
Leto X L V H I - št. 37 - C E N A 95 SIT 

G L A S 
Kranj, petek, 12.. maja 1995 

ZDRUŽENA LISTA 
socialnih demokratov 
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G O R E N J K E I N G O R E N J C I 

Udeležimo se slovesnosti ob 50-letnici zmage nad nacizmom 
in fašizmom, ki bo v nedeljo, 14. maja, v Ljubljani. 

S p o č e t v o b i l j u , p o r o j e n v m u k a h i n p o h a b l j e n 

O l i m p i j s k i b a z e n č i s t o z a r e s p u š č a 

V i t o m i r G r o s , k r a n j s k i ž u p a n : " I z r a č u n a , k o l i k o b o s ta la s anac i j a , š e n i m a m , z a g o t o v o p a n e 
bo p o c e n i . R u d i s u b o m o p o s r e d o v a l i r e k l a m a c i j o . " 

Kranj, 12. maja - Kranjčani z 
lovim pokritim olimpijskim 
bazenom nikakor nimajo 
sreče. Na to, kako mukoma je 
Po začetnem (takrat še sisov-
skem) obilju kapljal skupaj 
denar za dokončanje gradnje, 
ki se je iz načrtovanega 1991. 
leta zavlekla v letošnje, so na 
slovesnem odprtju 14. januarja 
zavestno pozabili, čeprav tudi 
Pred samim koncem povsem 
brez afer ni šlo. Spomnimo 
s»mo, zakaj na otvoritvi ni 
bilo bratov Petrič, nekdanjih 
stebrov kranjskega plavalnega 
sporta. 

A najhujše šele prihaja. 
Sum kranjskega župana Vito-
mirja Grosa, da s samo izve
dbo gradnje bazena kot tudi z 
nJegovo finančno platjo ni vse 
v redu, se potrjuje. Novi 

gospodar občinskih športnih 
objektov Brane Terglav, ki ga 
je Gros imenoval 8. marca, na 
primer ugotavlja, da je bila 
streha bazena plačana dva
krat. Terglav pregleduje tudi 
dokumentacijo o poslovanju 
Šport commerca, ki jo je kot 
by pass firmo ustanovila 
Športna zveza Kranj, in obra
čun kranjskega dela lanskega 
Gira d'Italia. Končnih izsled
kov še ni, "državnemu udaru" 
občine oziroma župana Grosa 
v športno zvezo, pa se je 
predsedstvo športne zveze 
odzvalo z odstopom. 

O dogajanjih okoli bazena, 
športne zveze in nadaljnje 
usode kranjskega športa ozi
roma športnih objektov bodo 
spregovorili tudi na seji mest
nega sveta kranjske občine 

ter na majski seji skupščine 
športne zveze. Do tedaj bo 
bržčas marsikaj že bolj jasno, 
znana bo tudi cena sanacije 
očitno nestrokovno zgrajene
ga objekta. V Zavodu za 
raziskavo materiala in kon
strukcij Ljubljana so namreč 
na zahtevo župana Grosa, ki 
objekta ni hotel na slepo 

Erevzeti, njegove sume, da 
azen pušča, potrdili. 
Medtem ko Slavko Brino

vec, predsednik upravnega 
odbora športne zveze v od
stopu in obenem predsednik 
gradbenega odbora, trdi, da 
pod bazenom kaplja le iz 
priključkov instalacij in ne iz 
betonske školjke, strokovnja
ki Z R M K pravijo drugače. 
Navajamo le kratek povze
tek: "Diletacijske spojnice pri 

notranjih tlakih v kleti so 
izpeljane v bistveno premajh
nem obsegu. Zato je prišlo do 
razpok. Estrih je nearmiran. 
TlaK ni bil izpeljan po pro
jektu. Samostojna monolitna 
A B konstrukcija školjke ba
zena je zgrajena brez dileta-
cijskih spojnic. Na spodnji 
strani nosilne ozi roma 
obodne armirane betonske 
stene bazena smo odkrili več 
prepustnih mest, kjer se voda 
cedi iz bazena in iz večjega 
števila stikov talnih iztočnih 
cevi..." Doslej so našli štiri 
razpoke, dolge od pol do 
enega metra. V Z R M K pri
poročajo sanacijo. 

Vse se tako zdi, da ne 
curlja samo voda izpod nove
ga olimpijskega bazena... • 
H . Jelovčan 
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B a n k a d p o s l u h o m 

Potrjevanje - in iskanje - z modo 
Kranj, 11. maja - Tudi letos so 20. sejemsko prireditev 
malega gospodarstva, kooperacij in podjetništva v 
Kranju prvi dan popestrili dijaki Srednje tekstilne, 
obutvene in gumarske šole Kranj z modno revijo. 
Prireditev ni bila le potrditev tradicije sejemske 
prireditve malega gospodarstva, marveč tudi pred
vsem prijetna popestritev v vsebinskem iskanju te 
sejemske prireditve v Kranju v prihodnje. Morda bo 
njeno izvirnost in vsebinsko originalnost uspelo 
izoblikovati in tudi obdržati Zdrulenju podjetnikov 
Slovenije, katerega predsednik Franc Zavodnik je ob 
otvoritvi sejma, ki so ga včeraj zaprli, napovedal, da 
bo v prihodnje ta sejemska lokacija osnova za 
predstavljanje v prihodnje. • A . Ž. 

R a d o v l j i š k a s r e d n j a š o l a t u d i u r a d n o o d p r t a 
Radovljica, 11. maja - Potem 
ko že nekaj časa poteka pouk 
v obnovljeni in dograjeni 
Srednji ekonomsko turistični 
šoli v Radovljici, so jo včeraj 
popoldne tudi uradno odprli. 
Slavnostni govornik je bil 
minister za šolstvo in šport 
dr. Slavko Gaber. Šolsko 
ministrstvo je bilo tudi glav
ni investitor obnove, ki je 
veljala 330 milijonov tolar
jev, občina Radovljica pa je 
za prizidek k stari šoli zago

tovila komunalno opremljeno 
zemljišče. Z dograditvijo so v 
radovljiški srednji šoli prido
bili 2500 kvadratnih metrov 
površin. V starem delu so 
zdaj upravni prostori, knjiž
nica in nekaj specialnih učil
nic, v novem telovadnica (600 
kvadratnih metrov), večna
menski prostor, garderobe in 
večina učilnic. S Srednjo 
ekonomsko in turistično šolo 
pa obnova srednjih šol v 
Radovljici še ni pri kraju. 

Septembra bodo začeli gradi
ti novo gostinsko šolo, ki je 
sedaj še v stari stavbi na 
Bledu. Šoli, ki sta doslej 
organizacijsko sodili pod isto 
streho, se po novem ločujeta 
na dve samostojni. 

Ob včerajšnji otvoritvi so 
učenci radovljiške srednje 
šole priredili prijeten kultur
ni program, veseli, da jim ni 
več treba gostovati na različ
nih lokacijah v Radovljici. 

• D.Ž., foto: G. Šinik 
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N A L O Ž B E 

Ali bi radi oplemenitili 
svoja finančna sredstva? 
Obrestujemo jih po 4% 
mesečni obrestni meri! 
100% JAMSTVO!!! 

INF0.: 0609/624-258 
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S L O V E N I J A I N S V E T 

V S l o v e n i j i se z a č e n j a " e v r o p s k a " r a z p r a v a 

B o m o j u n i j a p r i d r u ž e n i č l a n i 
S sredino javno predstavitvijo mnenj v državnem zboru se v 
Sloveniji začenja razprava o vključevanju Slovenije v Evrops
ko unijo. Francija bi rada naše pridruženo članstvo že junija. 

Ljubljana, 10. maja - Z današnjim dnem smo naredili 
korak od emocionalnosti do resnih razprav, je dejal na 
začetku razprave podpredsednik odbora za mednarodne 
odnose državnega zbora Borut Pahor. Slovenija je sprejela 
izhodišča za pogajanja z Evropsko unijo o pridruženem 
članstvu. Ne sme se nam zgoditi, da bi se slovenska javnost 
prepozno zdramila in se začela pritoževati, češ nihče nas ni 
opozoril, je dejal zunanji minister Zoran Thaler. Francija 
kot predsedujoča Evropske unije želi, da bi bil sporazum o 
pridruženem članstvu sklenjen že 12. junija na zasedanju 
zunanjih ministrov, pogajanja pa se bodo nadaljevala v dveh 
krogih še maja in junija. Tega vlaka ne kaže zamuditi, sicer 
bomo v položaju kot vse ostale republike bivše Jugoslavije, 
je dejal zunanji minister, pridruženo članstvo pa nam daje 
prednosti, med drugim šestletno prehodno obdobje. Pridru
ženo članstvo pa je posebej pomembno zaradi naše varnosti. 
Minister za ekonomske odnose in razvoj Janko Deželak se 
je zavzel za pridruženo članstvo in verjetno po letu 2000 za 
članstvo, saj nam drugega kot majhni državi in ekonomiji ne 
preostane. Sedanji kooperacijski sporazum z unijo je za nas 
zelo ugoden, vendar bo kmalu presežen, saj je naša 
povezanost z unijo vedno večja. Pomembne bodo storitve, 
Slovenija pa ima pred nekaterimi drugimi srednje in 
vzhodnoevropskimi državami prednost, zato ji zaostanek 
za njimi pri sodelovanju z unijo ne bo škodoval. Pričakovati 
pa je treba probleme, vendar mora Slovenija povedati, kaj 
sploh želi. Dr. Tone Krašovec pa je povzel anketo med 
največjimi slovenskimi izvozniki, ki ustvarjajo na trgih unije 
skoraj 5 milijard mark dohodka. Ocenjujejo, da bi bili lahko 
v uniji že leta 2000 ali kvečjemu leta 2005, zaostanek za temi 
državami pa bi glede produktivnosti lahko ujeli v petih, 
šestih letih. Gospodarstvo vidi prednosti pridruževanja k 
uniji v zboljševanju kakovosti proizvodnje, v tehnološkem 
razvoju, večjem izvozu, pritoku kapitala in večjem pravnem 
redu. Direktorji pa pričakujejo največ težav pri uvajanju 
evropskega pravnega reda in težnjah po zapiranju našega 
trga zaradi konkurence. V uniji pa vlada pri trgovanju in 
pretoku blaga ter storitev liberalni režim. • J . Košnjek 

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

I z j a v e , s p o r o č i l a 
Liberalna demokracija Slovenije poziva slovensko jav

nost in politične stranke, naj strpno, dostojanstveno in v 
duhu sodelovanja počastijo obletnico zmage nad fašizmom. 
Vsi umrli za domovino zaslužijo počastitev, zmaga nad 
fašizmom pa je za LDS predvsem zmaga dobrega nad zlim. 
Stranka obsoja zlorabo NOB za prevzem totalitarne oblasti, 
vendar to ne more zmanjšati pomena NOB. Vsak pa ima 
pravico, da sam odloča o udeležbi na proslavah. Odnosi s 
krščanskimi demokrati niso zamrznjeni. Osmi april, ko so 
bile leta 1990 prve demokratične volitve, naj bi bil državni 
praznik, ne pa dela prost dan. Slovenski krščanski 
demokrati so ponovili stališče, da pri proslavi obletnice 
zmage v Sloveniji ni bil upoštevan celovit zgodovinski 
spomin, saj se je v Sloveniji zgodila tudi komunistična 
revolucija. Prav tako še ni prišlo do politične obsodbe 
prejšnjega režima in do poprave krivic. Poslanci SKD bodo 
sodelovali na slavnostni seji državnega zbora, če bo sprejeta 
posebna izjava spoštovanja do vseh, ki so se uprli 
okupatorju in obsodbe dejanj v imenu revolucije. Slovens
ki krščanski demokrati tudi niso ponovno predlagali 
svojega kandidata za predsednika mednarodnega odbora 
državnega zbora. Dobili naj bi nekatere druge funkcije v 
državnem zboru in v diplomaciji. Slovenska ljudska stranka 
predlaga ponoven sklic državnega odbora za proslavo, ki bi 
izpeljal tako praznovanje, da bo povezalo Slovence. Sestava 
govornikov bi morala biti bolj pluralna. Stranka ni 
zadovoljna s predlogom proračuna. Pripravila bo svojo 
inačico, ki bo bolj razvojna in manj potrošna. Vladajočo 
koalicijo očitno ne zanimajo novi bogataši. Država ne zna 
pobrati davkov. Napovedali so, da bodo skušali zagotoviti 
več denarja za kmetijstvo, ceste, vodno gospodarstvo in 
znanost. SLS računa, da bo koalicija vzrajala do konca in da 
stvari lahko spremeni le nova vlada. V stranki so zaskrbljeni 
zaradi slabega položaja zdravstva in zdravnikov. Zdravstvo 
je podcenjeno tudi v predlogu letošnjega proračuna. 
Socialdemokratska stranka Slovenije opozarja na pešanje 
slovenske obrambne moči, preveč denarja pa gre za 
neborbena sredstva, ki jih rabimo, vendar ne tako nujno. 
Pomanjkljivosti so predvsem pri protizračni in protioklepni 
obrambi. Denar je treba razumneje trošiti. Podmladek te 
stranke pa je proti obisku srbskega patriarha Pavla junija v 
Sloveniji. Podpiral naj bi srbsko osvajalno vojno, zato naj ga 
Slovenija razglasi za nezaželjeno osebo. Slovenska nacio
nalna desnica je proti temu, da bi se srbski patriarh Pavle 
srečal s predstavniki naše države. Desnica spoštuje verska 
čustva pravoslavnih državljanov in željo po srečanju z 
vrhovnim verskim poglavarjem. Bili bi za, če ne bi šlo tudi 
za politični obisk. Preseneča število spremstva. V Slovenijo 
naj bi prišlo nad 100 oseb. SND se ne bo udeležila proslav 
ob obletnici konca druge svetovne vojne. • J.K. 

P o g o v o r z o b r a m b n i m m i n i s t r o m S l o v e n i j e J e l k o m K a c i n o m 

" V e s e l s e m , d a s e m p r e ž i v e l n e s r e č o ! " 

I z t e k l i so se t u d i d n e v i i n t e n z i v n e g a z d r a v l j e n j a , j e p o v e d a l z a n a š e b r a l c e m i n i s t e r K a c i n . 

Golnik, 9. maja - "Moje 
počutje je vsak dan boljše. 
Najprej sem seveda vesel, da 
sem sploh nesrečo preživel; 
prav tako, da so bili vsi 
zdravniški posegi uspešni. 
Šest tednov ležanja in okre
vanja vseeno ni brez posledic 
Človek izgubi kar nekaj kilo
gramov in zlasti kondicijo, 
zato je treba postopoma pri
dobivati moč nazaj. Izvajamo 
aktivno rehabilitacijo, po ka
teri zmorem vsak dan več. 
Danes je prelomni dan, ko so 
mi ukinili vso dosedanjo ter
apijo, zato sem tudi od jutra 
na Golniku. V prihodnje bom 
prihajal v bolnišnice le še na 
fizioterapijo zaradi posledic 
zlomov. 

Po hudi nezgodi se človeku 
res zazdi, da se je znova rodil. 
Ko pride k sebi, natančno 
proučuje, kaj se je zgodilo in 
kako bi se stvari lahko zavr
tele. Kot sem rekel, sem vesel, 
da gre življenje dalje. Delno je 
to povezano tudi z nadnor-
malnim entuziazmom in ču
tom do obveznosti, ki še niso 
končane. Glede na boljše 
počutje namreč tudi delam 
vsak dan več. Na sedim sicer 
v svoji pisarni v Ljubljani, 
ampak se z državnimi sekre
tarji in podsekretarji posvetu-
jem pr i vseh k l j u č n i h 
vprašanjih ter z njimi prever
jam prvotne ocene," je med 
drugim povedal slovenski 
obrambni minister Jelko Ka
cin, ko smo ga v torek popol
dan ob iska l i ob koncu 
intenzivnega zdravljenja v 
bolnišnici na Golniku. 

Pred dnevi ste se ponovno 
pojavili v javnosti, spet pa na
meravate na delo v ministrstvo. 
Še vedno vozite avto sami? 

"Odkrito moram povedati, 
da se sedaj ne čutim sposob
nega, da bi vozil avto. Vseeno 
upam, da bom kdaj v življenju 
še imel pravico, da vsaj svojo 
družino peljem v lastnem 
avtu. Gre za čudno zgodbo, 
saj si ljudje preprosto ne 
predstavljajo, da so ti take 
stvari pri opravljanju funkcije 
včasih onemogočene. Spomni
ti moram na interpelacijo 
zoper mene, ko so mi kot 
naglavni greh šteli, da me je 

med dopustom na Hrvaško 
spremljala skupina varnostni
kov, pa da smo imeli vsak zase 
svoje vozilo. Ko se mi je 
zgodila nesreča, so zgodbo 
postavili na glavo; vsi so se 
spraševali, ali imam pravico 
peljati avto! Je že tako, da 
kakor se pač v politiki obrneš, 
praviloma imaš zadnjico ved
no zadaj!" 

V času vaše osebne zmage 
nad poškodbami se povsod 
spominjamo drugačnih zmag. 
V govoru na Šoštanj ski prosla
vi ste označili pomen zmage 
nad nacifašizmom. Je po
membna za sedanji rod? 

"Ti dogodki so pomembni 

Eredvsem za prihodnost. No-
en narod, ki ne črpa vsega 

vedenja iz svoje zgodovine, se 
ne izogne napakam. Naš nar
od ni najštevilnejši v Evropi; 
nasprotno, pri dveh milijonih 
ljudi moramo res paziti na 
vsako svojo potezo. Če vza
mem kot primer osvobodilno 
vojno leta 1991, zaradi nje 
smo imeli vsega skupaj pri
bližno 70 mrtvih. In drug 
primer: na slovenskih cestah 
izgubimo vsako leto za en 
bataljon ljudi! Slednje šteje v 
očeh ljudi zelo malo, saj se 
preprosto vzame kot dejstvo. 

Zavedati se moramo, da 
nedaleč od nas poteka vojna, 
ki bo še trajala. Naučiti se 
moramo živeti na robu kon
flikta, obenem pa biti pri
pravljeni, da se bomo z njim 
ukvarjali še vrsto let. Po drugi 

strani moramo storiti vse v 
našem obrambnem sistemu, 
da bo tisti del naše varnosti, 
ki je odvisen od tega sistema, 
pravočasno nared." 

Če se vrneva k označevanju 
50-letnice osvoboditve naše 
domovine, ne moreva mimo 
kranjske proslave, saj je bilo 
slišati veliko nasprotujočih si 
mnenj že pred dogodkom. Če 
bi vam zdravje dovoljevalo, bi 
bili med udeleženci te prire
ditve? 

"Dobil sem vabilo za to 
prireditev. Našteto je vse sku
paj. Včasih imam občutek, da 
se vse, kar je možno za 
Slovenijo, zgodi prav v Kran
ju. Ne vem, kako je resnično 
zasnovana kranjska prireditev. 
Želim pa, da bi izvenela v 
neko medsebojno sožitje in 
sodelovanje, namesto v obso
janje. Tisto, kar me pri sloves
nostih ob 50-letnici konca 
druge svetovne vojne najbolj 
moti, je pomanjkanje samos
poštovanja. Takrat smo dose
gl i v e l i k o ; d o b i l i smo 
izhodišče, na katerem smo v 
devetdesetih letih gradili na
prej. Spoštujem vse žrtve; 
glede na našo majhnost mi je 
žal za vsakega, ki je padel ali v 
NOV ali na nasprotni strani. 
Ampak v vsaki vojni se mor
ajo ljudje odločiti o marsičem! 
Recimo, tudi o tem, ali se 
bodo dali ubiti v nemški 
uniformi v Rusiji, ali pa se 
splača dezertirati in tvegati, da 
boš padel doma. Zato se mi ni 
zdi korektno, da 50 let po 
vojni s temi odločitvami, 
kakršnekoli so že bile, ponov
no obremenjujemo sedanje 
generacije. Ni moč zahtevati, 
da obsodimo vse tiste, ki so 
mesece in leta nastavljali svo
jo glavo za obrambo interesov 
Slovencev." 

Vrniva se še malo k vašemu 
osebnemu življenju! V stiskah 
so si svojci ponavadi še bližji. 
Ste bili sedaj več z njimi? 

"Nisem bil več pri svojih, je 
pa družina preživljala več časa 
z menoj. Povedati moram, da 
ne bi tako dobro okreval, če se 
ne bi žena tako trudila z 
menoj. Poteka že četrto leto, 
kar svoj delovnik podreja 
rehabilitaciji starejšega sina 

in sedaj še moža. Zato dela 
le štiri ure in se odreka 
svojemu poklicu v korist čla
nov družine. Tudi v mojem 
primeru je res, da nesreča 
družino bolj zbliža. Po drugi 
strani pomeni zanjo tudi hud 
pritisk. Otroci se ne odrečejo 
svojim staršem in branijo 
njihovo integriteto; tudi tako, 
da se v šoli stepejo, če nekdo 
trdi, da je oče vozil vinjen, pa 
temu ni tako!" 

Kaj pa sodelavci, so vam 
tudi oni stati ob strani? 

"Ministrstvo za obrambo je 
resor, v katerem je množica 
ljudi. Trenutno imamo na slu
ženju vojaškega roka 6000 
fantov. Imamo približno 4000 
častnikov, podčastnikov, pok
licnih vojakov in mornarjev. 
Okrog 1000 ljudi dela v uprav
nih službah ministrstva. Z 
reorganizacijo lokalne samou
prave smo prevzeli še 600 
delavcev iz občin. Gre za velik 
ustroj, ki ga ni moč obvladovati 
brez kro-ga sodelavcev. Meni 
pomagajo štirje državni sekre
tarji, njim pa vrsta podsekre
tarjev in direktorjev devetih 
uprav organov v sestavi miniS' 
trstva. Če ne bi ta team delal 
na način, kot deluje, potem ne 
bi dnevno obvladovali zadev, 
prav tako pa ne bi delovali y 
primeru, ko je minister manj 
prisoten v pisarni. 

Tako pri delu ni nobenega 
zaostanka. Prišlo bo le do 
zamikov pri mednarodni de
javnosti. Obenem bodo p°* 
trebne nekatere korekcije, ki 
so vezane na proceduro spre
jema proračuna, tudi ko gre za 
pogajanja pri temeljnih r a Z ~ 
vojnih programih. Morarn 
reči, da smo pri vsakem °° 
dosedanjih nakupov po V 
dogovorjenih cenah, kolic^ 
nah in dobavnih rokih izko r' 
istili možnost nastopa ministr3 

za dodatno znižanje cen. *° 
nas čaka tudi v poslih, ki s^ 
pripravljeni, da bi jih lahko 
drugi polovici leta realizirali-. 

Delamo tako kot prej-
Namesto napovedi, kaj born 
počeli, vedno predstavimo de 
novosti raje potem, ko je del 
opravljeno!" $ 

Iskrena hvala za pogovor. 
Stojan Saje 

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

D r ž a v n i z b o r z a č e l a p r i l s k o zasedanje 

B o J e z e r s k o k o n č n o o b č i n a 
Državni zbor je končal marčno sejo in med drugim sprejel 
zakon o igrah na srečo, brez člena o lastninjenju igralnic, v 
sredo pa je, s tritedensko zamudo, začel aprilsko zasedanje. 

?ravno dvomljivih procesov, 
redlagano je bilo tudi, da bi 

morala država poskrbeti za 
objavo vpisanih v matično 
knjigo in za pokop na kraju, 
ki bi ga izbrali svojci. V tretji 
obravnavi so vsa ta dopolnila 

"padla", kar je povzročilo pr<^ 
kinitev seje in prestavite^ 
odločanja. Poslanci pozicije s 
bili deležni hudih besed, da & 
taki kot komunistični pred*10^ 
niki, in da jim v resnici sploh 
za spravo. • J. Košnjek 

Ljubljana, 12. maja - V 
torek je bila končana marčna 
seja, v sredo pa se je začela 
aprilska. Na predlog poslanke 
Slovenske ljudske stranke Ir
ene Oman iz Kranja so na 
dnevni red uvrstili tudi pre
dlog zakona o spremembi in 
dopolnitvi zakona o ustanovit
vi občin in določitvi njihovih 
območij. Na osnovi te spre
membe naj bi ustanovili novo 
občino Jezersko. Občina Pre
ddvor, katere del so Jezerjani, 
temu ne nasprotuje. Omanova 
je uspela to točko spraviti ne 
dnevni red, zavrnjena pa je 
bila njena zahteva, da bi 
predlog obravnavali po hi
trem postopku. 

V za državni zbor značilnem 
slogu, kadar gre za obravnavo 

tem iz polpretekle zgodovine, 
je potekala razprava o dopol
nitvah zakona o matičnih knji
gah, ki naj bi poenostavil in 
pospešil vpis doslej zamolčanih 
žrtev v matične knjige in 
register umrlih. S tem naj bi 
umorjenim med in po vojni 
vrnili dobro ime in dali pravi
co do groba in pokopa po volji 
svojcev. Zakon so vzeli na 
dnevni red po hitrem postop
ku. S tem so soglašale vse 
parlamentarne stranke, prav 
tako pa tudi z dopolnilom, da 
bi vpis v matične knjige lahko 
razen svojcev in državnega 
tožilca zahtevala tudi društva, 
ki izkažejo upravičen interes, 
in preiskovalna komisija držav
nega zbora za raziskavo mno
žičnih povojnih pobojev in 

I r ena O m a n : 

T a k e o d l o č i t v e n i s e m p r i č a k o v a l a 

Poslanka državnega zbora Irena Oman je v sredo, 
odločitvi državnega zbora, da gre njen predlog za ustanovite 
občine jezersko v redni postopek in ne hitri, ' z r a Z ' k a 

presenečenje nad to odločitvijo, saj je bil kolegij predsednic 
državnega zbora za hitri postopek. Primer Jezerskega je zanj 
čist, za samostojno občino je tudi sedanja občina Preddvo< 
referendumska volja je jasna, kraj pa ima tudi pogoje 
občino, kar je pokazala tudi analiza, ki so jo sami naredil« p~ 
navodilu vlade. Prav tako so tudi politiki raznih strank, ki s 
prihajali na Jezersko, obljubljali podporo, vendar je očitno, 0 

so to po* 
zavlekel 
litem 

kel, pojavljali se bodo novi predlogi za občine, rnaW 
cijeni od Jezerskega, na koncu pa bo rezultat njv* ' 

so to počeli s figo v žepu. Normalni postopek bo vse sK^nj 
ličen 

Omanova to trdi tudi na osnovi negativnega mnenja v ^ ^ 0 

Vendar ne bo odnehala, saj upa, da bo dobila potrebno vccii 
za uresničitev zahteve Jezerjanov. Tu bi morali predvs 
gorenjski poslanci združiti sile. • J.K. • 



A k t u a l n i i n t e r v j u 

SPOMENKA HRIBAR, pobudnica slovenske sprave 

Mladi so siti prepirov starejših 
"Žal mije, da se morajo mladi nas starejših braniti z ignoranco, kar ni dobro za narodovo kontinuiteto, vendar 

upam, da se bodo zavedeli svojih korenin," odgovarja v intervjuju Spomenka Hribar, 
pobudnica za spravo med Slovenci. 

