 1994, ob 15.30 na
pokopališču v Stari Loki. Žara pokojnika bo v soboto, 19. februarja 1994,
od 10. ure dalje na njegovem domu, v Stari Loki 29.
VSI NJEGOVI

Žalujoči: žena Marica, sinova Peter in Martin z družinama
Skofja Loka, 16. februarja 1994
V SPOMIN NA

MARIJO MARKO VIČ

ZAHVALA

iz TenetiŠ pri Golniku

V malem si bil zvest,
čez veliko te bom postavil.
(Mt 25, 23)
Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, sestre in tete

MARIJE KERN,

17. februarja je minilo tri leta, odkar so nam mnogo prezgodaj odpeljali
k večnemu počitku drago ženo in mamico, sestro in teto, našo drago
Marijo M A R K O VIČ. Vsem, ki se je še spominjate, darujete za sv. maše,
ji prinašate rože in prižigate sveče, iskrena hvala.

roj. Urbane

Sveščeve mame iz Komende
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in
prijateljem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, izrekli
sožalje, darovali cvetje, sveče in jo v tako velikem številu pospremili na
njeni zadnji poti. Posebna zahvala gospodu dekanu Pavlicu za lepo
opravljen pogrebni obred. Zahvala tudi komendskim pevcem za prelepo
petje.
VSI NJENI
Komenda, Ljubljana, Šmartno, februarja 1994

V SPOMIN

ZAHVALA

Minulo je ie leto dni,
ko tebe Janez od nikoder ni,
tvoje telo v grobu zdaj počiva,
tvoja duša naj pa sveti raj uiiva.

Razjasni naj GOSPOD svoj obraz
nad teboj in ti bodi milostljiv.
Obrne naj GOSPOD svoje obličje
k tebi in ti da mir.

Žalujoči: mož Marjan, sin Marjan, hčerka Renata,
sestn Ida in Anica, ter brata Janez in Franc

Na današnji dan pred letom dni nas je zapustil naš sin, brat in stric

JANEZ HABJAN

Utrujen od bolezni je za vedno zaspal moj dragi in nepozabni mož

Hvala vsem, ki prinašate na njegov grob cvetje in sveče.

NIKO MATIJEVIČ

VSI NJEGOVI

Od njega smo se poslovili v soboto, 12. februarja 1994, ob 11. uri v ožjem
družinskem krogu na kranjskem pokopališču. Iskreno se zahvaljujem za
prizadevanje, nesebično pomoč m ves trud dr. Prašnikarju, dr. Skoficu
ter vsemu strežnemu osebju bolnišnice Golnik, oddelka 600. Hvala
družinam: Grbič, Bernard, Stričevič, Blazina, Mihelič, Nonne, gosp.
Janezu Potočniku, Pogrebnemu zavodu in vsem tistim, ki so mi stali ob
strani v najtežjih trenutkih. Iskrena hvala gospodu župniku za opravljen
obred. Hvala vsem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče, ter
vsem tistim, ki so ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Neutolažljiva žena Olga in sorodstvo

Sopotnica, 20. februarja 1994

ZAHVALA
Ob boleči in mnogo prerani izgubi dragega moža, očeta, starega očeta
tasta, brata in strica

JOŽETA ČEBULJA
se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem
sodelavkam in sodelavcem podjetja Planika, podjetju Grading Iskra
Števci, Avtoličarstvu Ambrož Lahovče ter vsem, Id ste sočustvovali z
nami, nam izrekli sožalje, mu poklonili cvetje in ga v tako velikem
številu pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala tudi Lovski
družini Šenčur, gospodu župniku za lepo opravljen obred ter pevcem b.
Predoselj, podjetju Navček, praporščakom in gasilcem.
VSI NJEGOVI
Šenčur, 7. februarja 1994