Sprava je pred praznovanjem 
obletnice konca druge svetovne 
vojne in zloma nacifašizma spet 
pogosta beseda. Vendar si jo v 
Sloveniji vsak razlaga po svoje. 
Poraženci in zmagovalci v vojni 
pravijo, da ni možna. Smo pri 
spravi naredili korak nazaj od leta 
1990, ko je bila v Rogu spravna 
slovesnost? 

"Tega ne morem trditi. Bistvo 
sprave je, da ljudje v svojem življen
ju sodelujejo, in da ima vsak pravico 
povedati svojo resnico in jo razlagati. 
To je sprava. Da ni mogoča, govorijo 
najbolj zadrti borci NOB in domo
branci, ki ne razumejo osnovnega 
sporočila sprave. Čeprav živi sprav
na ideja že od leta 1984 dalje, jo 
nekateri napačno razumevajo kot 
nekakšen pobot v smislu: vsak naj 
malo popusti, da bo sklenjeno neko 
bratstvo, po možnosti pa naj na
sprotnik sprejme moje mišljenje in 
obratno in sprava bo s tem uresniče
na. To ni mogoče. Sprava ni neka 
enoličnost in enomost v mišljenju, 
temveč dopuščanje razlik, tudi med 
partizani in domobranci. Da človeka 
ne sovražiš, čeprav z njim ne sogla
šaš. Mislim, da sprava pri nas živi. 
Ljudje se pogovarjajo in prihajajo na 
dan s svojimi argumenti." 

Vsaka stran terja od druge opra
vičila za svoje početje. Borci pravi
jo, da so se za povojne zločine nad 
nedolžnimi ljudmi že opravičili. 
Druga stran za zdaj še molči. 
Slišati pa je zahteve, naj svoje pove 
tudi Cerkev, in da naj nadškof 
gospod dr. Šuštar daruje mašo tudi 
za umrle partizane. 

"To bi moral narediti. Mogoče celo 
bo. Zadnja izjava Slovenske ško
fovske konference prinaša marsikaj 
novega ob sicer stereotipnem besedn
jaku. Priznava cerkveno udeležbo v 
vojni, se opravičuje in izrecno pou
darja, da je domobranstvo poglobilo 
spore med drugo svetovno vojno. 
Zaznati je besede odrekanja svoji 
medyojni vlogi. Jaz to izjavo izredno 
cenim in še bolj verjamem, da prihaja 
«w pomirjevanja. Pričakujem pa več 

težav znotraj Cerkve. Izjava je šla po 
moje stran od nekaterih izrecnih 
zahtev od Cerkve glede domobranst
va oziroma tistih ljudi, ki uporabljajo 
protikomunizem in domobranstvo 
za uresničevanje svojih političnih 
ciljev, pa sami nimajo nobene zveze 
Z vojno, saj so bili rojeni po njej." 

V Delu ste pred štirinajstimi 
dnevi zapisali nekaj kritičnih 
besed Med drugim grajate ena
čenje NOB in kolaboracije in tako 
mislečim očitate izgubo meril. 

"Ponavljam tisto, kar sem prej 
rekla o spravi: če kdo misli, da jo je 
mogoče doseči s tem, da se izniči 
NOB in zmeša, pomeša ter izenači 
pojme, se moti. To je kvečjemu 
spravaštvo. Sprava pa dopušča raz
like tako na ravni političnih opcij kot 
osebnih resnic. Z izgubo meril pa se 
ne bo mogoče nikdar spraviti. To bi 
bilo zamolčevanje in potlačenje ra
zlik, ki bi podtalno še naprej tlele in 
predstavljale stalno nevarnost. Do 
zgodovine se moramo drugače obna
šati. Priznati jo je treba takšno, kot je 
bila in s tem se lahko osvobodimo." 

Kakšen je vaš odnos do partije, 
medvojne in povojne, in kakšen do 
dom obranstva? 

"Zelo kritičen. O Dolomitski izjavi 
sem napisala študijo. Partija se ie šla 
resnično revolucijo in ni pobijala 
samo izdajalcev, ampak tudi ljudi 
po razrednem načelu. To je poglobilo 
spore in pospešilo nastajanje vaških 
straž. Kolaboracija pa se je klanjala 
Nemcem in Italijanom, škof Rozman 
je dal Italijanom vdanostno izjavo in 
tako naprej. To je klasična kolabor
acija. Ne smemo pa prezreti še ene 
nesreče slovenskega naroda. Na 
našem ozemlju sta trčila nacifašizem 
in boljševizem. Zaradi njiju smo se 
Slovenci spopadli med seboj, čeprav 
morda tega nismo želeli. To nam je 
bilo na neki način usojeno. Če bi to 
spoznali, bi bilo manj sovraštva." 

Jezni ste na netilce sovraštva. Pre
poznavate jih tudi med intelektualci, 
kar vas skrbi. Imate jih za lepodušneže. 

"To lahko vsak dan berete v 
pismih bralcev, v protestih in podob
no. Normalno je bilo, da je prejšnji 
režim nagrajeval tiste, ki so mu 
služili, ki so z njim kolaborirali. 
Zamerim pa tistim, ki danes, takrat 
pa ne, netijo sovraštvo do komuniz
ma podolgem in počez. To zamerim, 
če smem tako reči, marsikomu, tudi 
nekaterim svojim kolegom. So mlajši 
ljudje, rojeni po vojni, večinoma 
pestovani, pa s takim cinizmom in 
neobčutljivo brodijo po medvojnih 
ranah. To vendarle boli ljudi na obeh 
straneh. Te perverzne igre z življenji 
ljudi in smrtjo me je strah. Ni mi 
vseeno, da smo postali neobčutljiva 
družba, in da tudi mladim ni mar, če 
žalijo. Vendar zaupam ljudem. Ko je 
treba, se Slovenci vzamemo skupaj in 
to je v našem narodu, ki bo znal, če 
bi bilo treba, spet stopiti skupaj." 

Mladim prepiri starejših vedno 
bolj presedajo. Pogosto slišimo: 
dosti vas imamo, mi nimamo nič 
zraven. Je to dobro za narod? 

"Soglašam z vašo ugotovitvijo in 
mi je žal, da se morajo mladi nas 
starejših braniti z ignoranco. To je 

slabo, saj se s tem trga narodova 
kontinuiteta. V tem oziru je boljši boj 
za resnico kot pa ignorantski odnos. 
Razumem mlade. Siti so naših pre
pirov. Vendar upam, da se bodo, 
potem ko bodo starejši, zavedeli 
svojih korenin. Sama do svojega 
tridesetega leta nisem imela velikega 
občutka za narod in te stvari. Potem 
pride obdobje, ko se zaveš svojih 
korenin, in tudi z našo mlado 
generacijo bo tako. Imeli bodo 
pristen in spoštljiv odnos do naro
dove zgodovine." 

Konec tedna bomo praznovali 
konec druge svetovne vojne in 
zmago nad nacifašizmom. Dvoje 
vprašanj imam. Ali praznuje slo
venska država dostojno ta praznik? 
Ali nismo tako kot običajno tudi ta 
dogodek do skrajnosti spolitizirali? 

"Stvari nismo prav zastavili in v 
tem je moja velika zamera državi. 
Država, ki ne spoštuje svojih prazni
kov in se ne zna do njih obnašati, ne 
zasluži dobre ocene. Dela se tako, 
kot da je vse vseeno, ali kaj pripra
vimo ali ničesar. Skoraj ne morem 
verjeti, da se to dogaja. Odnos do 
proslave je simbolna slika vladajoče 
koalicije, ki za vrsto stvari nima 
smisla. Ne samo za nacionalno 
strategijo, ampak za simbolne 
stvari, ki so pomembne, saj človek 
ne živi samo od kruha. Preteklost 
moramo vzeti nase, je naša odgovor
nost. Čestitam vladi za gospodarsko 
uspešnost. Upam, da bo trajnejša. 
Kar pa zadeva druge stvari, je 
odpovedala, predvsem Liberalna 
demokracija. Tudi politizacija pro
slave je dosegla skrajno mejo. Vsaka 
stran, posebno pa tista, ki je vojno 
zgubila, želi čim več iztržiti. Petde
setletnica je verjetno zadnja prilož
nost, da se spremeni resnica in 
pogled na interpretacijo vojne. Prav 
je, da se sliši tudi resnica poražene 
strani, preveč pa je zahtevati, da 
postane kolaboracija častno dejanje, 
narodnoosvobodilni boj pa se izniči. 
To je bil prevelik zalogaj." 

Jože Košnjek 

G O R E N J S K A 

OD T O R K A DO P E T K A 

2 9 I N T E R V E N C I J 
Pri AMZS so od torka do 

danes po cestah opravili 19 
vlek in 10-krat intervenirali 
na kraju okvare ali poškodbe 
vozila. Najdalje pa so se 
tokrat peljali v Celje. 
T O K R A T 
M A L O M A N J D E L A 

Glede na dogodke prejnje-
ga vikenda so si gasilci po 
Gorenjskem tokrat lahko 
malce oddahnili. Izjema so 
bili tokrat radovljiški gasilci, 
ki so priskočili na pomoč pri 
požaru vikenda v Begunjah. 
Na žalost je bilo že prepozno 
in je vikend pogorel. Požar se 
je razširil tudi na bližnji gozd, 
pri gašenju in omejevanju pa 
je gasilcem pri dovažanju 
vode pomagal tudi zasebnik 
s helikopterjem. Kranjski 
gasilci so pohiteli na Plani
no, natančneje v stanovanjski 
blok na ulici Juleta Gabrovš-
ka 21, koder je na stopnišču 
zelo smrdelo po plinu in je 
obstajala nevarnost eksplo
zije. Gasilci so nato stop
n i š č e p r e z r a č i l i po 
stanovanjskih vratih v bloku 
pa nalepili listke, naj se javi 
tisti, ki je tisti dan menjal 
jeklenko ali opravljal podob
na nevarna dela s plinom. 
Izmed petdesetih nalepljenih 
listkov se ni oglasil nihče, 
tako da niso mogli ugotoviti 
vzroka za nevarnost. Jeseniš
ki gasilci so sanirali izlitje 
olja iz železarne v Savo in 
tako preprečili večje onesna-
žeje že tako onesnažene reke, 
škofjeloški pa so prejeli ob
vestilo, da se izza gradu 
močno kadi. Pohiteli so v 
akcijo, vendar se je izkazalo, 
da ni bilo nič hujšega. 
17 DOJENČKOV VEČ 

Gorenjci od torka naprej 
premoremo 17 novih prebi
valcev. V kranjski porodniš
nici so se rodile 4 deklice, 
najlažja je tehtala 2.300 gra
mov, in 4 dečki, najtežji 
korenjak je ob rojstvu tehtal 
kar 4.250 gramov. Tudi na 
Jesenicah so v zadnjem času 
dojenčki postali kar nekoliko 
aktivnejši, saj se jih je v 
preteklih dneh rodilo skupaj 
kar 9. Od tega je na svet 
prijokalo S deklic in pa 4 
dečki. Najlažja je bila mala 
manekenka z 2740 grami, 
najtežji pa "bajsek" s 4.050 
grami. Mamicam čestitamo! 

Z a b e g u n c e n a j h u j š e l e to 

Z a r a d i o t r o k b i r a d i d o s t o j n o k o n č a l i p o u k 

U č i t e l j i , k i p o u č u j e j o o t r o k e o d 1. d o 8. r a z r e d a v b e g u n s k i šo l i v K r a n j u , so ž e p o l l e t a b r e z p l a č e . 

J^n j , 12. maja - Humanitar-
* Pomoč, ki jo naša država 
1 1 Pa darovalci iz tujine 
•menjajo beguncem iz 

»osne, že lep čas usiha. To 
jJjJjfU« tuai v begunskih 
t» v- ' ^ e r J e učencem vse 

*je zagotoviti dostojne po-
Uči f r* u č e n J e > tamkajšnji 
» • t i 1 p a o b u P u J e J ° I U u i 

jj*0» ker so že od decembra 
~ ' e * plač. Na to nas je 
.Pozonlo devet učiteljev v 
egunski šoli, ki v popoldans-

£ S e B l p o t e k a v Gimnaziji 
Tretje leto že poteka pouk 
begunski šol. v Kranju, 

č S u t n . ° z a 115 otrok, spo-
S r S J I h J e b i , ° l 5 7 - Šola je 
d * X ° ž e n a osemletka, v od-
l e

e , Kihjcod 12 do 17 otrok in 
tavRT1 ! n d r u 8> r a z r e d ses-
j . Jata kombiniran oddelek. 
Šol- pravijo učitelji, je njihova 
nek* Z e l ° P" znaria in kar 
u * jj učencev po osemletki 
gpelno dela v srednjih šolah, 

onedavna so imeli otroci v 
v u zagotovljeno tudi malico, 

ko pa so se začele finančne 
težave in je niso mogli več 
plačati, so jo pri zasebniku, ki 
je prevzel kuhinjo v gimnazi
ji, morali odpovedati. Z otro
ki so se udeleževali tudi 
izletov, za osmošolce so prir
ejali valete, skratka otrokom 
so zagotavljali pogoje, po
dobne tistim, ki jih uživajo 
njihovi vrstniki. "Tretje leto v 
Sloveniji je za nas najhujše. 
Usahnila ie humanitarna po
moč, od katere smo odvisni 
tudi učitelji, tako da od 
lanskega decembra nismo 
dobi l i p lačanega našega 
dela," so nam povedali uči
telji Duška Ereiz, Željko 
Stančić, Sedika Ravlič, Agira 
Salkičevič, llarndija Muzafer-
vic, Sačir Sehovič, Harisa 
Šabič, Sakib Began in ravna
teljica Nafija Mašič. Pravijo, 
da tudi prejšnje plače niso 
bile primerljive z zneski, ki 
jih dobijo za svoje delo 
njihovi kolegi v slovenskih 
šolah, toda tedaj so se pač 
sprijaznili, da so gostje v tuji 

državi, in da se v materialnem 
smislu ne morejo meriti z 
gostitelji. "Finančne težave 
so krive, da nam begunska 
šola razpada, in da sploh ne 
vemo, ali bomo lahko dokon
čali šolsko leto. Najboljši 
kadri odhajajo. Če dobrotni
ki za nekatere učence še kar 
dobro poskrbijo z raznimi 
donacijami in štipendijami, 
pa se za učitelje nihče ne 
zmeni. Kaj nam pomaga, če 
nas hvalijo, da smo dobri 

Eiedagogi, in da se naša šola 
ahko meri s slovenskimi, ko 

pa nas že pol leta ne plačajo 
za naše delo in se nihče ne 
zanima, kako živimo." 

Brez prihodkov in prihran
kov je življenje res neznosno. 
Tisti, ki živijo kot podnajem
niki (večina v hudo skromnih 
razmerah brez kopalnice in 
možnosti kuhanja), ne more
jo plačati bivanja. Soba v 
samskem domu, ki tudi nudi 
začasno bivališče beguncem, 
stane devet tisočakov. Nič 

čudnega, če so se ljudje 
prisiljeni seliti v begunske 
centre, kjer si ne morejo 
zagotoviti najmanjše intim
nosti. Tudi paketov s huma
nitarno pomočjo je vse manj. 
Ena od učiteljic pravi, da v 
letu dni ni dobila drugega kot 
vrečo moke. 

Obrnili so se že na naše 
ministrstvo za šolstvo in na 
bosansko ambasado (tudi 
maja pričakujejo sestanek z 
njima), da bi opozorili na 
svoje težave. Pri prvem so 
zvedeli, da tuji donator, ki se 
je zavezal financirati beguns
ko šolo, ne pošilja sredstev. 
Obljubili so posredovati, ven

dar doslej očitno niso imeli 
uspeha. Na bosanski ambasa
di pa so dobili le potne liste in 
napotilo, naj potrpijo, saj so 
samo gostje v tuji državi, 
odvisni od njene dobre volje. 

"Niti stavkati ne moremo," 

Eravi deveterica učiteljev iz 
osne (poleg njih učijo še tri 

slovenske učiteljice). "Še me
sec dni pouka je pred nami in 
zaradi otrok bi ga radi do
končali, kot je treba. Toda to 
je zaradi težav, Id se zgrinjajo 
na nas, vse težje. Pol leta smo 
brez vira za življenje, neka
teri novi učitelji svojega dela 
sploh še niso dobili plačane
ga. Tako se res ne da živeti." 

D. Z. Žlebir 
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V torek razpis 

stanovanjskih posojil 
Kranj , 12. maja - V 
torkovi številki Gorenjs
kega glasa bo objavljen 
razpis stanovanjskih po
soj i l mestne obč ine 
Kranj. 

Za razdelitev bo tokrat 
na voljo 180 milijonov 
tolarjev. Za ugodno po
sojilo (R + 4 %) bodo 
tanko zaprosili kandidati, 
ki stanovanja oziroma 
hiše kupujejo, gradijo, 
prenavljajo ali sanirajo. 
Odplačilna doba bo naj
več dvajset let, časa za 
oddajo vlog pa je pet
najst dni po objavi. V 
torek torej velja pozor
no prelistati Gorenjski 

Tej, za Kranjčane opti
mistični novici, dodaja
mo Še drugo, ki prihaja 
iz stanovanjskega sklada 
RS. Ta bo namreč pri 
svojem obračunu anuitet 
(obrokov) za odplačilo 
stanovanjskih kreditov 
upošteval aprilsko nega
tivno inflacijsko stopnjo 
(- 0,1 odstotka), zaradi 
cesar bodo anuitete za 
odplačilo stanovanjskih 
posojil sklada v tem me
secu nekoliko nižje. 

H . J . 



Teden upokojencev 
v obč in i N a k l o 

T u d i s t a r e j š i 

n i s o l e 

z a p o č i t e k 

O d 13. do 19. maja bo 
vrsta kulturnih, šport
nih in družabnih prir
editev. 
Naklo, 12. maja - Društ
vo upokojencev Naklo 
združuje več kot polovi
co od približno 750 upo
kojenih prebivalcev v 
sedanji občini. Njegovi 
člani se vse leto družijo 
ob raznih dejavnostih. 
Letos že četrtič zapored 
organizirajo teden upo
kojencev, v katerem bo 
dovolj priložnosti za dru
ženje in razvedrilo. 

Za društvene dejavnos
ti skrbijo štiri komisije, ki 
uresničujejo na letnih 
konferencah potrjen pro
gram dela. Rekreativci se 
ukvarjajo s pohodi, kole
sarjenjem, balinanjem in 
telovadbo za ženske. Po
sebej razvito je izletništ-
vo. Predvsem ženske se 
ukvarjajo z izdelavo raz
nih ročnih del. Upokojen
ci sodelujejo tudi v 
mešanem pevskem zboru 
Dobrava, zbirajo se na 
raznih predavanjih, po
sebno pozornost pa 
namenjajo starejšim in 
obolelim članom, je naš
tela tajnica društva Pani
ka Pagon. 

Letos bG društvo prir
edilo med 13. in 19. 
majem že 4. teden upo
kojencev. V soboto, 13. 
maja 1995, ob 10. uri 
bodo odprli v domu kul
ture v Naklem razstavo 
ročnih del. Tam bo Franc 
Jelovčan predstavil klekl-
janje, do ponedeljka pa 
bo na ogled Se vrsta 
drugih zanimivih izdelk
ov. Večja prireditev bo v 
sredo, 17. maja, ko se ob 
19. uri začelo "Srečanje s 
podokničarjem" v nakels-
kem domu kulture. Tam 
bodo poleg humorista 
Franca Pestotnika nasto* 

fnli osnovnošolci iz Nak-
ega, Podbrezij in Dupelj, 

pevska zbora Dobrava in 
Dupljanke ter instrumen
talista z ustno harmoniko. 

Srečanja bodo zaokro
žili 19. maja ob 20. uri v 
nakelskem domu kulture, 
kjer bo upokojenec Me
tod Pavlin prikazal diapo 
zitive z razstav cvetja po 
Evropi. Vmes ne bo man
jkalo priložnosti za re
kreacijo. Kolesarje vabijo 
to nedeljo ob 14. uri na 
vožnjo iz Naklega skozi 
Duplje, Retnje in Kovor 
do Podbrezij. Naslednji 
dan, 15. maja ob 15. uri, 
se bodo zbrali ljubitelji 
balinanja na podbreškem 
balinišču v Gobovcih. V 
torek ob 15. uri se bo 
začel v Naklem pohod 
po Dobravi do lovske 
koče, kjer bodo pripravili 
skromno pogostitev za 
udeležence. Med nogo
metno tekmo upokojen
cev 18. maja ob 16. uri v 
Naklem bodo Ženske 
poskrbele za razvedrilo z 
dvema družabnima igra
ma. Organizatorji so pre
pričani, da bo tudi tokrat 
dobra udeležba na prire
ditvah, kamor so seveda 
vabljeni tudi mlajši pre
bivalci. 

S. Saje 

Z G O R E N J S K I H O B Č I N 

O b č i n s k i svet M e d v o d e 

O d p o v e d a n a prek in jena seja 

Medvode, 11. maja - Da v 
torek, 9. maja, napovedano 
nadaljevanje prekinjene 
pete seje občinskega sveta 
Medvode bo, smo bili do 
zadnjega trenutka prepriča
ni le novinarji. Tako v 
Televiziji Medvode kot v 
Gorenjskem glasu smo va
bilo, ki smo ga dobili v 
torek dopoldne na popol
dansko sejo, vzeli resno. 
Celo tako resno, da smo 
zato zadnji trenutek odpo
vedali nekatere vnaprej 
načrtovane in opredeljene 
razgovore. 

No, pa sva potem na 
začetek seje na Višnarjevi 
5 v Medvodah v torek ob 
18. uri čakala le urednik TV 
Medvode in pisec te infor
macije. Seja je bila menda s 
telegrami zadnji hip (?) 
odpovedana, na medije so 
pa (ne)hote pozabili. Neka
teri so bili ob našem tele
fonskem preverjanju zelo 
presenečeni, ker so odgo
vorni na medije očitno d o z -
abili že pri vabilih. Člani 

občinskega sveta so namreč 
vabila za nadaljevanje pre
kinjene pete seje dobili že 
minuli teden. Sicer pa, da 
imajo zaradi varčevanja z 
denarjem (?) tudi pri razpo
šiljanju vabil in gradiv v 
občini Medvode do medi
jev poseben režim, se (tako 
očitno razmišljajo odgovor
ni v občini) bomo morali 
mediji pač navaditi. Morda, 
če se bomo..?! 

No, za torek popoldne 
sklicana prekinjena peta 
seja je bila odpovedana, 
kot smo zvedeli, zaradi 
proslave 9. maja in napove
di nekaterih svetnikov, da 
jih na popoldansko oziroma 
večerno sejo v torek ne bo. 
Da je odpoved seje lahko 
povezana tudi z obravnavo 
občinskega proračuna in 
kadrovskimi zadevami s 
temv zvezi, kot se je v 
nekem trenutku zaslišalo, 
je torej le naključna in 
(ne)pomembna podob
nost... 

A . Žal ar 

P R E J E L I S M O 

Javno pismo 

ministru za 

promet in zveze 
Pod sotočjem Save Dolinke 

in Save Bohinjke se na desnem 
bregu združene Save vije Lip-
niška dolina. 

Tod tivi 4000 ljudi. V svoji 
dolini imajo podjetja: Jelplast 
Kamna Gorica, Plamen Kro
pa, U KO Kropa, Iskra Meha
nizmi Lipnica, KTP Podnart, 
LIP Podnart, in tudi Iskra 
Instrumenti Otoče tivi s to 
dolino, od koder veliko ljudi 
prihaja tja delat. 

V teh podjetjih in pomnože
nem drobnem gospodarstvu te 
doline (Avtodeli Pečjak Češn-
jica, Galsteg Rajgelj Kropa in 
še drugi), je zaposlenih 1000 
ljudi. 

Vsa podjetja in takratne 
obrti so gravitirala na jugoslo
vanski, južni trg. Po osamos
vojitvi so ostala brez njega. 

Z veliko vnemo in voljo so 
se podala v zahtevni evropski 
prostor. Majhno umetno ko
vaško podjetje U KO Kropa se 
spušča v Italijo, Iskra Meha
nizmi Lipnica se spoprijema s 
Simensom, železarski Plamen 
Kropa spreminja svoje izdelke, 
da bi zmogel preživeti še 
nekdaj polovico zaposlenih, 
Kemična tovarna v Podnartu 
širi svoj program na področje 

ekologije, tudi Iskra Instru
menti Otoče je pred vstopom 
v ISO 9001, mali obrtniki 
orjejo pot v zahtevni, odprti 
svet. 

Vendar na žalost in že 
škodo, naletijo podjetja in 
krajani na staro težavo: kupec 
iz tujine, turist, krajan in otrok 
za osnovno šolo, se morejo 
pripeljati v Lipniško dolino po 
le 4 metre široki cesti, ki pa je 
na več mestih udrta in zožena 
le na 3 metre. 

V podobnem, slabem stanju 
je tudi stara gorenjska magis
trala od Naklega do Črnivca. 

Samo našteta podjetja mor
ajo obremenjevati tako cesto 
povprečno s po 20 priklopniki 
in s 50 ton tovora na dan, da 
lahko vzdržujejo odgovorjen 
posle s tujimi kupci. 

Paradoksu v prid pa tole, 
izpod Jelovice v Kamni Gorici 
že več kot 25 let odteka beli in 
zeleni pesek za vse gorenjske 
ceste! Gospod minister Igor 
Umek, vabimo vas, da si 
pridete ogledat ta del slovens
kega cestnega omrežja in sami 
presodite, ali je taka cesta 
potrebna prenove. 

Javno pismo so podpisala 
podjetja, krajevne skupnosti 
in obrtniki Lipniške doline, 
sestavil Stane Mihelič 

Neuspel poskus sprave ob 50. oble tnic i zmage nad nac i zmom i n f a š i z m o m 

K r a n j s k a s l o v e s n o s t b r e z " z m a g o v a l c e v " 
N a S l o v e n s k e m t r g u j e b i l o v t o r e k z v e č e r r a z m e r o m a m a l o l j u d i , 
p r e d v s e m so m a n j k a l i č l a n i b o r č e v s k e o r g a n i z a c i j e 

Kranj, 12. maja - Naj začne
mo s sklepno mislijo Janeza 
Dolinarja, povezovalca tor
kove večerne slovesnosti ob 
50. obletnici zmage nad na
cizmom in fašizmom, ki jo je 
na Slovenskem trgu v Kranju 

ustanovili protiimperialistič-
no fronto, naperjeno proti 
Angliji, ki se je takrat še 
edina v Evropi upirala Hitle
rjevi Nemčiji. Seznam okrog 
20.000 Slovencev, ki ga je 
sestavila Mačkova Ozna, 

ubežniki pred gestapom, naj
več z Gorenjskega in Štajers
kega, p o k o n č a l a j ih je 
partizanska vojska. Jože 
Ahačič je osvetlil položaj 
prisilno mobiliziranih fantov 
v nemško vojsko. Nihče od 

pripravila mestna občina. De
jal je nekako takole: "Ab
solutne resnice ni. Naučimo 
se torej prisluhniti resnicam 
drugih, le tako lahko priča
kujemo, da bodo tudi drugi 
prisluhnili naši resnici." Očit
no pa različnih resnic Kranj
čani oziroma Slovenci (še) 
nismo pripravljeni poslušati. 
Na torkovem poskusu sprave 
je bilo razmeroma malo ljudi, 
manjkali so predvsem člani 
ZZB, torej zmagovalci štiri
letnega narodnoosvobodilne
ga boja, ki so svojo odsotnost 
napovedali že vnaprej z jav
nim protestom. 

Tako je bil namesto Vinka 
Hafnerja osrednji slavnostni 
govornik na prireditvi Stani
slav Klep, partizan in vodja 
gibanja za narodno spravo. 
Dejal je, da osvoboditev iz
pod nacizma in fašizma na 
Slovenskem vidi kot nasilni 
prevzem oblasti, ta cilj si je 
slovenska partija zadala že na 
Čebinah, zato je bil napad in 
okupacija Jugoslavije po nje
govem zanjo olajšanje. Spra
va brez priznavanja resnice ni 
mogoča. Praznovanje 27. 
aprila kot dneva upora je 
nesmiselno; resnica namreč 
je, da so 1941. leta komunisti 

tudi prepričljivo kaže, da je 
ogromnemu številu naših lju
di pretila smrt, ta jih je po 
koncu vojne tudi doletela. 
Partija je pobijala svoje raz
redne sovražnike, njena vojs
ka tudi druge organizirane 
skupine, ki so se uprle oku
patorju, zlasti slovenske čet
nike in domobrance. Borci -
zmagovalci tudi danes opor
ekajo vsem dejanjem sprave, 
v samozaverovanju se ne 
zavedajo posledic sovraštva, 
ki tako postaja nesmrtno. 
Premagati sovraštvo pa je 
glavni cilj gibanja za narod
no spravo. Zanj je tako boj 
partizanov kot drugih odpor
niških skupin veliko dejanje 
in častni prispevek z zavez
niški zmagi nad nacizmom in 
fašizmom. 

V imenu slovenskih domo
brancev in njihovih pre-
dhodhic, vaških straž, je na 
torkovi slovesnosti v Kranju 
govoril Vinko Zibelnik, ki je 
med drugim dejal, da so bile 
vaške straže odgovor na ukaz 
Edvarda Kardelja Matij i 
Mačku, da je treba pobiti 
vse razredne sovražnike. Jo
žica Titan je osvetlila vlogo 
slovenskih četnikov, plavo-
gardistov, ki so bili zvečine 

njih se ni bojeval proti last
nim rojakom, mnogi so do 
prvi priložnosti prehaja/« v 

odporniške vojske doma in v 

drugih zavezniških državah, 
kot pripadniki sovjetskih i" 

f>rekomorskih brigad so sodč' 
ovali tudi pri osvobajanj11 

Jugoslavije. Šele po več kp| 
50 letih bodo končno dobu' 
zakon, ki jim bo priznal status 
žrtev vojnega nasilja, za od}' 
kodnino, ki jim od Nemč>je 

pripada, pa slovenska vlada 
še ni ničesar storila. 

Slovesnost v Kranju, ki p* 
jo s pesmijo in glasbo dopol*1' 
jevala kranjski pihalni orke' 
ster in cerkljanski moški zbor. 
je sklenil župan Vitom«' 
Gros. Zahvalil se je vsem, 
so prišli kljub mogočni ant>' 
propagandi. Slovenci sm<J 
imeli tri med seboj spri* 
vojske. 50 let je, kar je 
Sloveniji zavladal totalitarn' 
boljševizem, kar se je začel 
morija med brati. Zaradi teg 
smo Slovenci veliko izgubi'j 
občutek zmage dobrega na 
zlim se je pri nas zamcgj_ 
Slovenci se bomo le s P r a V A 0 

ni med seboj in sosedi lan 
resnično veselili zmage na 
nacizmom in fašizmom, 1 
poudaril Gros. • H . Jelove«" 

V e č z a i n v e s t i c i j s k o v z d r ž e v a n j e o b č i n s k e h i š e ko t za š o l e 

L e t o s d o k u m e n t i z a p r i z i d e k k š o l i n a O r e h k u 

Kranj, 12. maja - Mestni svetniki v 
nadaljevanju prekinjene četrte seje 
3. maja sicer niso sprejeli osnutka 
letošnjega proračuna kranjske ob
čine, kljub temu pa se kaže ob 
nekaterih njegovih sestavinah, ki v 
predlogu bržkone ne bodo bistveno 
spremenjene, ustaviti in zamisliti. 

Tako v zavrnjenem besedilu osnut
ka poračuna mestne občine zbode, 
denimo, program investicijskega 
vzdrževanja v t.i. družbenih dejav
nostih, za katerega je od več kot 2,7-
milijardne proračunske pogače odre
zanih le dobrih 130 milijonov tolarjev 
(lani blizu 200 milijonov). Znižanje je 

doletelo prav vsa področja, od izo
braževanja do zdravstva, znaten, 134-
odstotni poskok je le pri občinski 
upravi. Za obnovo inštalacij in men-
{avo telefonske centralne v občinski 
liši bo šlo dobrih 21 milijonov 

tolarjev, torej več kot za vse glo
mazne osnovnošolske stavbe, ki se 
bodo morale zadovoljiti s komaj 20 
milijoni. Z njimi naj bi opremili tri 
računalniške učilnice, nadaljevali 
vzdrževalna dela v osnovni šoli 
Jakoba Aljaža, pridobili dokumenta
cijo za gradnjo prizidka k podružnič
ni šoli na Orehku, popravili streho in 
centralno kurjavo v osnovnih šolah 
Simona Jenka in Staneta Žagarja, 

nekaj pa naj bi ostalo še celo za 
Seljakovo in Prešernovo šolo ter 
njune podružnice. 

Kot lahko razberemo iz osnutka 
letošnjega proračuna mestne občine, 
se torej dograditev podružnične šole 
na Orehku v osemletko, s čimer bi 
bistveno razbremenili matično šolo v 
Stražišču, odmika. Stara kranjska 
občina je lani kandidirala na nateča
ju ministrstva za šolstvo in šport za 
sofinanciranje investicij, namenjenih 
odpravi dvoizmenskemu pouku v 
osnovnih šolah. Seljakova šola se je 
znašla na vrhu prednostnega seznama 
v občini, razbremenila naj bi jo nova 

osemletka na Orehku, ki s poselitvijo 
v novem delu Drulovke že ko 
podružnična štirirazrednica iz leta 
leto močneje prebija številčne nor
mative. Po lanskem načrtu star 
kranjske vlade naj bi letos na jesen, 
po urejenem lastništvu dodatni^ 
zemljišč in pridobitvi vse gradben j 
dokumentacije, prizidek že z a C e

m 

graditi, ob približno polovične" 
sofinanciranju države naj bi 
končan do začetka naslednjega šoi 
kega leta v septembru 1996. Kot P 
kaže zdaj, se bo začetek P a ~ K 
odmaknil vsaj za leto, saj v leto ^ 
jem občinskem proračunu denarja 
to ni rezerviranega. Na vprašanje. ^ 
se morda vendarle ne bo dalo zace 
državnim deležem in prihodnje ^ 
vendarle nadaljevati in končat« 
občinskim, pa uradnega odgov 
trenutno ni. • H . Jelovcan 



IZ G O R E N J S K I H O B Č I N 

23. m e d n a r o d n i d n e v i m i n e r a l o v , f o s i l o v i n o k o l j a 

T u d i l e t o s p e s t e r p r o g r a m p r i r e d i t e v 

N a uradni slovesnosti danes ob 19. u r i bo predsednik d r ž a v n e g a sveta dr. 
Ivan K r i s t a n o d p r l v o snovn i šo l i B i s t r i c a 23. mednarodne dneve 
mineralov, fosilov i n oko l j a . N a tej pr i red i tv i , k i j e peta po vel ikos t i v 
E v r o p i i n š e s t a na vsem svetu, p r i č a k u j e j o letos b l i zu 50 razstavljalcev i z 9 
tuj ih d r ž a v i n Sloveni je . 

Tržič, 12. maja - Z dopoldans
kim seminarjem za učitelje 
naravoslovja se danes začenja
jo prireditve, ki spremljajo 23. 
razstavo MINFOS v Tržiču. 
Sejmu mineralov in fosilov so 
namenili več 100 kvadratnih 
metrov prostora v šoli Bistrica, 
y bližnjem vrtcu Deteljica pa 
je pet zanimivih razstav. V 
soboto in nedeljo bodo obis
kovalcem omogočili ogled An
tonovega rova v šentanskem 
rudniku in Dovžanove soteske, 
domačini pa vabijo na prire
ditve v Jelendol. 

Letošnji seminar za učitelje 
naravoslovnih predmetov so 
Posvetili varovanju nahajališč 
rnineralov in fosilov. Udele
ženci se bodo obenem spozna
li z naravovarstveno zakono
dajo, predstavniki novomeške 
Krke pa bodo spregovorili o 
raziskavah in razvoju v zdra-
Vilski industriji. 

Danes, 12. maja 1995, ob 17. 
uri se bodo spremljajoče prir
editve nadaljevale v tržiškem 
Paviljonu NOB, kjer bo pre
dstavnik pobratene občine 
Sainte-Marie-Aux-Mines iz 
f rancije odprl razstavo Pravl
jični pejsaži 1994-95 Klavdija 

Tutte. Umetnika bo predstavil 
prof. dr. Milček Komelj, z 
glasbo pa bo slovesnost dopol
nil pevec Vlado Kreslin. 

Z današnjo slovesnostjo ob 
19. uri v osnovni šoli Bistrica 
pri Tržiču, kjer bodo zbrani 
ugledni gostje, se bodo začeli 
23. mednarodni dnevi miner
alov, fosilov in okolja. Razsta
vo bo odprl predsednik 
državnega sveta dr. Ivan Kri
stan, med govorniki pa priča
kujejo tudi ministra za prostor 
in okolje dr. Pavla Gantarja. 

Na razstavišču v bistriški 
šoli, ki bo v soboto odprto 
med 9. in 19. uro, v nedeljo pa 
uro manj, bo najbolj privlačna 
sejemska ponudba mineralov 
in fosilov. Kot ugotavljajo 
organizatorji, med obiskovalci 
prevladujejo v zadnjem času 
družine, ki izbirajo predvsem 
vrednejše primerke. V šoli si 
bo moč ogledati tudi brušenje 
poldragih kamnov in razstavo 
ob 120-letnici rudnika lignita 
Velenje. Razstavišče v vrtcu 
Deteljica bodo zapolnili učen
ci OŠ Peter Kavčič, ki bodo 
predstavili učno pot Loških 
kremenčkov, gorenjski ama
terski geologi s svojo dejav
nostjo in Prirodoslovni muzej 

Slovenije s prikazom varovan
ja narave. Posebnost bosta 
razstavi Od ideje do znamke 
Mirka Majerja ter Minerali in 
fosili na znamkah Tomaža 
Kristana. 

Oba dneva bodo avtobusi 
vozili obiskovalce sejma in 
razstav v Bistrici ob lihih urah 
v Podljubelj, kjer bo prvič 
možen ogled Antonovega 
rova v nekdanjem rudniku 
živega srebra na Lajbu. Ob 
parnih urah bodo avtobusne 
vožnje usmerjene v Dovžano-
vo sotesko, ki je svetovno 
znano nahajališče fosilov. Po
sebno ponudbo pripravljajo 
krajani Doline in Jclendola. 
V soboto bodo ob kulturnem 
programu odprli razstavo 
"Bornovi v Jelendolu", ki bo 
skupaj z Bornovo kulturno 
dediščino na ogled še v nedel
jo. Prvi dan bodo obiskovalce 
popeljali na sprehod po lovski 
poti na Mali in Veliki juhej, 
drugi dan pa na panoramsko 
vožnjo pod obronki Košute in 
Javornika. Ponudili bodo jele
nov golaž in druge dobrote iz 
domače kuhinje in v nedeljo 
pripravili ob zvokih ansamla 
Zarja tudi družabno srečanje. 
• S. Saje 

Seja o b č i n s k e g a sve ta V o d i c e 

V r o č e z a r a d i k r a j e v n i h s k u p n o s t i 
V sedan j i k r a j e v n i s k u p n o s t i B u k o v i c a - Š i n k o v l u n i se b o d o o k r a j e v n i 
skupnos t i z a n a p r e j o d l o č a l i n a z b o r u o b č a n o v . 
bodice, 11. maja - Čeprav je 
večina članov občinskega sve-

občine Vodice sprejela 
osnutek statuta, ki ga bodo 

tovrstnega opredeljevanja. 
-»uuien statuta, ki ga bodo 
Zf,aj kot predlog, usklajen s 
jjppombami, najbrž spreje-
JJjn« že na naslednji seji 
°°cinskega sveta, brez zaple-
° v ni šlo. Član občinskega 

~*eta Maks Alfirev je namreč 
pnočno zagovarjal opredeli-
*v> da morajo biti krajevne 

|*uPnosti v statutu opredel
il samostojne pravne 
sebe z žiro računi. Pri tem se 

je se posebej skliceval na 

nekatere že sprejete ob
činske statute v slovenskih 
občinah in na ministrstvo za 
lokalno samoupravo glede 

Takšna opredelitev in zah
teva Alfireva pa ni "zdržala", 
čeprav se je pri glasovanju 
celo umaknil s seje. Člane 
sveta sta o predloženi rešitvi 
prepričala predsednik komi
sije in strokovna sodelavka 
Vanja Debeljak iz bivše ob
čine Ljubljana Šiška. Tako je 
bila sprejeta kompromisna 
opredelitev (za poznavalce 

TRŽIČANKE - TRŽIČANI 

Z novo državo smo dobili novo lokalno 
S(*moupravo, ki potrebuje nov statut. S tem se 

Je pojavila možnost po novem občinskem 
Prazniku, saj stari ni odražal volje občanov. 

Prebivalce Občine Tržič vabim, da s svojimi 
Predlogi pomagajo pri izbiri datuma, ki bi ga 
Praznovali kot občinski praznik. Predloge s 

Kratko obrazložitvijo pošljite do 26. maja 1995 
na naslednji naslov: 

OBČINA TRŽIČ, (OBČINSKI PRAZNIK), 
Trg svobode 18, 64290 TRŽIČ. 

Hf? n S ' C a u P r a v a b° zbrala Vaše predloge in 
J**1 posredovala občinskemu svetu, da bi s 

^Prejemom občinskega statuta dobili tudi nov 
občinski praznik. 

2 0 sodelovanje se Vam zahvaljujem in Vas 
lepo pozdravljam 

Vaš ŽUPAN Pavel Rupar 

ni bilo presenečenje, da po
dobna kot v občini Med
vode), da se občani lahko na 
zboru odločijo za samostojno 
krajevno skupnost. To, kot je 
napovedal Maks Alfirev, se 
bo v sedanji KS Bukovica-
Šinkov turn tudi zgodilo, saj, 
kot je poudaril na seji sveta, 
vsa društva v sedanji KS 
podpirajo oziroma vztrajajo 
na takšni opredelitvi. Napo
vedal pa je tudi sestanek 
občanov. 

Med člani občinskega sveta 
je bila nekako prevladujoča 
ocena, da bo takšna opredeli
tev v stratutu zadovoljila tako 
tiste, ki se zavzemajo še naprej 
za krajevne skupnosti v občini, 
kot tiste, ki so prepričani, da 
sedanja krajevna samouprava 
nima več mesta v novi lokalni 
organiziranosti. Kdo ima bolj 
prav, se zna pokazati na zboru 
občanov, ki bo v sedanji kra
jevni skupnosti Bukovica-Šin
kov turn, kjer, kot je napo
vedal Maks Alfirev, se niso 
pripravljeni odreči sedanjim 
pravicam odločanja in gospo
darjenja; če bo potrebno tudi z 
odcepitvijo. • A . Žalar 

R a z s t a v a z n a m k 
Ljubljana, 12. maja -

Invalidsko podjetje BIR-
OPRO iz Ljubljane je 
pripravilo v sodelovanju 
z ministrstvom za obram
bo razstavo znamk, ki je 
posvečena 50-letnici kon
ca druge svetovne vojne 
in zmagi nad fašizmom ter 
nacizmom. Prireditev v 
centru vojaških šol na 
Kardeljevi ploščadi 19 v 
Ljubljani so odprli 10. 
maja 1995, na ogled pa je 
ob delavnikih med 10. in 
18. uro do 24. maja. • S. S. 

K r a j e v n a skupnos t M o š n j e 

S m e t i " o d n e s l e " k r a j e v n i p r a z n i k 
Mošnje • V krajevni skup- Krajevna skupnost in kra-
nosti so za praznovanje ze jevna organizacija Rdečega 
vse pripravili (sestavili pro- sta za nedeljo, 14. maja, 
gram prireditev, natisnili pripravljah srečanje doma 
vabila in izdelali spominsko 
ploščo, Id naj bi jo odkrili 
padlim in pogrešanim, a 
doslej zamolčanim žrtvam), 
vendar praznovanja 14. 
maja, kot je bilo napoveda
no, ne bo. Razlog so - verjeli 
ali ne - smeti! 

Svet krajevne skupnosti, 
ki je dal soglasje za začasno 
odlaganje smeti iz blejske, 
bohinjske in radovljiške ob
čine na lokacijo Na Stanu, 
nedaleč od Spodnjega Oto
ka, je namreč potlej, po 
ogorčenju Otočanov, kolek
tivno odstopil. In ker je bil 
svet skupaj s krajevno orga
nizacijo Rdečega križa in z 
nekaterimi posamezniki or
ganizator praznovanja, je 
padel v vodo tudi krajevni 
praznik, ob katerem bi se 
spomnili dogodka, ko so se v 
majskih dneh, ob koncu 
druge svetovne vojne, njiho
vi krajani - izgnanci vrnili iz 
Nemčije. Letošnje prazno
vanje bi bilo še posebej 
slovesno, saj od tega dogod
ka mineva petdeset let. No, 
del krajevnega praznovanja 

činov v kulturnem domu v 
Mošnjah. Ob tej priložnosti 
so nameravali na poslovilni 
vežici na pokopališču odkri
ti tudi spommsko ploščo 
padlim na tujih frontah in 
pogrešanim, a doslej zamol
čanim žrtvam druge sve
tovne vojne. Na spominsko 
ploščo, ki je že narejena, so 
vklesali imena dvanajstih 
padlih ali pogrešanih kraja
nov, od tega pet iz Spodnje
ga Otoka, tri iz Zgornjega 
Otoka, tri iz Mošenj in eno 
iz Globokega. Ploščo in 
vežice naj bi blagoslovil 
mošenjski župnik, pogostili 
naj bi tudi starejše krajane 
in pripravili program, v 
katerem bi sodelovali moš
ki pevski zbor Plamen iz 
Krope, učenci osnovne šole 
v Mošnjah, gasilci in domači 
recitatorji... 

Naj bi..., pa ne bodo, ker 
so v Mošnjah praznovanje 
preložili za nedoločen čas, 
verjetno vsaj do izvolitve 
novega krajevnega vodst
va! Spominsko ploščo 

so izvedli že pred zapletom s bodo odkrili prihodnje 
smetmi! 44 krajanov iz Mo- leto ali ob drugi priložnos 
šenj in tudi od drugod si je 
namreč 27. aprila ogledalo 
nekdanje taborišče Staren-
berg na Bavarskem. 

ti. Naslednje leto bodo 
praznovali visoko obletni
co župnije, čez dve leti 
stoletnico gasilstva. • C. Z . 

Z a k a j n a L a b o r a h u t r i p a j o r u m e n e l u č i ? 

Kranj, 12. maja - Približno mesec dni je že tega, kar je bilo 
na Laborah razširjeno in obnovljeno križišče Ljubljanske 
ceste z Zasavsko in Škofjeloško ter vgrajeni semaforji. 

Vozniki, ki so se z obeh neprednostnih cest vključevali na 
Ljubljansko cesto, so se razveselili predvsem semaforjev, ki 
naj bi jim hitreje in varneje pomagali na prednostno cesto 
oziroma prek nje na drugo stran. Veselih so se jih tudi šolarji 
in njihovi starši z Orehka in iz Drulovke, ki bi s semaforji 
dobili varnejšo pot do osemletke v Stražišču. 

Vendar pa na semaforjih še vedno utripa samo rumena luč. 
Konkretnega odgovora na vprašanje, zakaj semaforji Še ne 
uravnavajo prometa, nismo dobili. Kranjski župan Vitomir 
Gros se je začudil, zakaj po tolikih letih, ko semaforjev ni 
bilo, zdaj naenkrat takšna naglica in dal vedeti, da občina, 
investitorka obnove, križišča še ni prevzela. • H . J . 

Se ja r a d o v l j i š k e g a o b č i n s k e g a sve ta 

R a d o v l j i c a š e n i m a s t a t u t a 

O b č i n s k i svet j e po zapletu o d l o č a n j e o predlogu 
statuta o b č i n e pre lož i l na eno o d naslednjih sej. 
Radovljica - Ko so radovljiški 
svetniki z glasovanjem razreši
li dilemo, kaj naj bi na torkovi 
seji sveta najprej obravnavali -
smeti ali statut (le kakšna je 
vsebinska povezava med obe
ma točkama dnevnega reda), 
so se lotili statuta. In tudi pri 

večino potrdil le prvi amand
ma, potlej pa nobenega več, 
ker so se nekateri svetniki iz 
vrst združene liste in liberalne 
demokracije pri glasovanju 
vsakič vzdržali. Kot se je 
izkazalo kasneje, so tako gla
sovali iz protesta, ker za 

statuta so bih neuspešni, kot so odločanje o amandmajih niso 
v občini neuspešni že pri dobili pisnih predlogov in ker 
obvladovanju problematike 
odlaganja komunalnih odpad
kov! Ker se je zapletlo, so 
odločanje o statutu preložili 
na eno od naslednjih sej; sicer 
pa je tudi predsednik komisije 
za pripravo statuta Bogomir 
Vnučec dejal, češ - saj ni 
nujno, da statut sprejmemo 
danes, ga bomo pa drugič. In 
očitno ga bodo res morali kdaj 
drugič. 

Kot je povedal predsednik 
komisije, so do roka, ki ga je 
določil svet na eni od prejšnjih 
sej, vložile amandmaje na 
statut nekatere krajevne skup
nosti in radovljiška izpostava 
ministrstva za obrambo, po 
roku pa tudi župan Vladimir jali. Ana Urbanija (SKD) je, 
Černe. Komisija se je do na primer, dejala, da svet ne bo 
amandmajev opredelila in pri- nič naredil, če bo na vsak 
pravila predlog za odločanje ugovor reagiral tako, kot je 
na seji občinskega sveta. Svet tokrat, in če bo odločanje 
je s potrebno dvotretjinsko samo prelagal. • C Z . 

na seji niso mogli razpravljati 
niti dajati novih dopolnil k 
statutu. Svetnik Jože Dežman 
(LDS) je, na primer, takšno 
ravnanje označil za "politično 
mistiko". Predsednik sveta 
Zvone Prezelj (SDSS) je po
tlej prekinil sejo in v odmoru 
sklical sestanek vodij poslans
kih skupin, ki pa se ga pre
dstavnika dveh strank nista 
udeležila. Skupina je predlaga
la, svet pa potrdil, da razpravl
janje o statutu umaknejo z 
dnevnega reda, vsem svetni
kom pošljejo pisno gradivo in 
jim omogočijo, da do 16. maja 
lahko vložijo pisne amand
maje. Nekateri svetniki se s 
takšnim predlogom niso strin-

O d statuta 
k proračunu 

Cerklje, 12. maja - V 
ponedeljek, 25. maja, se bo 
spet sestal občinski svet 
Cerklje. Kaže, da se bodo 
po splošnih počasi začeli 
ukvarjati s konkretnimi 
občinskimi zadevami. Po
tem ko so na prejšnji seji 
sprejeli občinski statut, je 
na tokratni na vrsti pre
dlog proračuna. Da tudi 
formalne stvari še niso 
dokončno pod streho, pa 
kažejo točke dnevnega 
reda, ki obravnavajo ob
činske simbole in ka
drovske zadeve. Ime
novali naj bi še odbor za 
povojne poboje in sumljive 
procese. • D ± 
Iščejo sponzorje 
za letovanje otrok 

Škofja Loka, 12. maja -
Območna organizacija 
Rdečega križa iz Škofje 
Loke d o julija priredila 
tabor za svoje mlade člane 
in otroke iz socialno ogro
ženih družin. Tabor bo od 
19. do 26. julija na Kolpi, 
letovalo pa naj bi sto otrok. 
Za ta namen zdaj od novih 
občlin dobijo manj denar
ja, zato se Rdeči križ 
obrača na podjetja in za
sebnike, ali bi hoteli s 
svojimi prispevki finančno 
podreti projekt in omogo
čiti počitnice tudi otrokom 
iz revnejših družin. • D. Ž. 

Spet itaiiansko 
darilo beguncem 

škofja Loka, 10. maja -
Predstavniki italijanskih 
sindikatov CGIL iz Tor
ina so begunskemu centru 
v Škofji Loki spet pripel
jali humanitarno pomoč. 
Tokrat so darovali v glav
nem hrano, vrednost po
šiljke pa cenijo na 10 
milijonov lir. V beguns
kem centru so bili pomoči 
stalnega donatorja nadvse 
veseli. Za začetek junija 
načrtujejo, da bi povabili 
vse donatorje, ki oskrbu
jejo zbirni center in se jim 
zahvali za pomoč. • D . Ž. 

Sejem - spodbuda 
za podjetništvo 

Krmni, 11. maja - Danes 
so v Kranju zaprli 20. 
sejem malega gospodarst
va, kooperacij in podjet
ništva. Prireditev je bila 
letos zanimiva predvsem 
zaradi spremljajočih prire
ditev, ki sta jih organizirala 
Območna zbornica Kranj 
(posvet o novem carins
kem zakonu in izobraže
vanju mladih ter odraslih 
na podlagi zakona o pok
licnem izobraževanju) in 
Združenje podjetnikov 
Slovenije ter Gorenjske. 