ZAHVALA
ZAHVALA

Ostajamo žalostni
Ponosni, da smo
te imeli mama

a

Ob izgubi našega dragega
Ob izgubi naše drage in plemenite mame

FRANČIŠKE OBLAK
iz Orchka - Drulovke
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom znancem in vsern^ ki ste v
žalosti z nami. Darovano cvetje, venci, sveče, denarna pomoč m velika udeležba na pogrebu.pa
nas tolaži ob spoznanju, da ste jo tudi vsi vi - cenili in spoštoval.. Hvala vsem vam. Posebna
zahvala g.
za lep obred in poslednji spev naši mami. Zahvala vsem pevcem
Pogrebcem tn5i PriSna rahvala velja dr. Pegamovi, sodelavkam in sodelavcem t.p. Elita
E S ^ k t t n ^ s t ^ i đ & e . t.p. Hiti,
^
kakorkoli pomagali naši mami in nam vsem Se enkrat vem iskrena zahvala.
VSI NJENI

VENCIJA KARNIČARJA
posestnika iz Zg. Jezerskega
se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem in znancem, ki ste
nam izrazili sožalje in ga v velikem številu spremili na njegovi'zadnji
poti. Posebno se zahvaljujemo članom Prostovoljnega gasilskega
društva Jezersko, gospodu dekanu Lazarju ter pevcem iz Jezerskega
in Predoselj. Ohranimo ga v lepem spominu!
VSI NJEGOVI
Jezersko, Galicija, Kranj, Ljubljana, Kokra, 13. februarja 1994

ruarja 1994, v prostorih društvi
organiziralo poslavo s kultu!
nim programom. Sodeloval j
Moški pevski zbor D U Kranj
citrar Marjan Beton s pevki
Joži Bučenel, recitatorke Slav
Pelko, Mira Pintar, Cirila Skok
Janina Jereb in Justa Rak«* *
ela pa sta Jože Štefe in Mif I
intar. Povezovalka program
je bila Marta Eržen, k uspeh*
proslave pa je*poleg nastopajo!
f

Dan varstva pred
snežiiimi plazovi
Ljubljana, 18. februarja
- Jutri, 19. 2. 1994, ob 15.
uri se bo začel teoretični
del letošnjega dneva
varstva pred snežnimi
plazovi, ki ga organizira o Gorska reševalna služ>a Slovenije, podkomisija
za snežne plazove ter
komisija za vzgojo in
izobraževanje pri Planins
ki zvezi Slovenije v ob
jektu T O na Rudnem
polju na Pokljuki. V ne
deljo dopoldan so v prak
ENA SREČNA DRUŽINA VEČ - TOKRAT V TRŽIŠKI
tičnem delu predvidene
STOLPNICI - Žreb hišne številke je zadnjič izbral
vaje v iskanju zasutih,
Cankarjevo 1 v Tržiču. Za bralce iz drugih krajev je treba
testiranju stabilnosti
pojasniti, da je tam stolpnica z 58 stanovanji Čeprav vsakdo
snežne odeje in hoji po
od stanovalcev ni poklical Gorenjskega glasa, je Imela naša nevarnem terenu. Čeprav
tajnica kar nekaj dodatnega dela. Prvi kite pa je prevzela kar je tradicionalna preven
telefonska tajnica že pred 6. uro. In kdo je tako pohitel?
tivna akcija namenjena
DRAGICA KODOROVIČ je prt prijateljici po naključju
zlasti vodnikom, gorskim
vzela v roke torkovo številko časopisa tn odkrila nagradno
reševalcem in alpinistom,
igro. Takoj je poklicala, a še nt vedela, da st je prislužila
bi ogled predvsem prak
nagrado. Ko smo v sredo popoldan obiskali njeno družino,
tičnih vaj koristil tudi
smo se prepričali, da je sreča izbrala prave ljudi. Nagrajenka
turnim smučarjem in dru
je namreč že sedem let Invalidsko upokojena, "začasni
Invalid" pa je tudi njen mož Štefan, ki Ima nogo v mavcu, gim obiskovalcem gora
pozimi. Kot kažejo iz
drugo koleno pa čaka na operacijo. Dohodki družine, kt se
kušnje iz nedavne nes
ima sama za poprečno, so bolj skromni, zato ji bo nagrada
r e č e zaradi plazu v
prišla kar prav. Morda njihovo poprečnost nekoliko dvigajo
trije otroci, zaenkrat vsi osnovnošolci; 10-letna Janja je v 4. Julijcih, bi tako znanje
razredu, 13-letni Janez v 7. razredu, Patricija, kt končuje 8. lahko preprečilo izgubo
razred, pa je ravno 17. februarja praznovala svoj 15. rojstni mladega življenja. * S.
Saje
dan. Kot smo še Izvedeli od staršev, so ravno otroci njihovo
največje zadovoljstvo tn sreča. Doslej so imeli srečo v žrebu
prvič v Gorenjskem glasu, kt ga Štefan občasno tudi kupi in
prebira. • S. S. - Foto: S. Saje