Podjetniki so namreč na 
razširjeni seji upravnega 
odbora posebej spregovor
ili o bančništvu pri nas. 
Predstavili pa so tudi cilje 
do leta 2000 kot so: 5.000 
hitro rastočih podjetij, 
50.000 uspešnih, 10 mili
jard D E M več družbenega 
proizvoda, za 5 milijard 
večja vrednost podjetij, 
100.000 delovnih mest v 
malem gospodarstvu itd. 

Strokovno, kot so oce
nili razstavljala in organi
zatorji letošnjejmreditve, 
je sejem uspel. Spodbuden 
je bil še posebno za pod
jetništvo. Združenje pod
jetnikov ie med drugim 
tudi predlagalo, naj drža
va in za to odgovorne 
ustanove naredijo red na 
področju sejmov v Slove
niji. Sejemski nered nam
reč dela velike stroške tudi 
razstavljalcem. • A . Ž. 



Kako premagati bolečino 

POMAGAJ SI SAM I N B O G 71 B O P O M A G A L 

Dolgi in topli majski 
dnevi nas mimo
grede speljejo na 
misli o dopustu in 
počitnicah. Treba se 
je odločiti in Slovenci 
smo nemara še ved
no najrajši tam, kjer 
se lahko naplavamo 
in nasončimo. Za 
mnoge, ki moramo 
dodatno poskrbeti 
za zdravje, so seve
da najboljša rešitev 
toplice. 
Tako pravi tudi An
gela Štangelj, triin-
sestdesetletna upo
kojenka iz Novega 
mesta, ki je že dolga 
leta gostja toplic v 
Laškem. Težaven ta
petniški poklic in 
dedna nagnjenost 
sta že pred petindvajsetimi leti terjala svoj 
davek - Angela je bila takrat operirana na 
hrbtenici in tako je začela svojo romarsko pot 
po toplicah. S kombinacijo terapij se ji je zdravje 
tako izboljšalo, da je opustila invalidsko upoko
jitev in se ob pomoči ortopedskih pripomočkov 
ponovno zaposlila. 
Njena zgodba je posebej zanimiva zato, ker se 
vselej izkaže, kako zelo je za zdravljenje 
pomembna volja in vztrajnost. Pred letom dni 
si je s padcem po stopnicah zlomila kolk in 
operacija je bila neizbežna. Fizioterapija je bila 
uspešna, prav tako vaje, kijih je delala doma, in 
tako je lahko kmalu opustila bergle. Tu pa se je 
začela nova kalvarija. Zaradi pretežno enos
transke obremenitve pri hoji se je "destabilizir
ala" hrbtenica in posledica so bile hude, 
občasno tudi neznosne bolečine. "Hoditi nisem 
mogla več, sedeti tudi ne in tako mi je ostala le 
še postelja," pripoveduje Angela. Strah pred 
novo težko operacijo in dolgimi meseci v 
bolnišnici ter rahlo upanje, da operacija morda 
vendarle ne bo potrebna, jo je zadrževal doma. 
Dolgo ne bi več zdržala, kljub tabletam proti 
bolečinam. Njena hčerka je mrzlično iskala 
karkoli, kar bi pomagalo. Novica o masažni 

Angela štangelj: 
"Mene je Vibroser spet postavil na noge 

blazini Vibroser - o 
njej smo že pisali, 
deluje tako, da z 
rahlimi masažnimi 
tresljaji masira bo
leče mesto, da bole
čina v nekaj minutah 
popusti in pogosto 
povsem izgine - je 
prišla tako rekoč v 
zadnjem trenutku. 
"Ta blazina me je 
spet postavila na 
noge," pravi Angela, 
ki se je prve tri tedne 
masirala tako rekoč 
noč in dan, "tako da 
sem šla lahko k svo
jemu fizioterapevtu 
Franciju Grubarju v 
Šentjernej. Eno z 
drugim je pomagalo, 
da sem danes spet 
cel človek, da lahko 

skrbim zase, si skuham, grem ven... Vsem 
ljudem, ki imajo podobne težave iz srca 
priporočam Vibroser - če je mene rešil, bo 
gotovo pomagal tudi drugim. Tega je zdaj že več 
kot pol leta. še vedno ga uporabljam dvakrat na 
dan, to pa je veliko manj kot prve mesece. Je pa 
še nekaj. Odkar se masiram, veliko bolje spim, 
ker taka masaža zelo pomirja živce, kar se pozna 
tudi čez dan. Ni treba jemati toliko tablet in to je 
tudi nekaj vredno, če bi le bilo za vsako težavo 
kaj takega pri roki. Je že tako, da zdravnik naredi 
svoje, največ moraš pa ti sam." 

Ne da bi vedela, je Angela povedala misli 
velikega nemškega zdravnika Paracelzusa, ki 
so po 450 letih še vedno aktualne: bolnik je 
sam svoj zdravnik in zdravnik je le njegov 
pomočnik. Dobro bi bilo, da bi se tega večkrat 
spomnili, posebej, če nam bolečine grenijo 
življenje, saj si dandanes z marsikaterim sodob
nim pripomočkom zares lahko pomagamo. 
Vibroser, ki je atestiran in ima dveletno garanci
jo, si bo mogoče ogledati in ga preizkusiti na 
Pomladanskem obrtnem sejmu v Celju (dvorana 
E) od 16. do 21. maja 1995. Informacije pa lahko 
dobite tudi po telefonu (061) 12 91 794 in (061) 
12 91 7 95 ali faksu (061) 12 91 7 96. 

Nakupovalna pot 
med Letališko in 

Šmartinsko cesto: 
• dvorani A in D 

• dvorana B - pokrita tržnica 
• firnes, tenis, badminton, 

diskoteka, pivnica, vinotoka... 

Nikoli brez posebnosti! 
od 15. 4. do 15. 6. '95 

POMLADNA 
NAGRADNA IGRA 

Poletni delovni čas 1.5. - 30.9.: 

prodajalne: 
pon.-petek 9. - 20., 
sobota 8 . - 1 7 . ure. 

pokrita tržnica: 
pon.-petek 7. - 19., 
sobota 7. - 17. ure. 

M O G O Č E ? 
r 

200 trgovin 
2.000 brezplačnih parkirišč 

2,000.000 zamisli 

S kuponi,ki so na voljo v vveh 
prodajalnah na Nakupovalni poti, 

do bogatih nagrad. 
Končno žrebanje 

z razvedrilnim programom 
13. 6. '93. 

Blagovno-trgovinjki center, d.d., 
Šmartinska 152, 61000 ljubljona 
tel 061 /18 51 100 

ELEKTRO trgovina In RTV servis 
Prodaja: televizorjev, videorekorderjev, HI-FI aparatov, anten 
in antenskega materiala, SAT sistemov, malih gospodinjskih 
aparatov,avdio in video kaset, elektro instalacijskega materiala in... 
PHILIPS SAMSUNG SIEMENS GORENJE 
Popravilo RTV aparatov, malih gospodinjskih aparatov in 
montaža TV anteni Matija, d.o.o. 

Mengeš, Slovenska 28 (parkirišče Trdinov hram) 
tel. 961/737-896 

Odprto od 8. do 19. ura, aobota od 8. do 12. ure 

^ S U Z U K I 
KRANJ 

C. TALCEV 69 
tel.:331-013 

P0DTRG0VCI 
IN SERVISERJI 

MODEL 
letnik 1995 

DIA-Gd.o.0. 
Janeza Finžgaija 5 
JESENICE 
tel.:83-902 

AVT0SERV1S 
JERŠIH 
Jezera cesta 2 
KRANJ, tel-242-779 

1.0 GLSE 3vr 
1.0 GL5VT 
1.3 GS 3vr 
1.3GX5vt 
1.3 GTI 
1.3 CABRI0 

SERVIS-PRODAJA 
LLJSIHA 
Gostišče 8, ŠKOFJA 
LOKA tel.: 632-286 

LX 16V 
VX16V 
V1TARA 5 
VITARA LU 
VITARA V6 

avtosems 
BOGATAJ 
Zvii6e30a,lRŽIČ, 
tel.: 57-208,58-< 

POSEBNA 
PONUDBA V 

MAJU IN JUNIJU 
SWIFT 

1.3GLH/B 16.990 
1.3 GL SEDAN 18.1 

SAM UR Al LX 
SAM UR Al VX 
SAMURAJ LU 
CARRY VAN 

CENA S 
POPUSTOM 

17.990 
17.900 
18.990 
19.990 
21.990 
21.990 
34.700 
34.700 
39.700 
26.490 
46.990 
24.390 
24.690 
21.500 
16.450 

iwo-BAuw-hmtG,$Emno 
HJUCEHEJŠl V SVOJEM RtMW 

I1.3GLHB3V 21.990 
1.6GLHB3V 23.990 
1.6GSHB3V 24.990 
BAJLENO SEDAM- NAJVARNEJŠA, HAJUD0BHEJŠA IN 
1.4 GL 4vr 23.900 NAJCENEJŠA UUUZINA 
1.6 GLX 4vr 26.990 V SVOJEM RAZREDU 
1.6GLXABS 28.990 

l POHITITE Z NAROČILI 
KREDIT) BREŽ POLOGA • TtŠTNA VOZILA • POPUSTI 

E 

STARO CENE SO M REGISTRACIJE 
j / P O P U S T 7 . V OEM PO PODJETNIŠKEM 
lš\ mm M ^ />T/M / I f c i rk ^ PRODAJNEM TEČAJU NOVE 
r 0 ZA GOTOVINO N 0 V 0 tSmmnm 

PRODAJA RFZFRVNIH DELOV. SERVIS, GARANCIJA. KREDITI, LEASINGI \ 

A V T O H I S A 

K A D I V E C 
H Y U N D A I 

S U B A R U 

R O V E R 

STARO ZA NOVO 
KREDIT, LEASING 

Janez Kadivec 
Pipanova 46, Šenčur 

TEL: 064/41-573,41-426 

H 
A 

BLED 
G & P PARK HOTEL 

PARK HOTEL BLED 
PRODAMO TOVORNO DVIGALO 
Prodamo dobro ohranjeno dviga
lo, nosilnosti 100 kg, proizvajalec 
IMP, štev. 88/8032 po izklicni ceni 
100.000 SIT. Prometni davek 
plača kupec (5 %). 
Informacije po tel. 064/77-348 ali 
na naslov G & P Hoteli Bled, 
Cankarjeva 6, Bled. 

, § l a § 

G O R E N J S K A 

Gorenjska oblačila Kranj, d.d.. Bleiweisova cesta 30, 

vabijo k sodelovanju 

TEKSTILNE KONFEKCIONARJE 
s končano 3-letno tekstilno šolo: 
- z delovnimi izkušnjami ali 
- za opravljanje pripravništva 
Zaposlitev je možna za nedoločen čas tako v Kranju, kot na 
Jesenicah. 

VODJO KROJILNICE 
v DE Konfekcija Jesenice 
s končano štiriletno tekstilno šolo smer konfekcijski tehnik 
- z 2 let ama delovnih izkušenj 

Vaše vloge pnčakujemo v 8-ih dneh po objavi v kadrovski 
službi Gorenjskih oblačil na Bleivveisovi 30 v Kranju. 

K A M M , d . o . o , 
Cesta Staneta Žagarja 35, 64000 Kranj 
tel. 064/241-605, 241-624, 241-626 
objavlja prosta delovna mesta 

1. KOMERCIALIST NA TERENU 
2. PRODAJALEC 
3. SKLADIŠČNIK 
Pogoji: 

Pod točko 1. se zahteva VI. stopnja in obvezno znanje dela Z 
računalnikom. 
Pod točko 2. in 3. se zahteva trgovska šola in znanje dela 1 

računalnikom. 

Pisne prijave z dokazili o izobrazbi pošljite v osmih dneh na naslov 
KAMM, d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 35, Kranj. 

T r ž i č d . o . o 

Na podlagi 45. člena Statuta družbe TRIFIX, d.jjjj j 
TRZIC, skupščina zaradi reelekcije razpisuje nas led i 
delovno mesto 

DIREKTORJA PODJETJA 

Pogoji: 
- visoka ali višja izobrazba tehniške, pravne 

ali ekonomske smeri 
- tri oz. pet let delovnih izkušenj na odgovornih deli«1 

in nalogah tj 
- primerne organizacijske in poslovodske sposobno^ 

Kandidat i naj pošljejo pisne prijave z v 
izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi na 
TRIFIX, d.o.o., TRŽIČ, Cesta na Loko 2, Tržič, 
s pripisom za razpis direktorja. 

dokaz i l iJ 
naslo v ' 



G O S P O D A R S T V O O B Č I N E Ž I R I 
Za objavo pripravili novinar Štefan Zargi ter komercialistke Božena Avsec, Pegi Berce in Barbara Svetina 

N e p o z a b i m o , o d č e s a ž i v i m o 

N a j r a z v i t e j š a o b č i n a n a Š k o f j e l o š k e m s i n e s m e p r i v o š č i t i , d a b i p o z a b i l a n a 
g o s p o d a r s t v o . P o s e b n e p o z o r n o s t i j e v r e d n o z a p o s l o v a n j e m l a d i h . 

Žiri, 11. maja - Med štirimi novimi občinami, ki so nastale iz 
občine Škofja Loka, je občina Žiri zagotovo najbolje 
razvita, tako po številu delovnih mest glede na število 
vsega prebivalstva, kot tudi ustvarjenem proizvodu na 
prebivalca. Nekoliko večja odmaknjenost je verjetno 
poglavitni vzrok za to, da zaposlujejo skoraj izključno 
domače ljudi, pa tudi kaj malo Žirovcev odhaja na delo 
drugam. Župan meni, daje gospodarstvo, čeprav živimo od 
njega, praktično pozabljeno. 

V času velikih proslav, 
razvnetih proračunskih raz
prav in ustanavljanja novih 
občin, se le malo kdo spom
ni na gospodarstvo, meni 
žirovski župan Bojan Star
man, saj je še na državni 
ravni vse bolj očitno po
manjkanje podatkov o do 
gajanjih v gospodarstvu 

čemer je naloga občine pre
dvsem ustvarjanje pogojev 
za gospodarski razvoj. Pri 
tem ima župan v mislih 
potrebne prostorske rešitve 
ter razne pospeševalne uk
repe za razvoj malega gos
podarstva. Že dejstvo, da je 
bil izvoljen za župana kot 
gospodarstvenik, ga zave-

Hvalimo se s podatki, ki so zuje, saj so volivci s tem 
predvsem namenjeni v tuji- očitno pokazali svoja priča
no, kot da bi želeli prehiteti 
Evropo po levi. Po osamos
vojitvi naše države smo bili 
Pripravljeni zategniti pas, 
kar naj bi omogočilo boljšo 
podlago za gospodarski raz
voj, vendar je po manj kot 
dveh letih začela naraščati 
osebna (plače) in državna 
Poraba tako, da po župano
vem mnenju že zajedamo 
sami sebe. Nujno bo potreb
no, da čim prej pride do 
streznitve. Podobno kot na 
državni ravni, je tudi v novih 
občinah resna razprava o 
gospodarstvu v drugem pla-
•m, posebej še, ker sistem 
financiranja občin od tega ni 
°dvisen in od razvoja gos
podarskih dejavnosti ni sti
muliran. 

Za položaj v občini Žiri je 
?načilna velika zaposlenost 
, n skromno število brezpo-
S e 'nih, zaskrbljujoče je le, da 
l c med njimi vedno več 
Uobraženih mladih. V žir-
°vskih podjetjih bodo mor
iji več pomisliti prav na to, v 
°°Čini pa načrtno pospešc-
V a * i dejavnosti, ki bi to 
O rnogočale. Po prvem hiten-
J u z letošnjim občinskim 
Poračunom, k o se želijo 
! z°gniti popolnemu mrtvilu 
fn zastoju, ki ga ustanavl
janje novih občin širom po 

•oveniji povzroča, se bodo 
S edaj lotil i priprave širše 
trategije razvoja, kjer bo 

P r a v zaposlovanje mladih, 
mogočanje reševanja nji-

v°vih stanovanjskih vpra-
. a n j m o r a l o d o b i t i 

kovanja na tem področju. 

O s e b n a i z k a z n i c a 

NajpomembnejŠa gospodarska panoga sedaj in v 
prihodnje v občini Žiri je in bo industrija, ki zaposluje 
2.2 S S ljudi brez zasebnega sektorja, kar je ob nekaj 
več kot 4.800 prebivalcih daleč največja tovrstna 
zaposlenost. NajpomembnejŠa je pri tem gotovo 
tovarna obutve Alpina, ki si je uspela ustvariti v 
svetu znano ime, saj je pri nekaterih zvrsteh obutve 
(npr. čevlji za tek na smučeh) med vodilnimi 
proizvajalci v svetu. Zaposluje 1.470 delavcev in je v 
preteklem letu ustvarila več kot 84 milijonov mark, od 
tega skoraj 58 milijonov na tujih trgih, letos pa naj bi 
ta znesek presegal ze 60 milijonov mark. Drugo 
največje podjetje je Etiketa tiri, ki z 230 ljudmi 
ustvari 10,5 milijona mark prihodka, od tega 51 
odstotkov v izvozu, saj so uspeli od nekdaj le v eno 
državo usmerjene prodaje le to razširiti v večje število 
držav. Na tretjem mestu je Kladivar, kjer dela 228 
delavcev, ki ustvarijo 8 in pol milijona mark 
prihodkov, kar tri četrtine na trgih izven Slovenije. 
Obe podjetji veliko pozornost namenjata kvaliteti 
svojih izdelkov in si prav sedaj prizadevata za 
pridobitev certifikata kakovosti. Po številu zaposle
nih jim sledi Kmetijsko gozdarska zadruga Žiri, kjer 
ustvarijo približno 1,5 milijona mark prihodka, od 
tega slabo četrtino v izvozu, pomembna pri tem pa je 
enota mizarstva, kjer izdelujejo stavbno pohištvo po 
naročilu. V novo občino Žiri spada tudi Termopol 
Sovodenj s 122 zaposlenimi in lanskim prihodkom 3,2 
milijona mark, od tega 1,4 milijona iz izvoza, kjer si 
prav tako prizadevajo za certifikat kakovosti. Med 
uvečjimiu podjetji omenimo še kovinarsko podjetje 
Poliks s približno 50 zaposlenimi, kije lani ustvarilo 
2 milijona mark prihodka, lansko Šestino ustvarjeno v 
izvozu pa nameravajo letos bistveno povečati. To je 
trenutno edino iirovsko podjetje, ki ie ima certifikat 
kakovosti ISO 9001 in celo nemški atest za krogelne 
pipe na plinovodih. 

P°membno mesto. Prav 
; a

e s t o gospodarskega razvo
j a dolgoročnejši strategiji 

Sicer pa župan ocenjuje, 
da za širitev industrije ni 
velikih možnosti in tudi 

lM V i ? J a ° o č m e bo pokazalo, potreb, pač pa je možen 
°liko se resnično zavedajo razvoj storitvenih dejavnos-
8a, od česa se živi, pri ti. Možnosti in potrebe so na 

področju finančnih storitev, 
turizma, čeprav Žirovci ne 
bi želeli biti s tem omejeva
ni. Še naprej naj bi ob 
dobrih naravnih pogojih 
skrbeli za varovanje okolja. 
V industriji se sedaj bije 
bitka za preživetje, ki jo 
povzroča odpiranje škarij 
med domačimi stroški in 
tečajem tolarja ter nekatera 
spremenjena medvalutna 
razmerja v svetu. Velike 

odvisnost od tujih trgov 
neusmiljeno zahteva temel
jito prevetritev vseh progra
mov in takojšnjo opustitev 
tistih, ki niso več rentabilni 
in konkurenčni, pri čemer se 
tudi miselnost delavcev in 
odnos do dela, kljub izvede
nemu lastninjenju, še prepo
časi spreminjata. Seveda to 
ni prva tovrstna bitka, in v 
Žireh so z dosedanjim raz
vojem dokazali, da so zma
govalci. 

Izreden razmah je v zadn
jih letih v Žireh doživelo 
zasebno podjetništvo, saj je 
po evidenci davčne uprave 
trenutno registriranih 189 
podjetij, kar je zelo veliko 
glede na število prebivalcev, 
za lansko leto pa je oddalo 
zaključni račun 60 malih 
zasebnih podjetij. S kme
tijstvom se po popisu iz leta 
1991 ukvarja 329 kmečkih 
gospodarstev, ki so v veliki 
večini mešane kmetije (ve
čina je tudi zaposlenih v 
tovarnah), kjer se npr. redi 
1390 glav govedi. Ocene so, 
da ima v Žireh največje 
razvojne možnosti malo gos
podarstvo, saj je to edina 
nova občina iz nekdanje 
občine Škofja Loka, kjer 
imajo z urbanističnimi do
kumenti predvidene povr
šine za tovrstni razvoj. Kot 
velja za velika prizadevanja 
za večjo učinkovitost proiz
vodnje v "velikih podjetjih", 
kjer se uspešno spopadajo z 
dokaj težkimi preizkušnjami 
današnjih gospodarskih raz
mer, velja tudi za drobno 
podjetništvo, da so se že 
doslej Žirovci izkazali za 
izredno podjetne. Morda je 
edino področje, kjer bi se 
dalo v občini Žiri kaj več 
napraviti, področje razvoja 
podeželja in zlasti turizma, 
saj nudi lepo okolje in 
dediščina kar precejšnje 
možnosti za to. 

mGO VINA Z MEŠANIM BLAGOM 
MARUŠA KOPAČ 

STAROŽIROVSKA CESTA 19., IJiŠKA 56. 
64226ŽIRI, TEL..064I691-62S 

K E M G R A D 

d.o.o. 64226 Žiri 
Starovaška 25 
Tel.: 064/692-121 

Metod CAJNKAR 
DELA KATERA OPRAVLJAMO: 
- polaganje keramike in kamne { kopalnice, sanitarije, 

stopnišča, balkoni, bazeni) za naročnike, ki žele 
imeti delo kvalitetno narejeno. 

Gradbeništvo, trgovina, projektiranje 

Tovarna elementov in sistemov za avtomatizacijo 

VftfffH d.o.o. 

64226 ŽIRI Telefax: 064/691 440 
Novovaška 147 (+38) 64 691 440 
Telefon: 064/691 400 Telegram: VIBRO ŽIRI 

(+38) 64 691 400 

C I T R O E N 

^ A V T O O D P A D 

DOBRAČEVSKA UL 28 
64226 ŽIRI 

» i 064/692-194 
Lk fax: 064/692 -194 

ODKUP NEVOZNIH ALI POŠKODOVANIH 
AVTOMOBILOV CITROEN 

PO NAJBOLJŠIH DNEVNIH CENAH 
PRODAJA NOVIH IN RABLJENIH DELOV 

CITROEN Z MONTAŽO ALI BREZ 

^ p o l i k s 

ž I r i 

H H a l p i n a 

B " Ž i r i , p. o . 

TUDI O B U T E V J E D E L L E P O T E ! 

MERCATOR-SORA 
KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA, Z.O.O., ŽIRI 

64226 ŽIRI, TRG SVOBODE 2 

ti. *». 

p r o i z v o d n j a 

s t a v b n e g a 

p o h i š t v a 

Toni Erznožnik 

Pot v Skale JO 
p.p. 44 64226 Žiri 

Tel/Fax: 064/691-772 

2 C l a b u f a r d 0 o 

CEMErmilNARSTVO 
IN PflEVOZl 

JEREB PETER 
Partizanska 55 

64226 ŽIRI • 064 691-700 

VISTA d.o.o. 

64226 ŽIRI, Selo41/A 
Tel./Fax: (064) 691 836 
Slovenija VINKO PODOBNIK 



K U L T U R A 
U R E J A : L E A M E N C I N G E R 

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

KRANJ - V galeriji Prešernove hiše je odprta razstava del 
akad. slikarja Bonija Čeha. V galeriji Mestne hiše razstavljata 
akademska kiparja Drago Rozman in Saba Skaberne. V Mali 
{galeriji Mestne hiše je na ogled razstava likovnih del nastalih na 
ikovni delavnici Gosttur ^5. V Beli dvorani gradu Kiselstein 
svoje grafike, pod naslovom "Iskanja", razstavlja Marija 
Perdih. V Galeriji Šenk slike razstavlja Vida Slivniker -
Belantič, v Galeriji Pungert pa je na ogled grafična mapa 
Nejča Slaparja. 

JESENICE - V razstavnem salonu Dolik je odprta razstava 
grafik Nejča Slaparja, v Kosovi graščini pa slike, plastike in 
reliefe razstavlja Eva Gašperšič. 

RADOVLJICA - V Galeriji Šivčeva hiša je na ogled razstava 
risb Jaka Bonče. V galeriji v Pasaži radovljiške graščine so na 
ogled črno bele fotografije z naslovom "Race" fotografa Mihe 
Skoka. 

BEGUNJE - V galeriji Avsenik je odprta razstava slik 
likovne sekcije VIR Radovljicar. 

ŠKOFJA L O K A - V galeriji Ivana Groharja od 13. maja 
naprej razstavlja slike akademski slikar Andrej Trobentar. V 
galeriji Loškega gradu stripe razstavlja Iztok Sitar, v Okroglem 
stolpu Loškega gradu pa je na ogled razstava malih kruhkov v 
žgani glini, delo Marjete Pikelj. Stalne zbirke Loškega muzeja 
so na ogled vsak dan, razen ponedeljka, od 9. do 17. ure. V 
galeriji Fara razstavlja slike Lojze Ferenc V gostiču Krona so 
razstavljene čipke klekljaric iz Železnikov. 

M L A D I I G R A L C I 

N A V E L I K E M O D R U 
Kranj - V ponedeljek bodo mladi igralci iz gledališke šole 
Lojzeta Domajnka na velikem odru Prešernovega gledališča 
v Kranju predstavili priredbo Malega princa, znamenitega 

dela Antoina de Saint - Exuperyja. Njihova druga predstava 
Pika Nogavička je nedavno napolnila dvorano kulturnega 

doma v Stražišču. 

V gledališki šoli, ki jo pri Centru kulturnih dejavnosti Kranj 
že tri leta vodi neumorni gledališki pedagog Lojze Domajnko, 
so letos pripravili dve predstavi, v kateri nastopajo mladi 
gledališčniki iz drugega in tretjega letnika omenjene šole. Tako 
smo si marcu in aprilu v Stražišču že lahko ogledali premierni 
uprizoritvi Malega Princa in Pike Nogavičke, najmlajši iz 
prvega letnika pa bodo pridobljeno znanje, pod mentorstvom 
Jolande Tičar, pokazali v Kabaretu, 2. junija v Stražišču. 