J

Usodno prečkanje
Lahovče - V torek, 15.
februarja, ob pol sedmih zvečer je 84-letna Ivanka Kern iz

Lahovč diagonalno prečkala
regionalno cesto. Tedaj je iz
kamniške smeri z osebnim
avtom pripeljal Milan Ra-

movž iz Ljubljane. K o je
opazil pešakinjo na cesti, se
je ogibal v levo in zaviral,
vendar je Kernovo kljub
temu zbil. Odbilo jo ie v
vetrobransko steklo, udarec
je bil tako močan, da je na
kraju nezgode umrla. • H. J.

Gorelo v kuhinji
Hotavlje - V ponedeljek, 14. februarja, malo pred drugo
popoldne je Anica D. s Hotavelj pripravljala kosilo, med
drugim je bil na jedilniku tudi pomiri. Ko je bil krompirček
ocvrt, ga ie gospodinja vzela iz lonca, lonec z vročim oljem
pa pustila na prižganem plinu. Z možem sta kosilo
odpeljala delavcem v novo hišo, ki i o gradita kakšna dva
kilometra stran. Medtem se je olje v kuhinji vnelo, ogenj se
je razširil na omarice, dim pa zajel vse prvo nadstropje.
Opazil ga je gospodinjin brat, ki je požar omejil s prahom,
do konca pa so ga obvladali domači gasilci. • H. J.
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Kdo prodaja ISKRATEC?
V Kokri stavke ne bo
Kaj sledi po izvolitvi sveta delavcev
Začetek pogajanj v Iskri ERO
Delo sindikata v tovarni Zvezda
Trenča ukinja generalni popust
Plače v kranjskih podjetjih

D A

N E
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Kokrica - Iz programa Ča
jank, ki jih prireja Turistično
društvo Kokrica, bo jutri, 19.
februarja, ob 17. uri v Osnovni
šoli na Kokrici predavanje o
piramidah. Zgodovinsko in ezo
terično jih bo predstavil Jožko
Mavric iz Nove Gorice. Obis
kovalce bodo turistični delavci
na Kokrici tudi tokrat postregli
s čajem in pecivom. • (až)

Citre in pesem
Adergas - V dvorani Kultur
no umetniškega društva Velesovo v Adergasu bodo drevi ob
19. uri nastopili Kamniški koledniki. Njihov program s citrami in pesmijo bo povezovala
Mojca Zaje. • (kj)

Velesovčani gostujejo
Cerklje - Jutri (sobota) bodo
v dvorani kulturnega doma v
Cerkljah ob 19.30 nastopih člani
Kulturno umetniškega društva
Velesovo z burko Ta veseli dan
ali Cefizelj se ženi. V nedeljo,
ob 16. uri, se bodo z burko
predstavili tudi v Trbojah. •
(kj)

Ustanavljajo društvo
Mostovi
Kranj, 18. februarja - Ljudje,
ki v Kranju že dve leti prosto
voljno delajo z begunci iz
Bosne, so pobudniki za ustano
vitev novega društva Mostovi.
Društvo za pomoč mladim iz
Bosne in Hercegovine bodo
uradno ustanovili jutri, 19. feb
ruarja, ob 18. uri v dvorani 16
občine Kranj. Sprejeli bodo
program društva, ki daje pre
dnost zlasti začasnemu vključe
vanju mladih v novo okolje,
socialni pomoči, organizacijs
kim, izobraževalnim in kultur
nim programom. • D.Ž.

ijske Toplice - Izlake, ki bo 3.
marca 1994, z odhodom ob 7.
uri izpred Kina Center Kranj.
Izlet vključuje tudi kosilo in
kratek sprehod. Prijave spreje
ma Društvo upokojencev Kranj,
Tomšičeva 4, vsak ponedeljek, Čih veliKO pripomogel tud
sredo in petek od 8. do 14. ure. Lojze Domanjko. Pri Društvu
• L.C.
upokojencev Kranj se vseU
nastopajočim iskreno zahvalil
jejo in si želijo, da bi bilo tak«!
Ponovitev izleta v Čatež
Zaradi velikega zanimanja bo m podobnih nastopov še veliko
Društvo upokojencev Kranj • L.C.
ponovilo izlet v Čateške To
plice. Interesenti naj se prijavi Starejši ljudje v prometu
jo v pisarni društva, datum in
Društvo upokojencev Kra"]
ura odhoda pa bosta znana ob bo danes, v petek, 18. februarja
zasedbi avtobusa. • L.C.
ob 17. uri v prostoru DU
Tomšičeva 4, organiziralo pr«'
Teniški tečaj za
davanje na temo starejši ljudje
prometu. Predaval bo inšpektoi
upokojence
varnost prometa, gospod
Teniška sekcija pri Društvu za
Ivan
Demšar. • L.C.
upokojencev Kranj v mesecu
marcu razpisuje teniški tečaj za
vse, ki imajo veselje do tenisa. Izlet na Dolenjsko
Edini pogoj je, da ste član D U
Društvo upokojencev Žabnil
Kranj in imate poravnano čla ca vabi na izlet na Dolenjsko, Kj
narino. Prijave sprejema D U bo v torek, 1. marca, z odhodotfj
Kranj, osebno, pisno ali po ob 7. uri z vseh avtobusni! !
telefonu 329-566 (Zinka Šara- ostaj od Stražišča do S*
bon - vodja sekcije). • L.C.
»uha. Prijave sprejemajo pO";
verjeniki društva. • L.C.
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Pohod Žabnica - Bitnje Občni zbor PS Iskra
Straž išče
Na željo številnih članov so
pri Društvu upokojencev Žab
nica ustanovili Sekcijo za pohodništvo, ki bo svoj prvi pohod
organizirala v sredo, 23. feb
ruarja, in sicer na relaciji Žab
nica - Bitnje - Stražišče. Odhod
bo ob 9. uri izpred Zajca v Sp.
Bitnjah. • L.C.

nekaj narobe. PREPOZNO!
Ukrepajte, da boste lahko mimo spali.
VARNO!

Ft!

Pot v drugačnost

Kranj, 18. februarja • V kintfj
Center v Kranju bosta Igor i
Jurij Furlan iz Škofje Loke;
Proslava ob 145-letnici
danes zvečer, ob 20. uri pripra
smrti Franceta Prešerna
vila multivizijsko predstavite*
Društvo upokojencev Kranj poti z motorjema po Aziji'
je ob 145-letnici smrti dr. Fran Poimenovala sta jo "Pot 1
ceta Prešerna v torek, 8. feb drugačnost". • V S .
fl

Jubilejni pohod na Stol

Planinski izlet

Poljšlca - V sredo med
sedmo zjutraj in drugo
popoldne je neznani stor
ilec iz stanovanjske hiše
na PoljŠici pri Gorjah
odnesel 21.000 mark, ne
kaj tisoč šilingov in okro
glo sto tisoč tolarjev.
Kriminalisti tatvino še
raziskujejo. • H. i.