Gledališko šolo letos obiskuje oseminštirideset otrok, največ 
v prvem in drugem letniku, enaindvajset oziroma osemnajst, v 
tretjem pa jih je devet, s tem, da je fantov v vseh letnikih skupaj 
le osem. Medtem ko je na začetku predvsem poudarek na 
sproščanju in improvizaciji, pa se v drugem in tretjem letniku 
učijo odnosa na relaciji igralec občinstvo. Izziv za mlade igralce 
je vsekakor igrati na velikem odru, v ponedeljek, 15. maja, bodo 
namreč ob 12. in 19. uri z Malim princem nastopili v 
Prešernovem gledališču v Kranju, zagotovo pa bo zanimivo 
tudi njihovo gostovanje 10. junija v Tolminu, ko bodo igrali na 

?rostem. Naslednji vikend pa se bodo z lanskoletno predstavo 
evsko tekmovanje zajcev na goljavi predstavili na Otroškem 

gledališkem in lutkovnem maratonu v Slovenj Gradcu. Že to, 
da so omenjeno igro lani ponovili kar sedemnajstkrat, drugo 
predstavo Maks Žvižgač pa devetkrat, govori o dobrem delu do 
sedaj, hkrati pa vzbuja tudi dobre obete za naprej. • Igor K. 

R a z s t a v a t r eh p a r t i z a n o v v č a s t d n e v a z m a g e 

G t m b e m s o l ® 
64000 Kram,. Trutarjiv lrt3. t,Uftx:0i4 221-Sii, Z. rai: SlS00i03-30 H4 

Glasbena šola Kranj obvešča, da bodo sprejemni 
preizkusi za nove učence za šolsko leto 1995/96 v 

petek, 19. 5. 1995, od 17. do 19. ure in v 
soboto, 20. 5. 1995, od 9. do 11. ure 

v prostorih Glasbene šole Kranj, 
na Trubarjevem trgu 3. 

Vpisovali bomo v naslednje oddelke: 
KLAVIR, VIOLINA, VIOLONČELO, KLJUNASTA IN 
PREČNA FLAVTA, KLARINET, TROBENTA, ROG, 
POZAVNA KONTRABAS, PETJE, SAKSOFON, 

KITARA. 
V MALO GLASBENO ŠOLO IN PRIPRAVNICO 
BOMO VPISOVALI OTROKE, ROJENE V LETIH 

1986 in 1989. 

število učencev je omejeno. Vse dodatne informacije 
dobite po tel. 064/221-565. 

Zveza kulturnih organ lzac« Kranj CENTER KULTURNIH DEJAVNOSTI 

Ljubo Blago t inšek 

R A Z S T A V A 

U N I K A T N E K E R A M I K E 
Cafe - galerfla Punflert, 12. In 13. maj, od 10. do 18. ure 

U M E T N I N E , K I S O T U D I D O K U M E N T I 
Ob vsesplošnem in skoraj uradnem nepraznovanju dneva zmage, sta se slikarja Jože Peternelj - Mausar in Janez 

Jan odločila za razstavo del v Muzeju v Žireh. 

Žiri, 11. maja - V ponedeljek je bila v 
Muzeju v Žireh na predvečer dneva 
zmage otvoritev po obsegu sicer bolj 
skromne razstave del treh slikarjev 
partizanov, ki s svojimi deli opozarjajo 
na čas, ki bi ga nekateri očitno želeli čim 
bolj zbrisati iz slovenske zgodovine. 
Razstava je nastala po spontanem 
dogovoru Jožeta Peternelja - Mausarja 
in Janeza Jana, z nekaj deli pa se jima je 
pridružila tudi vdova slikarja Iveta 
Subica. 

Kljub temu da je 9. maj praznovala 
cela Evropa kot dan zmage nad fašiz
mom, posebej slovesno, saj gre za 50. 
obletnico, pa v Sloveniji temu ob vseh 
političnih razprtijah in odprtih starih 
ranah ni bilo tako. Kljub temu da nas v 
svetu priznajo kot člane protifašistične 
koalicije, da nikakor ni mo
goče spregledati ali zanikati 
prispevka slovenskega parti
zanskega odporniškega gi
banja, in da so dan zmage 
kot obletnico osvoboditve 
zabeležili in celo proslavili 
v državah, ki so začele 
morijo druge svetovne 
vojne, se pri nas na ta dan, 
razen nekaj izjem, nismo 
spomnili. Za izjemo v Žireh 
sta s priložnostno razstavo 
poskrbela po spontanem do-

fovoru naivna slikarja Jože 
eternelj - Mausar in Janez 

Jan, z dvema velikima grafi
kama pa se jima je pridružila 
tudi vdova akademskega 
slikarja Iveta Šubica Selly 
de Brea Šubic. Verjetno so 
bili le trije na roko izpisani 

plakati premalo, 
da bi se otvor
itve razstave 
udeležilo več lju
di, saj ni verjeti, 
da bi se celo bali 
udeležbe ob taki 
priložnosti. 

Skupno vsem 
gtdm l l l r n B | trem slikarjem 

H uvodničar v raz-
K « . I s K stavo akad. slikar 

HHnR KHb H H Stane Kosmač, 
Jože Feternelj - Mausar da so bili partiza

ni, razstavljena 
dela pa kažejo ne samo različno likovno 
govorico, pač pa tudi povsem različen 
prikaz doživljanja teh Časov. Barvna 

linoreza Iveta 
Šubica sta zelo 
prepoznavni deli 
z navidez trdnimi 
temnimi in svetli-
mi ploskvami 
gradi svoj likov
ni lirični izraz. V 
vsem svetu priz; 
nam slikar in tudi 
pisatelj Jože Pe
ternelj - Mausar 
je prispeval svoja 
zgodnja dela v 

Janez Jan olju, kjer na ose
ben način, v zna

čilnem osebnem slogu, slika podobe 
vojne. Ta čas, katerega konec praznuje
mo z letošnjo 50. obletnico, razume kot 
čas, ki prinaša predvsem razdiralnost in 
smrt, osebno in skupno tragiko, destruk
cijo življenja in časa, v katerem vlada 
vojna. Tretji slikar Janez Jan, ki je bil vse 
do upokojitve vojak in je začel slikati 
intenzivneje šele po odhodu v pokoj, je v 

tej trojici najmlajši. Predstavlja se 1 
najštevilnejšimi deli v zelo različnih 
tehnikah: z risbami v svinčniku, oglju i " 
kredi, z grafikami in slikami v olju-
Medvojni čas predstavlja predvsem kot 
čas bitk, akcije, pa tudi tovarištva i 1! 
trpljenja, torej je najbolj partizanski, saj 
je povsod videti boj partizanov. Tudi 
naslovi dokazujejo, da gre za prikaz 
njegovega videnja konkretnih in resnič
nih dogodkov iz NOB na Žirovskern. 
zato lahko rečemo, da imajo risbe in slike 
Janeza Jana tudi določen dokumentam1 

in zgodovinski pomen. 
Razstava bo odprta do 15. maja. x 

• Š. Z. 

:-tv 
GLAS 

N A J Ž I V I , N A J Ž I V I , 

S A M O , D A J E M R T E V 
Škofja Loka - Pod vodstvom Vlada Pirca, slavista in 

Srofesorja na škofjeloški gimnaziji, so dijaki pripravili 
ališko predstavo "Dogodek v mestu Loki" in napisano z 

dvema besedama, prijetno presenetili. 

H m m m . . . 
prav prijetno je 
slišati, da se na 
kaki srednji šoli 
poleg siceršnje
ga učnega pro
grama, kdo tudi 
konkretneje uk
varja s kultur
nim "prosvetl-
jevanjem" dija
kov, še toliko 
bolj če gre za 
gledališče. Pre
dstava "Dogo

dek v mestu Loki", ki so jo oni dan v tamkajšnji predavalnici 
pod mentorstvom svojega profesorja Vlada Pirca odigrali 
dijaki Škofjeloške gimnazije je pravzaprav nekoliko skrajšana 
Grumova drama "Dogodek v mestu Gogi", adaptirana in 
prirejena lokalnemu okolju. Imena junakov, kostumi so 
avtentični, glasba iz današnejga časa (posebno Life Is Life, 
Across The Universe skupine Laibach...), glede na omejenost 

Rrostora na odru pa izredno domiselno postavljena scena, 
(ekoč bele, brezmadežne rjuhe sedaj "onečaščene" z Loškimi 

meščani, ki skozi reže v rjuhah pričakujejo dogodek, ki se sicer 
zgodi, a ga za meščane pravzaprav ni. 

Igralci, gimnazijci prvi treh letnikov, so čeprav brez tovrstnih 
odrskih izkušenj, odigrali prepričljivo, če omenim dialoge med 
Hano in služkinjo Terezo, doživet nastop Teobalda, pa igro v 
prizorih nabitih z erotiko, med Hano in Prelihom, Afro in 
Tarbulo..., sicer pa je potrebno priznati, da so se dijaki 
predstavili kot složna gledališka ekipa s pravo mero entuziaz-
ma, ki je pri tovrstnem delu vsekakor potrebna. Složna ekipa 
tudi v smislu soustvarjanja in nadgrajevanja tistega, kar si je v 
ideji zamislil Vlado Pire in so s skupnimi močmi izoblikovali 
igralci sami. 

Predstava je bila uprizorjena tudi na nedavni gimnazijadi na 
Ptuju, v petek, 26. maja pa bomo predstavo Dogodek v mestu 
Loki lahko videli tudi na Loškem odru v Škofji Loki. Upajmo 
le, da se bodo mladi gledališčniki imeli priložnost pokazati tudi 
po drugih srednjih šolah na Gorenjskem, kajti to si loški 
gimnazijci nedvomno zaslužijo. • Igor K. 

D u h o v n a u n i v e r z a t u d i n a G o r e n j s k e m ^ 

K S P O Z N A V A N J U 

S A M E G A S E B E 

Kdo sem, kakšen sem, kje sem, zakaj sem, kakšna jc moj* 
vloga v življenju in kako naj jo uresničujem? To so le nekatef3 

izmed vprašanj, katerih odgovore je mogoče spoznati v * 
letnem izobraževalnem ciklusu v okviru Duhovne univerze, * 
že osem let deluje v Ljubljani, že dalj časa pa tudi v Maribor^ 
Novi Gorici, Sežani, Novem mestu in v naslednjem šolskem 
letu bržkone tudi na Gorenjskem. "Izobraževalni program J 
namenjen odraslim vseh poklicev, življenjskih nazorov, 1 1 

glede na versko prepričanje, saj šola odgovarja na temelj1) 
vprašanja, ki si jih v sodobnem materialni in informacij^ 
družbi zastavlja posameznik. Posameznik se v naši šoli nau^ 
odkrivati samega sebe in skozi sistematično znanje, vedenje 
zakonistostih lastnega življenja zaznavati notranje silnice, ki 
jih sicer niti ne zavedamo. Človek lažje živi, če usmerja siln^' 
ki vodijo njegovo žviljenje, če ga le to ne premetava kar ta* 
sem ter tja..." sta razlagala Barbara Novak Škarja in Zoj*j 
Mihajlovič, predavatelja na Duhovni univerzi, ki sta na krat* 
predstavila program omenjenega šolanja. 

Predavanja, ki bodo v maju na Gorenjskem: 17. maja ob !*• 
uri v OS France Prešeren v Kranju - Kolo življenja ' 
reinkarnacija, 24. maja ob 18. uri v OŠ Preiihov Voranc^ 
Jesenicah - Skrivnost meditacije in 31. maja ob 18. uri 
Hotelu Grajski dvor v Radovljici - Odpiranje sedmerih ča*er-

V predstavi nastopajo: Hana - Nina Ogris, Prelih - Luka 
Strel, Tereza - Arlanda Eržen, Afra - Polona Ropret, 
Tarbula - Monika Tavčar, Gapit - Simon Kuhar, Klikot -
Tjaša Prvulovič, g. Prestopil - Simona Škulj, Teobald -
Šimen Sterle, mirna lena, lutka - Špela V.upan, umrli 
naddavkar - Metod Štukl, stara žena - Špela JeseničniL 

Gre za šolo, ne le za tečaj, ki uči o duhovnih zakoni tos . 
življenja, sam študij pa je na neki način naravnan kot *xccXlso 
šolski sistem. Poteka od oktobra do srede junija, predavanj j 
enkrat tedensko, na vsakih štirinajst dni pa so tema ^ 
razgovori, meditativne delavnice, različne vaje... odvisno 
letnika. Predvsem tematski večeri so namenjeni povezova J _ 
teoretskega znanja z življenjem, z življenjsko izkusm 
Podobno funkcijo ima tudi meditacija, le da gre ta g l c?%i 
Seveda pa se ljudje na univerzi z naprednimi tehn»K 
meditacije seznanjajo postopoma... Predavatelji svoja spoz 
ja črpajo iz naukov, ki temeljijo oziroma izvirajo iz 
modrosti, črpajo tako iz zakladnice duhovne tradicije vzn 
budizma, taoizma... kot zahodnih tradicij izvornega krščam\ 
raznih filozofskih in mističnih šol... Gre za povezovanje . z n a

u<Ji 
modrecev z našim življenjem, tu seveda nastopajo .Q 

vzporednice s sodobnimi znanostmi psihologijo, sociolog' 
medicino... tudi z ezoteričnimi znanostmi. ^ <fl 

"Predavanja, ki jih v tem času prirejamo po Gorenjske . ( j 

predvsem informativnega značaja, želimo namreč P^VJJSJ« 
delovanje Duhovne univerze, hkrati pa tudi vpisovati s l u S ^ f C i n 
za naslednje leto." V centru za duhovno kulturo, pri * a ,cto$ 
Duhovna univerza deluje, do namreč sklenili, da n ° d o . e i j e v 

omejili vpis na 180 slušateljev, saj je pri številu 200 s l u S aJ nj eir> 
in več, kolikor jih je bilo širom Slovenije vpisanih v l e t o S 

1. letniku, nemogoče delati kvalitetno. Vse štiri letnike je ^ 
obiskovalo čez 4(X) ljudi. Sama šolnina jc sicer prilaga 
plačilnim sposobnostim posameznika. • Igor K. 



R E P O R T A Ž A 

K r a j e v n a s k u p n o s t K o p r i v n i k - G o r j u š e 

V o d a i n c e s t a o d P o d j e t j a d o K o p r i v n i k a 
A l o j z S ta re s P o d j e l j a : " H r i b o v c i v k u p p a š e m o . V e s e l s e m , d a z i z g r a d n j o v o d o v o d a i n ceste 
po t r j u j emo š e e n o t a k š n o m o ž n o s t . " 
Koprivnik, 11. maja - Idejo o Koprivniku. Izgradnjo in po
cestni povezavi Podjelja s vezavo je po pooblastilu kra-
Koprivnikom je že pred leti, jevne skupnosti Koprivnik 
5° so na Podjetju urejali in Gorjuše vodil Ciril Strgar z 
blagoslovili kapelo, Alojz Gorjuš, nadzor nad gradnjo 
Stare s Podjelja razlagal tak 
ratnim občinskim možem. Po 
tem jo je razložil še pred
sedniku KS Koprivnik-Gor
juše Janezu Korošcu. In tako 
je pobuda, da bi Koprivnikarji 
dobili vodo s Podjelja ter 
hkrati cestno povezavo, 

Ž">ristala" v programu KS 
oprivnik-Gorjuše. Uresniči

tev pa je bila opredeljena s 
podporo sredstev za demo
grafsko ogroženo območje. 

vodovoda pa je imel dipl. inž 
Tomaž Grahor. "Šestdeset 
krajanov Koprivnika je zače
lo ob podpori mehanizacije 
Gozdnega gospodarstva gra
diti 2.100 metrov dolg vodo
vod z višinsko razliko 24 
metrov na celotnem odseku 
konec aprila. V začetku tega 
tedna je bila akcija končana 
in voda je že pritekla v 
rezervoar. Zdaj bodo imeli 
na račun odvečne vode, ki so 
jo odstopili (s podpisi) pre
bivalci Podjelja, na Koprivni
ku dovolj pitne vode. Bila pa Dobre dva kilometra dolga cesta bo zgrajena do srede junija, 
h uovuij pune v«ae. Dua pa j e 2 a d o v o i j e n o b „ključku izgradnje vodovoda povedal 
je to kar precej velika akcija, p r edsednik KS Koprivnik - Gorjuse Janez Korošec, 
saj so krajani opravili okrog 

Ciril Strgan "Izgradnja vodo
voda je bila kar velika akcija." 

jSredi tega tedna so na 
^°privniku delovno obeležili 
Jključek prvega dela akcije, 
grajen j e vodovod od Perka 
^ Podjetju do vodohrama na 

500 delovnih ur, plačali pa 
bodo tudi dela, ki so bila 
izven trase opravljena s stro
jem Gozdnega gospodarst
va ," je zadovljen nad 
celotno akcijo povedal Ciril 
Strgar. 

Zadovoljen, da je ta del 
program uresničen, je bil 
tudi Alojz Stare s Podjelja: 
"Hribovci vkup pašemo. Ve
sel sem, da smo to možnost 
izkoristili in uresničili. Škoda 
bi bilo, da bi voda na našem 
delu prosto odtekala. Zdaj si 
bodo z njo opomogli na 
Koprivniku, mi bomo pa 
dobili cestno povezavo, ki je 
sami brez skupnega sodelo
vanja zagotovo ne bi. Je pa ta 
cesta za nas Podjelce zelo 
pomembna in zanimiva, saj 
bomo med drugim postali 

Alojz Stare: "Hribovci vkup 
pašemo." 

tudi turistično bolj zanimivi 
in odprti." 

"Izgradnja vodovoda in 
ceste je pomembna pridobi
tev za celotno območje. Še 
posebej smo na Koprivniku v 
KS hvaležni pobudi Alojza 
Stareta in prebivalcev Pod
jetja za ta pomemben pro
jekt. Sicer pa je cestna 
povezava pridobitev tudi za 
Jerekarje in Češnarje, ker 
imajo na tem delu travnike 
in pašnike. Gradnja vodovo
da je dela na cesti malo 
zavrla, vendar bo tudi cesta 
gotova do srede junija. Tak
rat bomo tudi malo bolj 
obeležili uresničitev tega 
dela programa naše KS in 
skupne želje prebivalcev." • 
A . Zalar 

S m e t i r a z v n e m a j o p o l i t i č n e s t ras t i 

K o n e s m r d i j o v e č s a m o s m e t i . . . 
" K a j j e s k u p n o z a r a d o v l j i š k e s m e t i i n p o l i t i k o ? O b o j e s m r d i ! " D o v t i p , k i s m o ga s l i ša l i n a 
tadovljiških u l i c a h , j e k a r b l i z u r e sn i ce - a l i vsaj t a k o j e m o g o č e s k l e p a t i p o r a z p r a v i n a 
t o r k o v i se j i r a d o v l j i š k e g a o b č i n s k e g a sve t a . 

Radovljica - Občinski svet-
n , k i naj bi se na torkovi seji 
***nanili le rezultati poga
j a j med (pogajalsko) skupi-
n o občinskega sveta in 
*vetom krajevne skupnosti 
? r e zje in Mošnje glede za
časnega odlaganja odpad-
*0 v> vendar je razprava 
Posegla" tudi na občutljivo 

Področje, ali je občinski svet 
v *a nastale razmere v 

[»dovljiški (pa tudi blejski 
g»»ohjnjsu) obojni n e m 

" d » je bolj kriv - vladajoča 
ecuia ali opozicijska man

jšina. 

Svetnik Marko Bezjak je 
eJal, da je svet potrdil, kar 

m u Je bilo predlagano; ni pa 
i *?v» & krajani nasprotujejo 
°kaciji in če postopek za 

, o k aci jo Na 
P r ,meren in 
JJpektor ustavil dela. Uma-

a r»e niso le smeti, ampak so 
fazane tudi politične igre, 
J C Pnpomnil Tone Kapus in 
"»Povedal, da bo nekoč to 
V O razkril tudi v občinskem 

etu. Srečo Sitarje opozoril, 
" a Protesti krajanov v Ljub-
tojn. Dvorski vasi, v Mošn-
istem" d r U g ° d P ° t c k a i » P° l t m scenariju, ki ni spon-
v *mpak nameščen. Po 
«»eh hodijo "misarji", v 
^aaju vsega je po njego

vem mnenju kapital. Jože 
Dežman je najprej vprašal 
vladajočo večino, ali ima za 
problem rešitev, potlej pa ji 
je predlagal, da naj da za dve 
maši na Brezjah ali na kole
nih prosi ministra Gantarja 
za pomoč. Čisto zares je 
predlagal "posvet" z držav
nim svetnikom Jožetom Re-
smanom, sicer prejšnjim 

predsednikom izvršnega sve
ta, sprejetje odredbe, ki jo je 
na seji ob koncu aprila 
predlagal župan, in reše
vanje problema z državno 
avtoriteto. Blaž Hrastnik je 
menil, da so za prekinitev 
kontinuitete dela odgovorni 
tisti, ki so glasovali za razre
šitev direktorice Komunale. 
Razrešitev s strankarskimi 

Stanu ni bil 
je gozdarski 

Nevarnost epidemije in zaprtja lokalov 
Blejski župan Vinko Gole in bohinjski Franc 

Kramar sta na radovljiški občinski svet naslovila 
prošnjo, da svet čimbolj odgovorno rešuje problem 
smeti. Ker se reševanje ni premaknilo v pozitivno smer, 
je na Bledu in v Bohinju resna nevarnost epidemije oz, 
bojazen, da bi sanitarni inšpektorji zaprli gostinske 
lokale. S tem bi turizmu napravili veliko škodo. 

Obrazložitev je napačna 
Ko je član državnega sveta Jože Resman, v prejšnjem 

mandatu tudi predsednik radovljiškega izvršnega sveta, 
prejel sklepe redne in izredne seje radovljiškega 
občinskega sveta o problematiki deponije, je občins
kim svetom Bled, Radovljica in Bohinj napisal pismo, 
v katerem poudarja: "Sklepov ne komentiram, obra
zložitev, na kateri temeljijo sklepi, pa je neresnična. 
Svet navaja, da je obravnaval analizo dela organov 
Komunale Radovljica od 1991. leta dalje in njenega 
vodenja, vendar, žal, te analize ne poznam, izgleda pa, 
da je ne poznajo niti svetniki... Obrazložitev sklepov 
odpira ogromno vprašanj, ne daje pa nobenega 
odgovora. Omenja delo za nazaj, ne ve se pa, kako 
naprej." In da bi svet vedel tudi, kako naprej, je 
Resman navedel devet predlogov za rešitev problema. 

interesi je bila v razmerah, 
ko so se smeti že kopičile, po 
njegovem nepomembna; to 
bi ob morebitnem sumu 
krivde lahko naredili potlej. 
Stanislav Pere je prepričan, 
da gre v smetarski aferi 
predvsem za osebno obraču
navanje. In ker so odgovor
nim "smeti" ušle iz rok, je 
začel delovati "zakon ulice". 
Predsednik občinskega sveta 
Zvone Prezelj se je spraše
val, kaj je krivo temu, da 
postopek za pridobitev loka
cije od lanskega avgusta do 
decembra ni potekal tako, 
kot je bilo načrtovano. An
drej Čufer je priznal, da se je 
izvršni svet res precej ukvar
jal z iskanjem lokacije za 
novo deponijo, vendar pa 
rezultatov ni, kot jih tudi ni 
za začasno odlaganje odpad
kov. Župan Vladimir Čeme 
je opozoril na nevarnost 
samovžiga smeti, zastrupitev 
in epidemij in na bojazen, da 
bi sanitarna inšpekcija zaradi 
nevzdržnih razmer zaprla 
gostinske lokale na Bledu in 
v Bohinju. Ob tem, ko je 
občina po mnenju župana 
izrabila vse vzvode za reši
tev problema, čaka krizni 
štab na odredbo, s katero bi 
država odredila takojšnji od
voz smeti na eno od deponij. 
• C. Zaplotnik 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
UPRAVNA ENOTA KRANJ 

R A Z P I S U J E 

PROSTA DELOVNA MESTA 
Kandidati morajo poleg splošnih in posebnih pogojev določe
nih z zakonom o delavcih v državnih organih izpolnjevati še 
naslednje pogoje: 

V NOTRANJI ORGANIZACIJSKI 
ENOTI ZA OKOLJE IN PROSTOR 
1. - 2. SVETOVALEC I ZA PREMOŽENJSKO 

PRAVNE ZADEVE - 2 delavca 
- visoka izobrazba VII. stopnje zahtevnosti pravne smeri 
- 5 let delovnih izkušenj 
- strokovni izpit za delavce v državni upravi 
- poskusno delo 3 mesecev 

3. SVETOVALEC I - PRAVNIK 
- visoka izobrazba VII. stopnje zahtevnosti pravne smeri 
- 5 let delovnih izkušenj 
- strokovni izpit za delavce v državni upravi 
- poskusno delo 3 mesece 

4. SVETOVALEC I -
vodja odseka za prostorsko upravne zadeve 
- visoka izobrazba VII. stopnje zahtevnosti gradbene, 
geodetske, pravne smeri 

- 5 let delovnih izkušenj 
- strokovni izpit za delavce v državni upravi 
- poskusno delo 3 mesecev 

5. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC 
ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE 
- srednja izobrazba V. stopnje zahtevnosti administrativne, 
ekonomske smeri ali gimnazija 

- 2 leti delovnih izkušenj 
- strokovni izpit za delavce v državni upravi 
- poskusno delo 1 mesec 

6L ADMINISTRATIVNI SODELAVEC - TAJNICA 
- srednja izobrazba V. stopnje zahtevnosti administrativne, 
ekonomske smeri ali gimnazija 

- 2 leti delovnih izkušenj 
- strokovni izpit za delavce v državni upravi 
- poskusno delo 1 mesec 

V NOTRANJI ORGANIZACIJSKI ENOTI 
ZA GOSPODARSTVO 
7. VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC I -

INFORMATOR 
- visoka izobrazba VII. stopnje zahtevnosti ekonomske, 
organizacijske ali računalniške smeri- 5 let delovnih izkušenj 

- poskusno delo 3 mesece 

V NOTRANJI ORGANIZACIJSKI ENOTI 
ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO 
IN PREHRANO 
8. -9. SVETOVALEC I 
10. - 11. ZA DENACIONALIZACIJO - 4 delavci 

- visoka izobrazba VII. stopnje zahtevnosti pravne, 
agronomske ali ekonomske smeri 

- 5 let delovnih izkušenj 
- strokovni izpit za delavce v državni upravi 
- poskusno delo 3 mesece 

V NOTRANJI ORGANIZACIJSKI ENOTI 
ZA OBČO UPRAVO, DRUGE UPRAVNE 
NALOGE IN SKUPNE ZADEVE 
12. SVETOVALEC II - ZA KULTURO 

- visoka izobrazba VII. stopnje zahtevnosti družboslovne 
smeri 

- 4 leta delovnih izkušenj 
- znanje enega svetovnega jezika 
- poskusno delo 3 mesece 

Delovno razmerje za delovna mesta pod zaporednimi številk
ami 1,2,3,4,6, 7,8,9,12 se sklene za nedoločen čas s polnim 
delovnim časom, pod 5, 10, 11 pa za določen čas s polnim 
delovnim časom zaradi nadomeščanja odsotnih delavk. 
Strokovni izpit za delavce v državni upravi se lahko opravi v 
enem letu po sklenitvi delovnega razmerja. 
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom 
delovnih izkušenj naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi na 
naslov: Republika Slovenija, Upravna enota Kranj, Kadrovska 
služba, Slovenski trg 1, 64000 Kranj. 
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh po izteku roka za 
sprejemanje prijav. 