Planinsko društvo Radovljica Kranj, 18. februarja - Planinsko društvo Kranj oziroro*
njegova sekcija Iskra pripravlja vzpon na najvišji •
ja, planinski izlet na Peco. Karavank. Z njim želi počastiti 20-letnico ustanu rit ve sekcije,
Odhod avtobusa bo ob 5.30 obenem pa obuditi spomin na prvo turo na Stol, v snežu^
izpred avtobusne postaje v metežu pred 20 leti.
.
Radovljici. Prijave sprejema
Odhod udeležencev bo 26. februarja 1994, ob 7. uri izpr *'
PD Radovljica, v torek in hotela Creina v Kranju. Od tam se bodo odpe '*
sredo, od 16. do 18. ure. • L.C. Zabreznico, kjer bo izhodišče vzpona do Valvasorjevega
doma. Tam je predvidena delitev v skupine; manj izkušeni
Pohod Kropa - Podvin - bodo odšli po lažji poti do sončne Zebreške planine, drugi pa se
bodo podali proti 2238 metrov visokemu vrhu Stola. Vodnik
Radovljica
Pohodno-planinska sekcija priporočajo zimsko opremo, za vzpon na vrh pa tudi dereze u?
društva upokojencev Žirovnica cepin. Vrnitev v Završnico in domov bo za obe skupini še is°
vabi na pohod Kropa - Podvin - dan, zadnjo februarsko soboto.
Organizatorji vabijo zlasti tiste planince, ki so v sekcij
Radovljica. Pohod bo v torek,
22. februarja, z zborom pohod- vključeni od začetka njenega delovanja. Prijave s prispevkotf
nikov ob 7.45 uri pred domom 500 SIT sprejemajo v pisarni PD Kranj in Volga Pajk (telefon
upokojencev na Selu. Hoje bo 221-321, interno 28-22; ter Matija Grandovec (telefon 331-331
za 3 do 4 ure, pohod pa bo vodil interno 30-93) do 23. februarja. • S. Saje
Miroslav Feldin. • L.C
organizira v soboto, 19. februar
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FASHION

"AVTO ŠOLA"
ing. HUMAR

ORGANIZIRA
TEČAJ
CESTNOPROMETNIH
PREDPISOV
v kranjski gimnaziji
začetek tečaja
PONEDELJEK
21. FEBRUARJA 1994,
ob 18. uri.
VOZILI BOSTE NA
SODOBNIH VOZILIH R5, GOLF
in motornem kolesu YAMAHA.

^311-035

0

Predstavitev volnenih
izdelkov

Učitelji o preprečevanju drog

Sekcija za ročna dela pri
Društvu upokojencev Kranj
vabi na enkratno zabavno pre
dstavitev posebnih volnenih
izdelkov, ki bo v torek, 1.
marca, ob 16. uri v prostorih
D U Kranj, Tomšičeva 4. Pre
dstavitev je omogočila firma
Ferdinand Keller in poleg brez
plačne pogostitve in obilice
humorja in zabave boste pre
dstavljene izdelke lahko po
posebno ugodnih cenah tudi
kupili. • L.C.

Radovljica - Ministrstvo za šolstvo in šport pripravlja v
sindikalnem izobraževalnem centru v Radovljici dvote
denski seminar za učitelje o preprečevanju drog. Seminar
bo trajal od ponedeljka, 21. februarja, do 4. marca. Na
njem bodo izkušeni predavatelji iz Velike Britanije
izobraževali trideset slovenskih učiteljic in učiteljev.
Seminar bo v ponedeljek ob 11. uri odprl minister dr.
Slavko Gaber, predvidoma se bo otvoritve udeležil tudi
britanski ambasador v Sloveniji Gordon Johnston.
Udeleženci seminarja bodo kasneje svoje znanje o
drogah in njihovem preprečevanju prenašali na druge
učitelje. Na ta način želi ministrstvo za šolstvo in šport
vzpostaviti mrežo učitelj ev-inštruktori ev, ki bodo s semi
narji zajeli kar najširši krog slovenskih učiteljev. • H. J.

Izlet v Medijske Toplice
Društvo upokojencev Kranj
organizira kopalni izlet v Med
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Planinska sekcija podjetij
Iskra iz Kranja vabi na občo'
zbor, ki bo v petek, 18. februar;
j a, ob 18. uri v zgornji dvoran*
Restavracije v Savski Loki 1. '
L.C.

V tujo hišo po denar

SPORT

Večina okradenih je "slutila", da bo
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Predavanje o piramidah
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