B i t i č l o v e k - z a č l o v e k a 

O d 8. do 15. maja vsako leto poteka Teden R d e č e g a k r i ža . 8. maja pa praznujemo M e d n a r o d n i dan R d e č e g a k r i ža v spomin na rojstvo ustanovitel ja te 
mednarodne humani tarne organizacije H e n r i j a Dunan ta , k i j e z l jubeznijo do b l ižn jega reši l mi l i jone l jud i . M o t o l e t o š n j e g a tedna j e B i t i č l o v e k - za 
č l o v e k a , saj j e prizadevanje R d e č e g a k r i ža namenjeno zlasti č l o v e k u . Teden R K pa j e tudi p r i l ožnos t za zahvalo vsem posamezn ikom, inst i tuci jam i n 

organizaci jam, š e zlasti č l a n o m R K , krvodaja lcem i n sodelavcem v šo ls tvu , zdravstvu, krajevnih organizacijah, podjetj ih i n drugje, kjer s p redan im de lom, 
z darovano krv jo , denarn imi a l i ma te r i a ln imi pr i spevki pomagajo p r i u r e s n i č e v a n j u humanitarnega poslanstva slovenskega R d e č e g a k r i ža . O b m o č n e 

organizacije R d e č e g a k r i ža z Goren jskega pa ob tednu svoje organizacije ž e d rug ič zapored predstavljajo r az l i čne dejavnosti . 

R d e č i k r i ž J e s e n i c e 

B r e z d e l j e i n 

n e g o t o v a 

p r i h o d n o s t 

u b i j a t a d u h a 
Begunce iz Bosne je vojna v 
njihovi državi razsetila na 
vse konce sveta, lud i na 
Jesenicah jih je pri sorodni* 
kih in znancih veliko našlo 
svoj drugi dom. Za družine, 
Id so že tako v hudi socialni 
stiski, begunci predstavljajo 
le dodatno breme. 

Pogosto se zgodi, da 
ljudje zaradi nesoglasij 
med begunskimi in gosti-
teljskimi družinami tako 
rekoč čez noč ostanejo brez 
strehe nad glavo. Begunci 
se selijo v podnajemniška 
stanovanja, samske domove 
in gostinske objekte. Takih 
primerov je vedno več, 
stroški bivanja, ki jih mora 
Rdeči križ na Jesenicah 
redno mesečno poravnava
ti, pa so zelo visoki, od 150 
do 300 nemških mark me
sečno. 

Finančna pomoč, ki jo 
prispeva Visoki komisariat 
za begunce begunskim in 
gostiteljskim družinam -
umi je znašala povprečno 
1.300 tolarjev mesečno na 
begunca - ne zadošča za 

Pokrivanje teh stroškov, 
oleg finančne redno me

sečno prejemajo še humani
tarno pomoč v ob l ik i 
prehrambenih in higienskih 
paketov, po potrebi tudi 
oblačila in obutev. To po
moč (razen oblačil, ki jo 
darujejo občani) prispeva 
Mednarodna federacija 
Rdečega križa, ostalih do 
natorjev žal nimajo. Doda
ten strošek predstavljajo 
prevozi beguncev, ki živijo 
v okolici, in prihajajo po 
humanitarno pomoč. Rdeči 
križ Žal ne razpolaga z 
lastnium vozilom. 

Letos opažajo povečano 
zanimanje za nastanitev v 
begunskih centrih. Na Jese
nicah kljub 870 registrira
nim beguncem (324 
begunskih družin) lastnega 
zbirnega centra nimajo, 
zato ljudje odhajajo v 
druge kraje v Sloveniji. 

Rdeči kril številnim be
guncem pomaga pri ur
ejanju dokumantacije za 
sprejem v zbirni center 
ali za odhod v tretjo 
državo. V drugem pol
letju lani se jih je največ 
(28) vrnilo nazaj v Bos
no, ostali so odšli v 
Nemčijo, Avstrijo, Ka
nado, na Hrvaško, na 
Nizozemsko, v Ameriko, 
v Švico, v Holandijo, 
na švedsko, nekaj pa po 
drugih slovenskih krajih. 

Brezdelje in negotova 
prihodnost ubijata duha. 
Zato begunce vključujejo v 
razne dejavnosti. Minevata 
dve leti, kar je RK vključen 
v projekt Mednarodne fed
eracije, katerega glavni 
namen je ljudi aktivirati in 
jih vključiti v normalne 
življenjske tokove. Sestaja
jo se na krožkih ročnih del, 
kvačkajo, pleteljo, slikajo. 
Šivajo. Begunski otroci »o 
vključeni v 8olo, od lani ima 
z njo stike tudi jeseniški 
Rdeči križ. 

Š k o f j a L o k a 

T u d i k o t o d r a s l i b o d o n a k l o n j e n i i d e j i R d e č e g a k r i ž a 

V škofjeloškem Rdečem križu 
zadnja leta namenjajo veliko 
pozornosti mladim članom. 
Delovanje te organizacije slo
ni na prostovoljnem delu nje
nih sodelavcev, ki pa niso samo 
po sebi umevni, zato jih skuša
jo za prostovoljno delo prido
biti že zelo zgodaj. V Skofji 
Loki tudi sistematično vzgajajo 
mlade člane, kar je pogoj za 
obstoj in razvoj prostovoljnega 
dela v prihodnje. 

Delo poteka v obliki krož
kov Rdečega križa v vseh 
osnovnih šolah na škofjeloš
kem območju. Vključuje okoli 
sto učencev od 5. do 8. razreda. 
Ure niso klasična predavanja, 
saj tudi krožek ni obvezen. 

Najprej sestra, 
potem še sam 

H krožku Rdečega križa 
sem se prijavil, ker bi rad 
čimveč izvedel o zdravpj in 
pomagal drugim. Najprej je 
krožek že obiskovala sestra, 
potem pa sem Se tudi sam 
prijavil. Rad bi, da bi šli tudi 
v hribe. Najbolj sem užival, 
ko smo obiskali slap v 
bližini našega kraja. 

Davor, 11 let. 

Mentorji, zdravstveni in social
ni delavci, pedagog in etnolog, 
se z otroki veliko pogovarjajo, 

hodijo na obiske, nudijo po
moč starejšim ljudem ali vrstni
kom v begunski šoli. V krožkih 
se igrajo različne socialne igre 
in interakcijske vaje, pripravl
jajo prispevke za šolski radio, 
rišejo plakate ob različnih 
priložnostih (dan Zemlje, dan 
slepih, dan zdravja, dan boja 
proti aidsu). Krožkarji obiščejo 
tudi sedež Rdečega križa Slo
venije in Mednarodne federa
cije društev RK in RP, Zavod 
za transfuzijo krvi v Ljubljani, 
ob koncu šolskega leta pa tudi 
mladinsko zdravilišče RK na 
Debelem rtiču. 

To delo ocenjujejo kot zelo 
dobro, saj računajo, da bodo 

R d e č i k r i ž K r a n j 

N e g u j e j o b o l n i k e , g o s p o d i n j i j o o s t a r e l i m 

Domača nega bolnika obsega nego, ki bi jo 
lahko dromači nudili svojcem, pa so zadržani ali 
ne zmorejo več takih naporov. Gre za pomoč 
pri vstajanju iz posterje, pri kopanju in 
umivanju bolnika v postelji, preoblačenje, 
nameščanje v ustrezne položaje, prestiljanje, 
pripravljanje dietnih obrokov, hranjenje, nad
zor nad pravilnim in rednim jemanjem zdravil... 

Tako zahtevna opravila so navadno delo 
medicinskih sester ali laičnih negovalk z 
opravljenim tečajem domače nege bolnika in 
dolgoletno prakso. Poleg znanja je za to delo 
potrebna tudi velika mera srčnosti in odgovor
nosti. Služba domače nege bolnika pri kranjs
kem Rdečem križu deluje že enajsto leto. Lani 
je tako delo opravljalo pet medicinskih sester in 
štiri laične negovalke, ki so oskrbovale 46 
negovancev. Trenutno jih negujejo 15. Pri 
nekaterih obolenjih ie potrebna tudi pomoč 
fizioterapevtke na domu. Strokovno visoko 
usposobljena fizioterapevtka je občasno ali 
redno pomoč nudila osmim varovancem, ki so 
bodisi čakali na sprejem v rehabilitacijske 
centre bodisi so si s pomočjo RK podaljševali 
rehabilitacijo, ki je bila v zdravstvenem zavodu 
že končana. 

Mnogo ostarelih in bolnih ljudi pa potrebuje 
le manjšo pomoč, da lahko starost preživijo na 
svojem domu. Mnogo se jih odloči le za najem 
redne gospodinjske pomoči, da se izognejo 
obremenjenosti svojcev, mnogi pa s tem odlo
žijo tudi odhod v domove upokojencev, ki so 
strašno zasedeni. Če jim zdravje služi, lahko 

tako preživljajo kar lepo starost. V službi 
pomoči na domu deluje 20 gospodinj, evidentir
anih pa je še 25 žena, ki čakajo na delo 
gospodinje in čistilke. Posebno dolžnost pa 
Čutijo do 14 varovancev (invalidov, bolnikov, 
osamelih starih ljudi), ki jim z obiski, telefons
kimi pogovori in posojanjem knjig iz potujoče 
knjižnice lajšajo stiske. 

Rdeči križ prireja tudi tako imenovano 
Univerzo za tretje življenjsko obdobje, ki 
poteka v sodelovanju s Centrom za socialno 
delo Kranj. Lani so potekali nemški in 
angleški jezik, likovni in etnološki krožek ter 
krožek moderne psihologije. Prihajalo je 70 
upokojencev. Letos pa so dodali še krožek 
oblikovanja gline, umemostno zgodovinski 
krožek in avtogeni trening, krožkov se 
udeležuje 96 upokojencev. 

Tem ljudem pa na domove dostavljajo tudi 
kosila. 59 varovcancem so vozili obroke redno 
ali občasno, sprva iz vrtca Janina, nato iz hotela 
Creina, zdaj pa na zadovoljstvo odjemalcev že 
nekaj mesecev iz kranjske porodnišnice, kjer 
poleg navadnih pripravijo tudi dietna in celo 
vegetarijanska kosila. Trenutno dostavljajo na 
domove 32 kosil dnevno, na željo varovancev 
tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Lani so 
nakupili več termos posod, in sicer s posebno 
zbiralno akcijo v podjetjih in pri zasebnikih. Ta 
čas jim povzroča veliko skrbi star in dotrajan 
avtomobil. 

R d e č i k r i ž T r ž i č 

E l e k t r o n s k a p o š t a p o v e z u j e l j u d i 
Pri Rdečem križu v Tržiču 
začenjajo s projektom elek
tronske pošte, ki je ta čas 
dostopna le računalniškim za
nesenjakom. Gorazd Sretnik iz 
Tržiča nam je prednosti BBS 
(Bouletin Board Service) ali 
elektronske pošte nadrobno 
opisal v svojem prispevku. 

V svetu se s pomočjo elek
tronskih medijev pretaka nekaj 
milijonov sporočil dnevno, v 
servisih, kakšen je tudi RK -
BBS v Tržiču, pa za določeno 
interesno skupino sporočila 
selekcionirajo in skrčijo. Pre
dnosti elektronske pošte pred 
klasično so zlasti v ceni in 
hitrosti. Cena obsega tele
fonske impulze od vašega 
doma do RK-BBS servisa. 
Ceni impulzov prištejejo še 
članarino sistema (od 10 do 
100 D E M , odvisno pač od 

števila storitev, ki bi jih hoteli 
uporabljati), vendar bodo to za 
začetek podarili. Hitrost pre
nosa pošte je od 5 ur do dveh 
dni za območje Slovenije ter 
do 4 dni za prejemnike kjerkoli 
drugje na zemeljski obli. Poleg 
pisnih sporočil prenaša ta pošta 
tudi slikovni material in foto
grafije, prenaša se tudi zvok. 

RK- BBS je povezan na 
svetovno računalniško om
režje podobnih servisev, ime
n o v a n o F i d o N e t . Z a 
uporabnika to pomeni, da 
lahko npr. za celo triminutne-
ga telefonskega pogovora z 
omrežno skupino 064 in soraz
mernim delom članarine pošlje 
zasebno pismo komurkoli v 
svetu, ki ima lasten elektrons
ki FidoNet naslov. Druga mre
ža, v katero so povezani, je 
AdriaNct, zajema pa območje 
Slovenije, Hrvaške in ZRJ. Za 

aktiviste Rdečega križa, podm
ladek, zagovornike zdravega 
načina življenja, sočutne ljudi 
in druge so z lastnimi silami 
pripravili RKNet. Na ogled so 
dani še nekateri drugi sistemi. 
Ko bo Rdeči križ Slovenije kot 
krovna organizacija prevzela 
pobudo projekta, bodo začeli 
z vključevanjem omrežja Insti
tute for Global Communica-
t i on , kjer bodo i m e l i 
uporabniki dostop do svetov
nih omrežij o ekologiji, miru, 
delu, zdravju, politiki... Upor
abniki bodo lahko pošiljali 
sporočila tudi Združenim naro
dom.Poleg komunikacij z mož
nostjo povratnih informacij pa 
obstaja tudi možnost enosmer
nih informacij , informiramo se 
lahko na podoben način kot na 
teletekstu, le hitreje. Obstaja 
tudi možnost prenosa računal 
niških datotek. 

učenci nekoč kot odrasli aktiv
ni člani ali vsaj naklonjeni ideji 
gibanja te najstareše in naj
večje humanitarne organiza
cije v svetu. Zase pa krožkarji 
pridobivajo znanja o zdraven 
načinu življenja, spoštljiv od

nos do narave in okolja ter 
ljudi, s katerimi živijo, zlasti še 
do drugačnih od sebe. Šole Z 
zadovoljstvom spremljajo ak
tivnosti krožkov, zadovoljni so 
tudi otroci. O tem pričajo tudi 
njihovi zapisi. 

Rada pomagam drugim 
Pri krožku sem se veliko naučila: kako skrbimo za svoje 

zdravje, kako pomagamo bobtim, starim, slepim ljudem. 
Zakaj sem prišla v krožek Rdečega križa? Ker rada 
pomagam drugim. Rada bi, da bi pomagali starejšim ljudem. 
Všeč sta mi bita oba mentorja. Znata ravnati z mladimi, nista 
stroga. Najbolj pa mi je bilo všeč, ko smo hodili na izlete k 
slapu, na Debeli rtič. Ni pa mi bilo všeč, ko smo delali Čestitke, 
ker ne znam dobro risati Tatjana, 14 let 

R d e č i k r i ž R a d o v l j i c a 

Socialno ogroženi potrebujejo 

pomoč Rdečega kr iža 

Aktivist i Rdečega križa, ki delujejo v 19 krajevnih 
organizacijah na območjih občin Bled, Bohinj in 
Radovljica, se ukvarjajo rudi z nuđenjem socialne 
pomoč i . P r i tem upoš t eva jo osnovna načela 
organizacije: pomagajo vsem brez razlikovanja 
glede na narodnost, raso, spol, politično in versko 
prepričanje, ker spoštujejo vsakega človeka, var
ujejo podatke o prejemnikih pomoči in se člove
koljubno zavzemajo za potrebe drugih. 

Socialno ogrožene družine 
oskrbujejo predvsem s hrano 
in higienskimi potrebščina
mi, z obleko, obutvijo, tudi 
pohištvom, včasih pa potre
bujejo le nasvet. Največ 
pomoč razdelijo prek krajev
nih organizacij, saj prosto
voljci Rdečega križa najbolje 
poznajo razmere v svojem 
kraju in socialne stiske po
moči potrebnih. Tu gre zlasti 
za ljudi, ki sami zaradi pre
dsodkov ali občutka sramu 
ne potrkajo na vrata RK ali 
pa niti ne vedo, kam se lahko 
obrnejo. Nekaj pomoči raz
delijo tudi v različnih zdru
ženjih, denimo društva 
upokojencev ali posamezni 
sindikati, če delavci preje
majo plače z daljšim zami
kom, pa ljudem, ki dolgo 
časa čakajo na rešitev social-
novarstvenega statusa, lju
dem z m i n i m a l n i m i 
prejemki, gostiteljskim dru
žinam z več begunci, ki celo 
svojo družino težko preživl
jajo, kaj šele številne sorod
nike, ki so pribežali iz 
Bosne. Predloge za dodeli
tev pomoči v več primerih 
posreduje radovljiški Center 
za socialno delo ali patron-
ažne službe vseh treh 
zdravstvenih domov. Za pro
silce, ki so nepoznani ali 
imajo zanje pri RK obču
tek, da se kar prepogosto 
obračajo po pomoč, za 
mnenje o njihovem social
nem položaju zaprosijo cen
ter za socialno delo. 

Vsa ta pomoč prihaja od 
Rdečega križa Slovenije, ki 
jo dobi od različnih donator-
jcv. Lani so delili prehram
bene zavoje, milo, pralni 

prašek, mleko v prahu, mar
melado, igračo, čevlje, co
pate, moko, higienske 
zavoje. Mesečno so oskrbo
vali 30 do 40 družin. Letošn
ja pomoč ie skromnejša, 
zaloge v skladišču so man
jše, za najnujnejše primere 
pa se vedno kaj najde. 

Rabljena oblačila so 
prej skladiščili v stari 
osnovni šoli v Begun
jah, ob tem pa vneto 
iskali nove prostore. 
Našli so jih v kleti 
občinske stavbe v Ra
dovljici, ki jih bodo 
začeli uporabljati tako), 
ko bodo izpraznjeni- 5 
priročnim skladiščem za 
rabljena oblačila pa raz
polaga Rdeči križ v 

Bohinjski Bistrici. Ka
dar RK ni mogel ugodi
ti potrebam po rabljenih 
oblačilih, se je obrnil na 
Župnijsko Karitas, ki je 
vselej priskočila na p°~ 
moč. 

V krajevnih organizacijah 
opravljajo tudi drugačni 
vrste socialno pomoč: obis
kujejo starejše, bolnike, 
v a l i d e , z l a s t i le <jp 

prazničnih priložnostih. U 
tarele obiskujejo tudi v d° 
movih starejših o n č a ° ° ' 
prirejajo srečanja, jih skro 
no obdarijo. V Lescah, OJJ" 
jah in Begunjah občasn 
merijo tudi krvni tlak. 
vsem tem P o r n a £ a . t u * a 

podmladek Rdečega kn**J 
na katere računajo, dai Dgg 
v zrelejših letih prevzeli tic 
sedanjih prostovoljcev. 



G 

G O L F H O T E L 

A 

B L E D * * * • • • * * * • 

H O T E L I 

P A R K H O T E L 

V L O Ž I T E C E R T I F I K A T V V A R N O 

I N D O N O S N O N A L O Ž B O ! 

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

B L E J S K I H H O T E L O V 

P A R K I N G O L F H O T E L ! 

V drugi polovici leta nameravamo izvesti javno prodajo delnic. 
Z nakupom boste postali lastnik PARK in GOLF hotela, dveh največjih 
in uspešnih hotelov, ki na Bledu ustvarita skoraj polovico vseh nočitev. 

Več kot 80 % naših gostov prihaja iz vseh dežel sveta. 

Turizem ima perspektivo, 
zato se vam bo vaša odločitev bogato obrestovala. 

Podrobnejše informacije vam bosta po telefonu 064/77-348 in 064/741-717 
posredovali Vera Vahtar ali Marinka Vodopivec in sicer vsak delovni dan 
od 8. do 16. ure ali pa se osebno zglasite na upravi, Cankarjeva 6, Bled. 
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Mladinska ulica 2, prostori bivšega VINO - PIVO (za kinom CENTER) tel.: 0 6 4 / 2 2 2 - 4 5 5 
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Blagovnica GOKENC 
in proizvajalci - KORS, TRIGLAV, 
KROJ, LABOD, TRIKON ELKROJ, 

PIK, Vezenine Gorenjska oblačila, MIK, 
RIO, OKUS in drugi vam na široko 
odpirajo vrata. S pestro ponudbo 
in največjo izbiro svojih izdelkov. 

P O N U D B A M E S E C A 

P O S E B N O U G O D N O 

H L A Č E , H L A Č l ? , H L A Č E 

TRIKON - K o č e v j e J T O J - ^ ^ 

vas presenečajo F i H Mi f l H IflFH il H [i I! 1 1 1 ! < 111H ffj 

na Gorenjskem y Blagovnici G O l l E N C Preko 1500 KOSOV 

MOŠKIH HLAČ več 100 ženskih hlač, več kot 100 različnih 

barv in vzorcev, 50 in več raz l ičnih krojev, vseh m o ž n i h 

mer in kvalitetnih materialov. 

P O Z O R : 4 0 0 k o s o v M O Š K I H H L A Č N U D I M O 
P O A K C I J S K I T O V A R N I Š K O Z N I Ž A N I C E N I 

4 9 5 0 S I T 

Seveda lahko pomerite in izberete tudi suknj ič , srajco, 

kravato, moško obleko, za svečano ali bolj športno 

pr i ložnost , medtem ko si vaša boljša polovica ogleduje 

polno z a l o ž e n oddelek ženske konfekci je . 

V E L I K A I Z B I R A K O N F E K C I J E T U D I N A 
P O S E B N E M O D D E L K U B L A G A I Z U V O Z A 
ŽENSKE JAKNE IN PARKE 

1 2 pestrih 
barv 

MOŠKE SRAJCE 
bombaž 1450_ 
viskoza 
39/48 990 

MAJICE, MAJICE, MAJICE 
T shirts, atlot, otroško 
vol. 39-46 20 dazonov 
4 kosi 1 5 0 0 

ŽENSKE BLUZE KRATEK ROKAV 3.490 VISKOZA 
bermuda hlače, krila, obleke in ž« pa i« majic, majic, majic. 

P r i p o r o č a s o t r g o v s k o p o d j e t j e S T 0 R Ž I Č d . o . o . t e l . ; 0 6 4 / 2 2 2 - 4 5 5 



VESPER d.o.o. Jezerškova 6, Komenda, 
Tel&fax:061/841-201 

S e j e m U č i l a '95 v L j u b l j a n i 

Oprema, učila, tekmovanja in ustvarjalnost 
Bolj kot najnovejši dosežki na področju opreme, učil in 
druge učne tehnologije, je zanimiv prikaz izobraževalnih 
in ustvarjalnih dosežkov mladih. 

Ljubljana, 11. maja • Na ljubljanskem Gospodarskem 
razstavišču so v torek odprli že tradicionalni sejem igrač, učil 
in opreme za vzgojo in izobraževanje UČILA '95, ki pa je z 
vsem prikazanim in zlasti spremljajočimi prireditvami presegel 
strokovni in specializirani značaj sejma, zato je zanimiv tudi za 
vse tiste, ki jih zanima, kaj naša mladina počne v vrtcih in 
šolah. Upravičeno je torej poimenovanje, da gre za sejem igre, 
vzgoje in izobraževanja. 

Sejem Učila '95, ki bo odprt do vključno sobote, so letos 
prireditelji združili z dnevi slovenskega izobraževanja, zato ga 
spremlja vrsta prireditev in šolskih tekmovanj, ki dajejo sejmu 
prav poseben pečat. Očitno je namreč, da majhen slovenski trg 
ne more pritegniti neposredno velikih tujih proizvajalcev, zato 
se na sejmu predstavljajo le preko slovenskih posrednikov 
(takih predstavitev je letos 40 iz 13 držav), domača proizvodnja 
pa je v nekaterih pogledih še vedno bolj skromna. Na 4.500 
kvadratnih metrih se letos predstavlja 85 domačih proizvajal
cev in trgovcev, pri čemer je zlasti opazen razmah ponudbe 
potrebščin za učence. Tako primerjave z nekaterimi tujimi 
sejmi s tega področja niso mogoče. Razstavni program ponuja 
od projektiranja in svetovalnih storitev za izgradnjo šol m 
notranjo opremo, izvedbenih del, komunikacijske opreme za 
poučevanje in izobraževanje, računalniških sistemov, audio 
vizualne opreme, učnih in delovnih materialov, notranje 
opreme od vrtcev do srednjih šol, glasbil, igrač, učil, knjižnega 
programa, športne opreme, do prikazov najrazličnejših vzgoj
nih m izobraževalnih ponudb različnih šol, organizacij, društev 
in drugih zavodov, od najmlajših do odraslih. Z gotovostjo pa je 
mogoče trditi, da je ta sejemska prireditev zanimiva ne samo za 
tiste, ki poklicno delajo na tem področju, pač pa ob pestri 
ponudbi potrebščin tudi za mlade in njihove starše, ki jim 
ustvarjalnost otrok nekaj pomeni. 

Poseben vzrok za obisk sejma so namreč lahko prikazi 
dejavnosti več kot 200 vrtcev, zavodov in šol, ki so resnično 
paša za oči in zanimiv prikaz, kaj vse se dogaja tam. 
Predstavljajo se različni dosežki mladih, od raziskovalnih 

POMEMBNO DARILO 
Prav na sejmu Učila '95 se je predstavnik največje 

računalniško programske hiše na svetu, ameriškega Micro
softa odločit za pomembno donacijo. Slovenskim izobraže
valnim zavodom vseh stopenj podarja paket računalniških 
programov, od sistemskih (DOS, Windows), do uporabnik 
urejevalnika besedil (Word), tabelarnega programa (Excel), 
programa za delo z bazami podatkov (Access), programs
kega jezika (Virtual Basic). Šolam, ki bodo to želele 
nameravajo razdeliti 4000 kompletov teh paketov, vse v 
Želji, da prispevajo k računalniškemu usposabljanju mladih 
ter zavesti o tem, da naj se uporablja le legalna programska 
oprema. 

nalog do najrazličnejših drugih projektov, akcij, ustvarjenih 
šolskih zbirk, šolskih glasil in prikazov praktične uporabe 
ponujane vzgojnovarstvene in šolske opreme ter učil. Omeni
mo naj, da je pri tem opazen tudi prispevek šol z Gorenjskega. 
Tudi nekaj medšolskih tekmovanj poteka na samem sejmu, 
zato je vrveža mladih na tem sejmu vse polno. Kot zahteva čas, 
je posebno mesto in poudarek namenjen računalniškemu 
opismenjevanju mladih, saj se po slovenskih šolah nadaljuje 
akcija Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije za 
ustrezno opremljanje šol v ta namen. Pri tem so prizadevanja 
seveda usmerjena k vsem potrebnim vidikom: od izbora strojne 
računalniške in predstavitvene opreme, izboru osnovne 
košarice programske opreme, razvoju izobraževalne pro
gramske opreme do izobraževanja pedagoških delavcev. Ker 
smo v mednarodnem letu boja proti rasizmu, ksenofobiji, 
antisemitizmu in nestrpnosti, pa je na sejmu predstavljen tudi 
slovenski delež v tej akciji za strpnost znan po geslu "Vsi 
drugačni, vsi enakopravni". • S. Ž. 

VIDEOFON d.o.o. Blejska Dobrava 139, Tel.&fax: 0647874-155 
• produkcija izobraževalnih video programov 

* postprodukcija posnetega video gradiva v šolah 
• izobraževanje - video delavnica 

• studijske storitve: snemanje, računalniška 
animacija, slikovna montaža , tonska sinhronizacija 

• razmnoževanje V H S kaset 
• založništvo izobraževalnih video programov 

KEFO, Kongresni trg 3, p.p. 270 Ljubljana, 
Tel.: 061/1253000, fax: 061/213-761 

P o d e l i l i n a z i v e " D o b r a i g r a č a " 

M e d igračami je zdaj veliko izbire 
Na dnevih slovenskega izobraževanja vsako leto podeujo 
priznanja izdelovalcem in uvoznikom dobrih igrač. 

Ljubljana, 10. maja • Komisija 
za ocenjevanje igrač, ki zdaj 
deluje pri Ministrstvu za šolstvo 
in sport, je že enajsto leto 
podelila laskavo priznanje igra
čam, ki si to zaslužijo zaradi 
svoje zdravstvene in higienske 
neoporečnosti, psihološke, es-

ponudba igrač za dojenčke, ki 
je bila svoje čase zelo skromna. 
Sicer pa na letošnjem sejmu 
predstavljene igrače, ki so so 
konkurirale za laskavi naziv, 
zajemajo prav vsa starostna 
obdobja, od dojenčka pa tja do 
mladostnika in celo odrasli bi v 

SUŠILNI REGAL ZA 
LIKOVNO VZGOJO 

V okviru OBRTNE ZBOR
NICE ŠKOFJA LOKA je 
na sejmu razstavljalo pod
jetje KINS, d.o.o., Žiri. V 
svojem programu so pr -
edstavili SUŠILNE RE
GALE za odlaganje grafik 
in risb pri likovni vzgoji ter 
SITOTISK OPREMO za 
ročni tisk na papir, majice. 
Vsa dodatna pojasnila in 
informacije lahko dobite na 
naslovu: KINS, d.o.o., 
Prvomajska ul. 6, 64226 
Žiri, tel. 064/691-921, fax: 
064/691-771. 

Nagrade proizvajalcem in uvoznikom dobrih igrač. 

tetske in oblikovne vrednosti. 
Letos je naziv "Dobra igrača" 
prejelo 39 dobitnikov, med 
njimi štirje domači izdelovalci 
igrač, ostali pa uvozniki tujih. 

Priznanja je podelila državna 
sekretarka v ministrstvu za 
šolstvo in šport mag. Teja 
Valenčič, ki je ob tem dejala, 
da ima naše tržišče tudi po 
zaslugi več kot desetletnega 
ocenjevanja in podeljevanja 
omenjenih priznanj dovolj iz
bire dobrih igrač. V enajstih 
letih, kolikor poteka ta akcija, 
se je nabrala ogromna zbirka 
dobrih igrač, ki jo hrani Peda
goška fakulteta v Ljubljani. 
Predsednica komisije za ocen
jevanje igrač dr. Ljubica Marja
novi? - Umek je pojasnila 
merila, ki jih vodijo pri podel
jevanju laskavega naziva in 
dodala, da je igrača, ki prejme 
oznako dobra, tudi manj ob
davčena. Pri njih davek znaša le 
5 odstotkov, medtem ko so sicer 
igrače obdavčene kar s 25 
odstotki dajatev. V letošnjem 
ocenjevanju so naziv podelili 39 
izdelovalcem in uvoznikom 
igrač. Množica nagrad pomeni, 
da imajo starši na voljo kar 
bogato izbiro, ko se odločajo 
za nakup igrač. Če k letošnjim 
prištejemo še vse "dobre 
igrače" iz minulih enajstih let, 
pri nakupu vzgojne igrače res 
ne bi smeli biti v zadregi. 
Predsednica komisije je še de
jala, da se je zelo popravila 

kupu igrač našli kaj zase. Tudi 
ko razvrstimo igrače po skupi
nah, je kaj izbirati: avtomo
bilčki, ljubkovalne igrače, 
sestavljanke... Letošnja ponud
ba igrač pa dobro pokriva tudsi 
zahteve glede na funkcijo, tako 
domišljijsko, spoznavno, didak
tično in še katero. • D. Z. 
Žlebir, foto: L. Jeras 

R O T I Š , d . o . o . 
Z a l o ž n i š k o in t iskarsko podjetje, 

Lahova 38, 62000 Maribor, 
tet./fax: 062/412-992, tel. 062/304-744 

Na sejmu UČILA so razstavljali štiri novo knjige: 
- KAKO ISKATI ZAPOSLITEV Mirjane Ivanuša - Bizjak 
Knjiga je namenjena vsem, ki pri iskanju dela in zamenjavi zaposlitve potrebu/*/0 

dodatne napotke in nasvete. 
- ČAR FILATELIJE je prva in edina knjiga o filateliji napisana v slovenščini. 
- OTOK BREZ MILOSTI je knjiga o Titovih in Kardeljevih koncentracijskih 
taboriščih. Vsa imena in osebe, dogodki ki kraji v knjigi so resnični! Knjiga vsebuje 
sezname Slovencev in drugih sotrpinov avtorja DIMITRIJA ŽILEVSKEGA! V knjigi 
poiščite sebe, svoje sorodnike, prijatelje in znance! OTOK BREZ MILOSTI je bil za 
civiliste GOLI OTOK, za vojaške osebe pa SV. GRGUR. 
• TENIS V GLAVI je knjiga ameriškega strokovnjaka Jamesa E. LOEHRA. če želite 
priti v tenisu do vrhunskih dosežkov, preberite knjigo, ki bo tudi bogato ilustrirana 
Pred Časom je pri Rotisu izšlo še nekaj knjig, najzanimivejša je prav gotovo zbirk« 
kvizov z naslovom 00 DINOZAVROV DO JAPONSKIH AVTOMOBILOV. Avtor 
knjige £ DARKO HEDERIH, ki je tudi avtor TV mladinske oddaje MALE Slvt 

Podjetje ANTUS, d.o.o, Jesenice je na letošnjem sejmu UČILA '95 predstavilo prograrn 
kakovostnih šolskih potrebščin in materialov za modeliranje in oblikovanje podjetja ErA 
EBERHARD FABER (Nemčija). Predstavili so tudi program različnih barv (za steklo, svilo, 
tkanine, les, plastiko,...) podjetja MARABU (Nemčija). Podjetje ANTUS, d.o.o., je ekskluzivni 
zastopnik obeh podjetij za Slovenijo. ... 
Predstavili so prva dva delovna zvezka iz zbirke "Igrajmo se šolo". Igrajmo se šolo je zbirka štinn 
knjižic (Rišem in barvam, Berem in pišem, Učim se računati, Spoznavam svet), ki s svojo vsebino 

spodbujajo celovit otrokov 
razvoj v predšolski dobi. 
Predstavili so tudi prvi slo
venski- priročnik o slikanju na 
svilo "Čudovite poslikave 
svile" avtorice Rade Kos 
(oblikovalka svilenih modnin 
dodatkov). Priročnik je name
njen vsem, ki se ali bi se žele" 
ukvarjati s slikanjem na svilo-
Avtorica v prvem delu pte-
dstavlja osnovne nraterialein 
potreben pribor ter seveda 
osnovne tehnike slikanja 
(konturna tehnika, tehnika 
prelivanja, tehnika s soljo)* 
drugem delu pa predstavi 
svojih vzorcev P° s l i k a n ' n 

in šalov (za vsakega po?3 

natančen postopek slikanja-
kjer je potrebno, tudi razloz 
vzorec). 

S E J E M 

U Č I L A 

U Č E J E J E I G R A 
15. mednarodni sejem igre, vzgoje in izobraževanja 

Oglejte si bogato ponudbo učil in šolske opreme, izberite si program izobraževanja za odrasle ali pa skupaj s svojimi 
najmlajšimi obiščite salon igrač. 

Marsikaj zanimivega ponujajo tudi Dnevi slovenskega izobraževanja, v okviru katerih vas na sejmišču pričakujemo s številnimi 
delavnicami, strokovnimi posveti in predavanji Vstopite v svet igre in izobraževan jal 
O d 9 . d o 13. m a j a , o d 9 .30 d o 18. ure in zadnji d a n sejma d o 16. ure 

n a G o s p o d a r s k e m razs tav išču v Ljubljani. 
Na sejem se pripeljite ceneje z vlakom Slovenskih železnic! 

U U B U A N S K I 

S E J E M 



G O S P O D A R S T V O 
U R E J A : MARIJA VOLČJAK 

N a s e j m u m a l e g a g o s p o d a r s t v a , k o o p e r a c i j i n p o d j e t n i š t v a 

P o s v e t o n o v i c a r i n s k i z a k o n o d a j i 

S p r e m e m b e š e l e v z a č e t k u p r i h o d n j e g a l e t a 

Vlada predlaga državnemu zboru, da bi spremembe v carinskem sistemu namesto 1. julija letos v 
celoti uveljavili 1. januarja prihodnje leto. Parlament naj bi o tem odločal na eni od majskih sej. 

Kranj - Gospodarska zbornica - ob
močna zbornica Kranj in Združenje 
podjetnikov Gorenjske sta v torek, 
prvi dan 20. sejma malega gospodarst
va, kooperacij in podjetništva, pripra
vila posvet o novi carinski zakonodaji. 

Slovenski parlament je novi carinski 
zakon sprejel decembra lani, januarja 
letos je bil objavljen v uradnem listu, 
spremembe, ki jih prinaša, pa naj bi 
začele veljati 1. julija letos. Tako je bilo 
predvideno in tako tudi določa zakon, 
vendar se je vlada zaradi časovne stiske 
pri pripravi novega zakona o carinski 
tarifi in podzakonskih aktov odločila, da 
državnemu zboru predlaga popravek 
zakona in s tem podaljšanje rokov za 
začetek uporabe novega zakona. Če bo 
državni zbor z njenim predlogom 
(sprejeli naj bi ga po hitrem postopku) 
soglašal, bodo spremembe v celoti 
začele veljati s prvim dnem prihodnjega 
leta. Nova zakonodaja bo nadomestila 
stari zakon (sprejeli so ga 1976. leta in 
ga nazadnje dopolnili pred petimi leti), 
Ri ga je že zdavnaj povozil čas in ne 
omogoča sodobnih carinskih postopkov. 

Kot je na torkovem posvetu dejal 
direktor republiške carinske uprave 
Franc Košir, je novi carinski zakon 
skoraj popolnoma usklajen s predpisi, 
ki na tem področju veljajo v Evropski 
uniji. To je tudi razlog, da morebitna 
vključitev Slovenije v unijo vsaj na 
carinskem področju ne bo povzročila 
večjih težav. Zakon je resda za polovico 

krajši od starega, vendar pa bo zato 
imel več podzakonskih aktov, pri pri
pravi katerih sodelujejo tudi tuji stro-

Dovolj časa 
za prilagoditev poslovanja 

S predlaganim podaljšanjem 
roka za uveljavitev carinskih spre
memb bodo carinske cone imele 
čas za prilagoditev poslovanja 
novi zakonodaji do /. januarja 
1997, brezcarinske prodajalne pa 
do i . januarja 1998. 

kovnjaki. Po prvotnem načrtu naj bi 
akte sprejeli do 1. maja letos, s 
podaljšanjem rokov za uveljavitev za
kona naj bi jih do začetka oktobra. 
Večina je že pripravljena, z izjemo 
najpomembnejšega. Slovenija je tudi 
že zaprosila Evropsko unijo za vstop v 
enotni tranzitni carinski postopek. 

V republiški carinski upravi bodo 
odložitev carinskih sprememb na zače
tek prihodnjega leta izkoristili za pri
pravo carinikov na nove predpise, 
Špediterji za izobraževanje in podjetja 
za seznanjanje z novimi predpisi. V 
carinski upravi priznajo, da imajo 
dovolj dela s pripravo predpisov in 
izobraževanjem carinikov, in da sami 
ne zmorejo organizirati izobraževanja 
še za podjetja. Pri tem računajo na 
pomoč območnih gospodarskih zbornic 
m drugih gospodarskih združenj. 

Posvetovanje, kakršnega sta v torek 
pripravila kranjska zbornica in združenje 
podjetnikov, je namreč pokazalo, da je 
med podjetji, ki se ukvarjajo z izvozom 
in uvozom, za carinske spremembe 
precejšnje zanimanje. In v podjetjih si 
dejansko želijo, kar sicer napovedujejo v 
carinski upravi: namreč to, da bodo 
carinski postopki po novem še enostav
nejši in hitrejši. Očitno bo tudi strožji. 
Podjetja, ki bodo skušala izigrati pre
dpise in se ogniti plačilu carinskih 
dajatev, se bodo znašla na "črni listi", 
do katere državne službe ne bodo imele 
velikega zaupanja. • C. Zaplotnik 

S l o v e n s k o p o d j e t n i š k o i n o v a c i j s k a m r e ž a 

P r e d s t a v i l i k a t a l o g i n o v a c i j 

Kranj - Slovensko podjetniško inovacijska mreža, ki deluje 
v okviru ministrstva za gospodarske dejavnosti, je v torek 
predstavila na sejmu katalog inovacij. Kot je povedal 
Marijan Štele, vodja programa SPIM v Sloveniji, imajo v 
katalogu, ki zajema inovacije zadnjih dveh let, pomembno 
mesto tudi gorenjski inovatorji. 

Stanislav Mirt iz Zgornje 
Bele pri Preddvoru se v 
katalogu predstavlja s pepel
nikom, ki je primeren za 
namestitev na parkiriščih, 
Pred trgovinami, lokali in 
drugod. Bogdan Bricelj iz 
Mojstrane je skupaj z Mira

nom Bricljem razvil tester za 
preverjanje kablov za trde 
diske, disketne pogone in 
centronics kable ter avtomat 
za priklop modemov in tele
faksov na interno telefonsko 
centralo, skupaj z Denisom 
Lenardičem, Rafaelom Žgaj-

narjem in Miranom Bricljem 
pa avtomatiko za sušenje 
sena. Avtomatika na podlagi 
izmerjene temperature in 
vlage v zraku vklaplja sušilo, 
s čimer preprečuje pregre
vanje in kvarjenje sena. Vin
ko Petek s Križa pri 
Komendi je razvil sončni 
zračni kolektor, ki se upor
ablja za sušenje in za ogre
vanje objektov. Za inovacijo 
je prejel že več priznanj, med 
drugim lani srebrno medaljo 
na razstavi v Ženevi. Aleš 

P o k l i c n o i z o b r a ž e v a n j e m l a d i n e i n o d r a s l i h 

Gospodars tvo postaja partner v i z o b r a ž e v a n j u 

Kranj, 10. maja - V okviru 20. sejma malega 
S°spodarstva, korporacij in podjetništva sta 
gospodarska zbornica Slovenije, območna 
zbornica Kranj in Združenje podjetnikov 
gorenjske pripravila posvet o poklicnem 
I z o b r a ž e v a n j u v luči nove zakonodaje. 
Udeležili so se ga predstavniki iz šol in 
° e kaj i 2 gospodarstva. 

Samostojni svetovalki Gospodarske zbor-
|? lcc Slovenije Veronika Šlander in Marija 
•orne sta pojasnjevali, kakšne možnosti bo 
Po novi zakonodaji nudilo poklicno izobra-
Zevanje, Branka Košič iz kranjske območne 
er»ote Zavoda za zaposlovanje pa je govorila 
0 obveščanju za poklicno izbiro. Mladi se 
adnje desetletje namreč manj odločajo za 
°lanje na poklicnih šolah (vpis nanje se je v 

petici ju zmanjšal za 18 odstotkov), saj jih 
°Jj vlečejo splošne srednje šole. Temu je 
e'oma "kriv" že opuščeni sistem usmerje-

sIĉ k * / o r , r a Z c v a n J a - deloma pa tudi manjša 
, K r . D za načrtno obveščanje o poklicni izbiri, 
, 1 J e bila pred poldrugim desetletjem veliko 
°°jj razvita. 

£ novo zakonodajo se v naše šole vrača 
P°Klicno šolanje, ki bo organizirano po 
JJUjwnem sistemu. Učenci bodo v šoli dobi-
»u teoretična znanja, z učno pogodbo pri 

2* r lmku pa si bodo zaotovili praktični uk. 
l U d> pouk bo kot nekdaj v vajeniških časih 

organiziran periodično. Poklicne šole bodo 
dale možnost nadaljnjega šolanja tudi učen
cem, ki ne bodo končali osnovne šole, tako 
da bo vkakdo lahko prišel do poklica. Ostali 
se bodo šolali v nižjih (dveletnih) in srednjih 
(triletnih) poklicnih šolah. Te bodo lahko 
nadgradili z dodatnim dveletnim šolanjem, z 
mojstrskimi, delovodskimi in poslovodskimi 
programi, dostopna pa jim bo tudi visoka 
strokovna šola. Tako kot nove srednje 
poklicne šole naj bi bile tudi visoke bolj 
praktične in vezane na gospodarstvo. 

Nekatere šole že zdaj izvajajo poklicne 
programe, ki jih predvideva nova zakonoda
ja. Na tak način šolajo za 26 poklicev. Najbolj 
številčna učna mesta so bila v zadnjih letih 
razpisana (ne pa tudi zasedena) za avtome-
hanike, mizarje, zidarje in tesarje ter kon
strukcijske ključavničarje, vendar je 
zanimanje pri mladih zanje še premajhno. 
Za te poklice ponujajo tudi največ kadrovs
kih štipendij, ki jih tudi največ ostane 
nepodeljenih. 

Predstavniki šol so se na posvetu zanimali, 
kakšne ima Kranj možnosti, da dobi katero 
od visokih strokovnih šol, če bodo te vezane 
na gospodarstvo in na ustrezno srednješolsko 
bazo. V Sloveniji se zdaj snuje center za 
poklicno izobraževanje, so pojasnile gostje, 
ki se bo v kratkem lotil tudi teh vprašanj. 

• D. Z. Zlebir 

Jaklič iz Soteske pri Kamni
ku je skupaj z Matejem 
Gašperšičem in Alešem 
Ivankom izdelal informacijs
ki kiosk, ki se odlikuje pre
dvsem po oblikovni plati. 
Marko in Nataša Aljancič iz 
Domžal se v katalogu pre
dstavljata z inovacijo "impres 
sistem koloriranja". Sistem 
obsega barvanje polizdelkov 
in izdelkov vseh vrst razen 
tekstila in glazirane kera
mike, omogoča pa tudi soča
sen nanos več barvnih 
odtenkov... Bojan Turunčič 
iz Bohinjske Bistrice je raz
vil golfgket, zabavno rekrea
tivno igro, ki je kombinacija 
mini golfa in kriketa in je 
primerna za dodatno ponud
bo v gostinsko-turističnih ob
jektih. Uroš Šter iz Kranja je 
skupaj s Tomasom Polakom 
in Urošem Šumerjem avtor 
jumperja, za katerega je lani 
na razstavi Eureka prejel 
srebrno medaljo. Gre za 
pripomoček za ponavljajoče 
skakanje, ki se uporablja za 
izboljšanje splošne kondicije 
in občutka ravnotežja. An
drej Korošec iz Škofje Loke 
in Anka Černec sta razvila 
čistila iz mletih rastlin, ki za 
razliko od kemičnih čistil 
umazanije ne razgradijo, am
pak jo vpijejo. Boris Radje-
novič iz Kranja se predstavlja 
s sistemom za postavitev 
predelnih sten za sejemske 

Brostore in razstave. Jelka 
akula iz Domžal z didaktič

no računsko igro s kockami 
(igra pomaga utrjevati os
novne račune seštevanja), 
Roman Bitenc iz Domžal pa 
z nosilcem, ki omogoča 
namestitev večjih in težjih 
ogledal ali več ogledal sku
paj na stene in strope. Tone 
Štele iz Kamnika je razvil 
dolgogorečo nagrobno lučko 
in kadilnico in Radoš Ra-
donjič iz Kranja cvetlični 
lonček z namakalnim siste
mom, ki deluje na osnovi 
kapilarnega vleka. • C. Z. 

U p r a v n i odbor gospodarske zbornice Slovenije 
o l e t o š n j e m d r ž a v n e m p r o r a č u n u 

Poraba kupnin podjetij je nemoralna 
Namesto širitev in investicij v državni upravi 
bo G Z S zahtevala podporo izvoznikov. 

Ljubljana, 11. maja - Osrednja točka današnje seje 
upravnega odbora GZS je bila obravnava predloga 
državnega proračuna, ki je prav sedaj v parlamentarni 
razpravi. Kot je bilo pričakovati, so bili do predloga 
proračuna zelo kritični, pri čemer so obsodili zlasti načrte 
o širjenju in investiranju v državni upravi. Zaradi 
korektnosti so sicer priznali, da je vlada spoštovala 
dogovor, sklenjen ob sprejemu socialnega sporazuma o 
zgornji proračunski meji v višini 510 milijard tolarjev, k 
čemur je GZS veliko prispevala, najostreje pa so obsodili 
namero, da se v tekočo porabo namenja kupnine podjetij. 
Porabiti premoženje (kapital), ustvarjen v preteklosti, so 
menili, je nemoralno. Več o seji v torek. • S. Ž. 

Sk lad za razvoj o opravl jenem lanskem de lu 

Izguba se j e bistveno z m a n j š a l a 
Ljubljana, 11. maja - Brez pomoči Sklada za razvoj 
republike Slovenije bi ostalo brez dela 34 tisoč delavcev, 
tako pa se je izguba od predlanskih 630 milijonov nemških 
mark lani zmanjšala na 90 milijonov. Skupna bilanca vseh 
podjetij je sicer še vedno negativna, pripravljajo pa različne 
ukrepe, da bi ta podjetja usposobili za donosno poslovanje. 

V lasti Sklada za razvoj je zdaj 49 podjetij od skupno 98, ki 
so jeseni leta 1992 prešla v njegovo upravljanje, je na 
včerajšnji tiskovni konferenci povedal direktor sklada Uroš 
Korže. V okviru finančne sanacije in stabilizacije je sklad 
lani odkupil od bank, zavarovalnic in agencije za sanacijo 
bank za 10 milijonov tolarjev terjatev, hkrati pa namenil 24 
milijonov tolarjev za kreditiranje obratnih sredstev ter 
bančne garancije. Manj uspešno kot finančno urejevanje 
skladovin podjetij je njihovo prestrukturiranje in usposabl
janje za donosno nastopanje na trgu. V nekaterih podjetjih je 
bila sanacija kljub temu uspešna; na konferenci so omenili 
podjetje Alples iz Železnikov. Čeprav plače v podjetjih, ki 
jih upravlja sklad, bistveno zaostajajo za slovenskim 
povprečjem, bi brez pomoči sklada brez dela ostalo 34 
tisoč delavcev. Lani so uspeli privatizirati 6 podjetij in 13 
podjetij hčera, na skladovo ponudbo za notranji odkup pa se 
je med 49 podjetji, kjer je sklad še večinski lastnik, pozitivno 
odzvalo 3l podjetij. 

Prav v teh dneh bo Sklad za razvoj z Evropsko banko za 
obnovo in razvoj (EBRD) podpisal pogodbo o ustanovitvi 
skupnega holdinga oz. podjetja za prestrukturiranje in 
upravljanje, ki se bo imenoval SRP, v katerega bo omenjena 
banka vložila 30 milijonov ekujev, sklad pa deleže podjetij in 
sredstva v približno enaki višini. Vključili naj bi približno 10 
podjetij, v katera naj bi poleg investicij prispevali tudi znanje 
m kadre in jih na ta način usposobili za nastop na trgu, ki bo 
omogočal tudi vračilo vloženega. Tudi mednarodna banka se 
strinja s tem, da pri tem ne bi izbirali podjetij, kjer sanacija in 
prestrukturiranje že uspešno potekata, pač pa podjetja, kjer 
je položaj zahtevnejši. 

Vključevanje novih podjetij v sklad pa še vedno ni 
končano. Po besedah direktorja sklada je v upravljanje 
sklada ob koncu preteklega in v začetku letošnjega leta 
prešlo še 16 podjetij, ki niso oddala predpisanih programov 
lastninjenja, v večini zaradi neurejenih zadev z družbenimi 
pravobranilci ob revizijskih ugotovitvah. • Š.Ž. 

Tovarna obutve PEKO Tržič 

objavlja prosti delovni mesti 

1. PROJEKTANT OPREME 
IN GRADBENIH NAČRTOV 
Pogoji za sprejem: 
- dipl. gradbeni inženir 
- znanje dveh tujih jezikov 
- 2 leti delovnih izkušenj na podobnih delih 
- poskusno delo 6 mesecev 

2. VZDRŽEVALEC 
ELEKTRONSKIH NAPRAV 
Pogoji za sprejem: 
- elektrotehnik elektronik 
- znanje tujega jezika 
- poskusno delo 2 meseca 

Izbrana kandidata bosta sprejeta na delo za 
nedoločen čas s poskusnim delom. Kandidati 
bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po izteku 
prijavnega roka. 
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili v 8 dneh 
po objavi na naslov: PEKO Tržič, Ste Marie aux 
Mineš 5, 64290 Tržič. 



P O S L I IN F I N A N C E 
U R E J A : M A R I J A V O L Č J A K 

4^ N A Š T I R I H K O L E S I H Na t e k o č e m računu po zaupanju 

P r i h a j a R e n a u l t L a g u n a B r e a k 

Na bližajočem avtomobilskem salonu v Barceloni bo francoski 
Renault prvič uradno predstavil model laguna v petvratni 
kombijevski izvedbi. V Franciji se bo nova laguna tako kot njen 
predhodnik R 21 imenovala nevada, na drugih trgih pa ne bo 
imela dodatnega imena. Laguna break (kakor Francozi imenujejo 
karavanske avtomobile) bodo opremljali z gibno prostornino 1.8, 
2.0 in 2.0 litra s 16 ventili, ter z uveljavljenim 2,2-litrskim dizelskim 
motorjem s po tremi ventili na valj. Laguna break je sodobno 
oblikovan avtomobil, ki s svojimi karoserijskimi linijami odstopa 
od klasičnih kombijev. Prednji del je v celoti enak kot pri običajni 
laguni, inovativno oblikovan pa je zadek z možnostjo deljivega 
odpiranja vrat, v celoti ali samo steklenega dela. Laguna break 
ima enako platformo kot običajne lagune, zato je podedovala tudi 
dobre vozne lastnosti, udobje in kakovostno končno obdelavo. 
Uporabni prostor v prtljažniku je celo večji kot pri predhodniku, 
čeprav je laguna za 7 centimetrov krajša. 

Pri RenauTtu načrtujejo, da bo laguna break v izvedbah s petimi ali 
sedmimi sedeži v Evropi naprodaj jeseni. Novomeški Revoz bo preko 
svoje prodajne mreže na Hrvaškem in v Sloveniji novinca ponudil ob 
koncu oktobra ali novembra. V prodaji bodo modeli z enakimi paketi 
opreme in motorji kot lani spomladi hmuzinska laguna, načrtujejo pa 
tudi prodajo izvedbe z dizelskim motorjem. • M.G. 

Oplove omege 2.0i 16V na servisno kontrolo 
Oplova servisna mreža je pozvala lastnike modelov ornega z 

2.0 litrskim motorjem s 16 venrili na izredno brezplačno 
servisno kontrolo gumijaste cevi za dovod goriva v motornem 

[>redelu. Pri vztrajnostnih testih se je namreč pokazalo, da 
ahko v določenih primerih zaradi slabe pritrjenosti pride do 

nezaželenih okvar. Pri Oplu kljub temu odkritju do zdaj niso 
zabeležili tovrstnih okvar ali reklamacij. 

Rapidex R2, Avant A 2 in Trenta 
V kranjski tovarni avtopnevmatike Sava Semperit trenutno 

preizkušajo tri nove pnevmatike za motorna vozila. Pnevmatika 
rapidex R2 z letnim profilom je namenjena avtomobilom, ki 
dosegajo višje hitrosti, v izvedbi H do 210, v izvedbi V pa tudi do 
240 kilometrov na uro. Povsem na novo razvita je tudi pnevmatika 
avant A2, ki je ustrezna za uporabo na vodilnih oseh avtobusov in 
tovornih vozi, zaradi svojih lastnosti in uporabe materialov pa se 
lahko uporablja do hitrosti do 120 oziroma do 130 kilometrov na 
uro.Za manjša tovorna oziroma lahka dostavna vozila pa so v Savi 
Semperitu naredili pnevmatiko trenta, ki ima nekoliko nižji 
presek od dosedanjih tovrstnih pnevmatik. Namenjena je 
vozilom, ki dosegajo hitrosti do 140 oziroma do 150 kilometrov 
na uro. • M.G. 

S tem kuponom vam odobrimo 20% popusta 

A V T O V L E K A P R E Š E R N 
roPREŠERN JOŽE 

64248 LESCE 
Savska 36A 

N O N S T O P MOBITEL0609-610-633 

POOBLAŠČENI TRGOVEC 
ZA VOZILA SEAT 

A v A L P O 

PRODAJA IN SERVIS 
Cesta Staneta Žagarja 30, Kranj, tel.: 064/331 -656 
Delovni čas: od 8. do 16. ure, od ponedeljka do petka 
IBIZA: od 16.829 DEM dalje 
CORDOBA: od 20.364 DEM dalje 
TOLEDO: od 24.799 DEM dalje 
Že osnovna CLX oprema: tonirana stekla, bočna 
ojačitev, vzglavniki, spredaj in zadaj samozategl-
jivi varnostni pasovi, deljiva zadnja klop 
V opremi GLX: zračna vreča (airbag), po višini 
nastavljiv volan in sedež, centralno zaklepanje, 
električno vodljiva stekla, izboljšani sedeži, 
meglenke, širši avtoplašči 

VOZILA 
S i P A N S K I M 
TEMPERAMENTOM 

Skupina Volkswagen 

Kranj - Pri tokratnih med bančnih primerjavah se oziramo 
po pogojih, ki jih nudijo banke pri poslovanju s tekočimi 
računi. V treh največjih bankah, ki poslujejo na Gorenjskem, 
so nam povedali, da je višina, do katere se lahko zadolžimo na 
tekočem računu - tako imenovani limit, odvisna od višine 
rednih dohodkov na tekoči račun ter našega dosedanjega 
poslovanja s tekočim računom (tako imenovane bonitete). 
Seveda ni nič zastonj: za negativno stanje je potrebno plačati 
obresti, ki so znatno višje od tistih za pozitivno stanje; če pa 
prekoračimo dovoljeno, pa nas poleg prijave za finančni 
prekršek čakajo tudi še višje kazenske obresti. • Š. Ž. 

Letne obrestne mere (R je rast cen na drobno): 

SKB Banka A Banka Gorenjska banka 
pozitivno stanje 60 % R 50 % R 50 % R 
dovoljeno neg. stanje R + 11% R + 15 % R+14% 
nedovoljena prekoračitev R + 25 % R + 35 % R + 30 % 

M E Š E T A R 

Možne prekoračitve stanja na tekočem računu: 
redni limit do višine do višine 

mesečnega 
priliva 

Odkupna cena pšenice 
Do žetve pšenice je sicer še kar precej časa, vendar pridelovalce 

(na Gorenjskem je glavni KŽK Kmetijstvo Kranj) že zanima, 
koliko bodo dobili za pridelek. Čeprav na ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo m prehrano oz. na ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj, ki drži roko nad cenami, še niso 
postregli z uradnimi informacijami, pa se je neuradno vendarle 
razvedelo, da naj bi bila odkupna cena za pšenico drugega 
razreda, ki v pridelku prevladuje, od 27 do 28 tolarjev za kilogram. 
To je,v bistvu lanska cena, povečana za stopnjo inflacije. 

Cene sadja in vrtnin 
Na avtomatskem telefonskem odzivniku 98-23 se poleg 

kmetijskih nasvetov, ki jih pripravljajo na Kmetijskem zavodu 
Ljubljana, neprekinjeno "vrtijo" tudi cene sadja in vrtnin, ki 
veljajo pri prodaji na debelo. Cene so zanimive že zato, da jih 
lahko primerjamo z maloprodajnimi oz. s tistimi, ki veljajo v 
trgovinah in na tržnicah. 

izredni limit 
povsod po boniteti 

polovice 
mesečnega 
priliva 

do 2 mesečnih 
prilivov preko 

kartice Eurocard 

do 3 mesečnih 
prilivov; največ 
do 500.000 SIT 

do višine 
20.000 SIT 

do 5 mesečnih 
prilivov; največ 

do 2 milijona SIT 

* zimska jabolka 
* česen 
* mladi krompir 
* por 
* špinača 
* jagode 
* solata ledenka 

80 - 120 
250 - 300 
140 - 180 
140 - 170 
140 - 150 
450 - 550 
150 - 200 

' cvetača 
1 korenje 
krompir 
mehka solata 
zelena 
hren 
mlada čebula 

100 - 140 
90- 110 
70 - 80 

140 - 180 
160 - 200 
280 - 350 
90 - 120 

G o r e n j s k i g las n a 7. M a r k e t i n g k l u b u 

Prv i s l o v e n s k i m e d i j s k i s e j e m 
Danes na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani zapirajo 
vrata Sejma učil, že prihodnji teden pa se bodo na istem 
mestu predstavljali vsi, ki v Sloveniji kaj veljajo na področju 
marketinga, oglaševanja in medijev. Marketing klub in prvi 
slovenski medijski sejem bosta od 16. do 18. maja pod eno 
streho zbrala nekaj manj kot sedemdeset razstavljalcev, 
vzporedno pa bo potekal tradicionalni Marketinški maraton, 
na katerem se bodo tudi letos predstavljale agencije in mediji. 

Letos že sedmo tradicional
no srečanje ponudnikov in 
porabnikov marketinških in 
poslovnih storitev bo svoja 
vrata odprlo od 16. do 18. 
maja na Gospodarskem raz
stavišču v Ljubljani. Tokrat so 
organizatorji največ pozor
nosti namenili medijem, tako 
časopisom kot elektronskim 
medijem, prav zato pa le
tošnje srečanje nosi podna
slov 1. slovenski medijski 
sejem. Na Klubu marketing 
se bodo srečali vsi, ki na 
papirju ali elektronskih valo
vih na slovenskem prostoru 
tako ali drugače posredujejo 
oglaševalska sporočila. Eden 
osrednjih dogodkov bo prav 
gotovo svečana podelitev na
grad za kreativnega direktorja 
najboljše oglaševalske akcije 
ter podelitev zlatega M M za 
najboljše koledarje. 

Tudi naš časopis bo letos 
prisoten na sejmu. Na letošn
jem klubu bomo predstavili 
skupni projekt lokalnih časo
pisov Slovenije, časopisno 
barvno prilogo Slovenske po

čitnice '95. Priloga je letos 
izšla že tretjič zapored in je 
sad dela Gorenjskega glasa, 
Dolenjskega lista, Novega 
tednika, Primorskih novic in 
Vestnika. Omenjeno prilogo 
ste bralci prejeli v začetku 
meseca aprila, predstavlja pa 
slovenske turistične bisere, 
kot smo jih videli novinarji 
lokalnih časopisov. 

Priključek za prenašanje bal 
Stiskanje trave v bale in ovijanje bal z nepropustno folijo se je 

uveljavilo tudi na Gorenjskem. Ker imajo kmetovalci precej težav 
s prenašanjem balirane silaže, je znani izdelovalec kmetijske 
mehanizacije Ludvik Stare - Gorenc s Spodnjega Brnika izdelal 
univerzalni priključek za prenašanje bal s travnikov pa tudi za 
vsakodnevno prenašanje balirane silaže v hlev. Priključek je 
primeren za vse vrste traktorjev, močnejše od 35 kilovvatov. 

Letos pa v Ried 
No, lani smo vas enkrat potegnili za nos in pomotoma zapisali, 

da bo po (lanskem) radgonskem kmetijsko živilskem sejmu še 
sejem v avstrijskem Riedu! Ker je ta sejem le vsako drugo leto, 
pomeni, da ga lani ni bilo in da bo spet letos, in sicer prav zares od 
26. avgusta do 3. septembra. Na sejmu bo tako kot ponavadi 
velika ponudba kmetijske mehanizacije in opreme ter kmetijskega 
reprodukcijskega materiala pa tudi več razstav živine. 

Cena "mladega" krompirja 
Krompirju lanske letine "gori pod nogami", na trgu je vse več 

krompirja letošnje letine. Po podatkih kmetijske svetovalne službe 
ga na debelo prodajajo po 140 do 180 tolarjev za kilogram, na 
kranjski in ljubljanski tržnici se cena suče okoli 150 tolarjev za 
kilogram, onstran Karavank, na tržnici v Celovcu, pa morajo za 
kilogram odšteti po tolarskih cenah od 250 do 370 tolarjev oz. od 
22 do 32 šilingov. 

Ovsenik 
Mizarstvo, profiliranje lesa in žaga 

Alojz Ovsenik 
Jezerska c. 108, 64000 Kranj 

Tel.: 242-110, 242-481 

Iščemo KV pleskarja 
za lakiranje 

mizarskih izdelkov. 

i i t f ^ 

tal. 064/620-029 
064/620-087 
fax 064/620 928 

I" ŠKOFJA 
LOKA 

TRGOVINA IN 
SERVIS RAČUNALNIŠKE IN 
BIROTEHNIČNE OPREME 
* RAČUNALNIKI 486. MONITORJI 
* REGISTER BLAGAJNE, KUŠEJI 
' PISALNI STROJI, KALKULATORJI 
* TISKALNIKI - BARVNI, LASERSKI 
* TELEFAKSI NA NAVADNI PAPIR 
POTROŠNI MATERIALI 
* PAPIR, KARTUŠE, TONERJI, TRAKOVI 
* PROGRAMIRANJE BLAGAJN 
* SVETOVANJE PRI NAKUPIH 
* VZDRŽEVANJE, TEL POMOČ 
* OGLASITE SE IN SE PREPRIČAJTE... 
ODPRTO OD 7. DO 17. URE 

N I S S A N 

v K r a n j u i 
PODJETJE A V T O M O Č N I K d.o.o. 
EDINI POOBLAŠČENI 
PRODAJALEC IN SERVISER 

AVTOMOBILOV N I S S A N 
NA PODROČJU GORENJSKE, 
ODPIRA V PETEK, 12. MAJA 
PRODAJNI SALON 
V BRITOFU PRI KRANJU, 
BRITOF 162, TEL. (064) 242 277, 
TELEFAX (064) 241 530. 

NISSAN 

URADNI ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO: 
NISSAN ADR!A d.o.o. 
SLOVFNSKA 54, LJUBLJANA, tel.: (061) 301 355 

Prisrčno vabljeni! ^ ^ 4 



VREME 
Za danes nam vremenoslovci napovedujejo 
oblačno s padavinami in nevihtami. Tudi 
temperature bodo precej nizke. V soboto in 
nedeljo se bo še nekoliko ohladilo, vreme bo 
nestanovitno z občasnimi plohami in nevihtami. 

LUNINE SPREMEMBE 

Ker bo v nedeljo polna luna nastopila 
ob 22.48, bo po Herschlovem vremenskem 
ključu vreme spremenljivo. 

O D L G A T 

L ' b l a n č a n i k v a p a , a n e * 

NAS VID EN JE DANES 

OB 20. URI V GOLOVCU 
*of - 25 let Boutiqua za pisalni stroj v Nedeljskem 

Teden, v katerem smo, je zabeležen z velikimi dogodki, 
Povezanimi z našo oddajo Glasba je življenje. 

10. maj je datum, ko je pred petindvajsetimi leti v Nedeljskem 
dnevniku izšel prvi Tofov Boutique. To je tista legendarna stran, 
ki jo večina bralcev omenjenega časopisa najprej odpre in se 
nasmeji, muza, ali pa razjezi ob vsebini. Če bo vse po sreči, bo 
Tof s svojo rubriko prišel v Guinnesovo knjigo rekordov, saj je v 
25-ih letih rubrika manjkala le dvakrat - in še to ne po Tofovi 
krivdi. Čestitamo! 

Druga velika zadeva pa je naša parada slovenskih uspešnic 
Petdesetletja, ki se bo zgodila danes, ob 20. uri v celjski 
dvorani Golovec. Nastopili bodo Marjana Deržaj s Poletno 
nočjo. Alfi Nipič - Silvestrski poljub, Pepel in kri - Dan ljubezni, 
Na vrhu nebotičnika, Joti Kališnik in Miha Dovlan - Tam kjer 
rnurke cveto, Stane Mancini - Mandolina, Čuki - Krokodilčki, 
ansambel Lojzeta Slaka - V dolini tihi, celjski plesni orkester 
Zabe, Boutique Moped show. Rado Časi in še kdo. 

Temperatura bo zagotovo dvignjena pri žrebanju vseh 
sodelujočih (dopisnic) v naši nagradni akciji, saj je trgovsko 
Podjetje Emona Merkur pripravilo resnično bogat nagradni 
sklad: 

3. prava kava - za 1500 skodelic kave 
2. pralni prašek Orno - za 1850 kilogramov perila 
/•• potovanje in počitnice v sanjski, španski LLORET DE 

MAR - za dve osebi Ole! 
Danes naj ne manjka nihče! 
Pa tudi, če sle z Gorenjske! 

^ ŠKODA 
VolksiVdijvn Group 

Jap... a veste, eni smo 
taki, da vse delamo ta-
zadnji čas (ko je že cajtng 
narejen samo še na Jodl-
gatorja čakajo). Recimo, 
jest jogurte ponavadi jem 
okrog polnoči, no kakšno 
minuto pred naslednjim 
dnem. Praktična razlaga: 
Jogurt, na katerem je da
tum uporabno do 15. 
maja, jaz odprem šele 14. 
maja pet pred polnočjo, 
torej takrat, ko je še zadn
ji čas, da ga pojem, ne da 
bi se zastrupu in bi potem 
ene dva dni kozlal, pa na 
skret letal... pa teke vaje. 
Se pač ne morem izneveriti 
svoji "tik pred zajci", par-
don "tik pred zdajci" tradi
ciji. Pa pojdimo k stvari 
Jogurt band..., ops Avia 
band res izhaja iz Ljubl
jane in mi smo na cesti 
ustavili prvega fičota, ki je 
imel ljubljansko registra
cijo (moram reč, da smo 
stali ob cesti najmanj kaki 
dve uri in to na najbolj 
prometnem delu Tavčar
jeve ulice v Kranju). Zani
mivo, da je bil šofer iz 
fičota upokojenec in je 
več kot 20 let bil zaposlen 
v Ljubljanskih mlekarnah 
na projektu jogurt stoletja 
(projekt nikoli ni bil izpel
jan zaradi pomankanja 
denarja). Ane kako je svet 
majhen. No srečna dobit
nica je tokrat Katja Mija-
tovič, Sorlijeva 27. 64000 
Kranj. Bravoooooo. 

N O V O S T I 
Men se zdi, da smo o 

tanovi od Avia banda že 
zadnjič, pa kaj bomo pa 
danes še enkrat. Pol so pa 

tu še Čudežna Polja Tri 
besede" ( če se ne motim 
sta to samo dve besedi), pa 
Simona Weiss "V tvojem 
srcu je moj dom" in pa 
multiuspešni narodnoza-
bavni Slapovi, ki so po 
kaseti, ki se še vedno 
prodaja sto na uro izdali 
tudi cedejko. 

T O P 3 
1. Hej Slovenci - Korado 

& Brendi 
2. Un od bombažnega 

Džoja - Rednex 
3. Diva - Annie Lenox 

IN ŠE NAGRADNO 
VPRAŠANJE ŠT. 179.: 

Kakšne barve lasišče na 
okrog nosi Simona Weiss? 
Odgovre pičakujem do 
srede, 17. maja, v ured
ništvo Gorenjskega glasa, 
pripis "Jodlgator". Tako, 
še kakšen jogur... pardon 
odgovor podam. Beti P., če 
bi bila v nedeljo na aero
dromu Brnik bi se skor' 
lohk srečala...Nataši se 
zahvaljujem za pohvale v 
vezi z intervjujem z Ifigen-
ijo Zagoričnik, veš tako 
človek kdaj pa kdaj pomi
sli, da mu včasih še kar 
kaj rata... In upam, da 
bom kdaj res slišal tisto o 
shortv mannih... čav. 

GAULOISES 
B L O N D E S 

V našem znanem turistič
nem središču se mrzlično 
Pripravljajo na poletno sezo
no. Kraj se lepo urejuje - da 
°' bilo pač bivanje prijetno 
Za ljudi, ki v kraju živijo, še 
Posebej pa za turiste, ki bodo 
Prišli. 

A sredi lepo urejenih ho
telov in zasebnih gostišč, 
s*°ji podrtija, da te kap. 
zasebna stara popolnoma 
Podrta in udrta hiša kazi 
okolico, lastnik pa nič. Ne 
odzove se na nobene lepe 
prošnje, ni mu mar za 
grožnje sosedov, ki od tur-
lzma živijo in vedo, kaj si o 
samoti sredi turistične vasi 
tnislijo tisti, ki prihajajo od 
drugod. 
. Ne županstvo in ne kra
jevna skupnost lastniku ne 
moreta nič, kajti ni zakona, 
* bi lastnika prisilil, da 
ruševine odstrani. Prizor pa 
le tako impozanten, da je bil 
Zanimiv tudi za avstrijske 
časopise, ki so sliko ruševin 

ePo objavili, pod sliko pa 
"^Pisali, kako za svoje 
°kolje skrbi turistična kon-

urenca na sončni strani Alp. 
Kar je seveda razumljivo -

e se le spomnimo tistih dni, 
° je blejsko jezero cvetelo 

J koliko veselja je imelo s 
jelenjem avstrijsko časo-
P'S]e. Konkurenca je konkur 

n c a • tu ni božanja, še 
ijo^bej, če se ve, kako suha 

eta se turizmu očitno obeta
jo tudi sosedom tam za 
Karavankami. Poceni letals

ki prevozi so evropskega 
turista hudo navdušili za 
eksotične dežele in zanj so 
postala alspka mesta in vasi 
nezanimiva - borba za vsa
kega turista je torej neizpros
na in zato je dobrodošlo in 
tudi koristno konkurenci 
kdaj pogledati v lonec • in 
objaviti magari kakšno podr
tijo. 

šilingov. To se za tradicio
nalno umirjeni sosednji tur
istični trg ne sliši prav dobro 
in vljudno tudi ravno ni. 

Bomo pa zato z veseljem 
in z vso resnicoljubnostjo 
pred turistično sezono upri
zorili kakšno politično afero, 
da se bodo pri tisti priči 
stornirale vse turistične re
zervacije. Na eni strani toliko 

Tema tedna 

P o d r t i j a 

Ni ne zakona in ne predpisa, s katerim bi 
posameznika, ki noče odstraniti ruševin svoje 
stare hiše, prisilili, da ne bi njegova podrtija 

delala sramote vsemu kraju... 

Mi seveda tega iz ne
kakšne vljudnosti ne bi na
pravili in ne bi nikoli 
objavili, kako da so, recimo, 
avstrijski turistični trg zasedli 
petični Rusi, ki so bogatejši 
ob bogatih in ki z zamahom 
leve roke v enem samem 
turističnem nakupu uspejo 
potrošiti kakšnih 70 tisoč 

lepih besed o silnem promo
cijskem turističnem trudu, ki 
ga v hipu izniči vsaka vojaš
ka puška v soseščini ali pa 
domača Depala vas, recimo. 
Tisti, ki živijo od turizma, si 
v resnici nič drugega bolj ne 
želijo kot politične stabilnos
ti in notranjega političnega 
miru, saj jim vsaka prenape

ta afera odškrtne dobršen del 
kruha. 

Se bo treba počasi začeti 
ukvarjati tudi s takimi 
"malenkostmi", kot je, reci
mo, podrtija sredi turistične
ga kraja in pustiti vnemar 
velike reči, ki se izkazujejo v 
glavnem v tem, kdo bo koga! 
Za vsako ceno in po vsej sili! 
Se pozabavati z rečmi, kako 
ignorantskega soseda prisili
ti, da spozna, da bo moral na 
svojem dvorišču enkrat v 
bližnji prihodnosti vendarle 
počediti in da se zaradi 
njegove ignorance ne bo 
kraj valjal po avstrijskem 
časopisju. 

Kako malo so pravzaprav 
pomembne raznorazne de
bate na občinskih svetih o 
tem, kakšen statut bodo imeli 
in kakšnega ne bodo imeli, 
ko pa v resnici od takega ali 
drugačnega statuta ni nobe
nih konkretnih koristi. Kot 
tudi ni kakšnih posebnih 
koristi od tega, da mora 
župan poročati, kje se je 
mudil in kaj je delal od ene 
do druge seje... Pa ne da bi 
župana kakorkoli podcenje
vali in omalovaževali nje
gove korake, ki jih napravi 
od ene do druge seje. Daleč 
od tega! 

Rahlo bo že treba dvigniti 
nivo in se začeti ubadati s 
prav konkretnimi rečmi, da 
ne bo nekdo, ki mu ni mar za 
okolje, držal v šahu in za 
vrat vse bližnje in daljnje 
okolice... • D. Sedej 

S r e č a n j e s l o v e n s k i h c i t ra r jev - E r m a n o v e c '95 

E r m a n o v e c v a s p r i č a k u j e 
Planinski dom na Ermanovcu nad Sovodnjem v Poljanski dolini je od 

začetka maja ponovno odprt vse dni v tednu - od jutra pa tja do večernih ur. 
Za prijetno počutje bodo to sezono skrbeli Helena, Maruša in Vine, v 
"najtežjih časih" pa bo priskočil na pomoč še kdo. 

Sicer pa planinci iz Sovodnja za letos načrtujejo vrsto prireditev. Prva bo 
že v nedeljo, 21. maja, ob 14. uri pod naslovom "Šport, glasba, ples". Na njej 
se bodo obiskovalcem predstavih znani nekdanji in sedanji "asi" slovenskega 
športa. Kdo? - o tem bomo poročali v prihodnjih številkah Gorenjskega 
glasa. 

Že 4. junija pa bo ob planinskem domu na Ermanovcu 5. srečanje 
slovenskih citrarjev. Zagotovo pridejo: Miha Dovžan s pevkama Jožico 
Kališnik in Meto Malus, Karlo Gradišnik, Rado Kokalj, sestri Tanja in Katja 
Kokalj s svojim 7-letnim bratcem Matjažem, ki igra na diatonično 
harmoniko. Na prireditev pa pridejo še mnogi drugi citrarji, ki so že stari 
znanci dosedanjih prireditev na Ermanovcu. Na planinskem rajanju bo nato 
igral ansambel "Fantje z vseh vetrov". V nedeljo, 9. julija, ob 15. uri pa bo na 
Ermanovcu novinarski večer Gorenjskega glasa. Na njem se bodo predstavih 
mnogi znani domačini, za zabavo pa bo nato skrbel ansambel Bratov 
Poljanšek. Na Ermanovcu dolgčasa letos res ne bo. Za dobro počutje ter 
"lačne in žejne" pa bo zagotovo poskrbela oskrbnica Helena s svojimi 
sodelavci. Med pokrovitelji letošnjih prireditev na Ermanovcu je tudi 
Gorenjski glas. • J. Govekar 

N A G R A D N O V P R A Š A N J E 
Na kateri nadmorski višini leži PLANINSKI DOM NA ERMANOVCU? 
Odgovore na vprašanje pošljite na uredništvo Gorenjskega glasa, Zoisova 

1, Kranj do četrtka, 18. maja 1995. Pet pravilnih odgovorov bomo nagradili z 
Glasovimi poletnimi majicami za hojo v hribe! 

T R Z I S K I H IT vsak torek ob 17.30 
Pozdravljeni! 
Obljuba dela dolg, in danes se pojavljamo v novi obliki. Še naprej 
bomo vrteli dobro glasbo, s spremembo koncepta oddaje pa bomo 
lahko zavrteli več dobrih melodij. Danes objavljamo lestvico, ki smo jo 
oblikovali v ponedeljek, vi pa glasujte. Odločite se lahko tudi za enega 
izmed ponujenih predlogov. Ena točka - en glas na kuponu, v oddaji 
pa ena točka • en glas po telefonu. Pa ne pozabite: kupone 
sprejemamo do vključno ponedeljka, 15. maja, na naslovu Radio 
Tržič, Balos 4, Tržič. Tudi za nagrade smo poskrbeli. V žreb pridete 
vsi: tisti, ki glasujete na kuponih in tisti, ki kličete po telefonu. Zato še 
danes izpolnite kupon in nam ga pošljite na dopisnici. 
Lestvica: 
1. Kako je dobro - Simona Weiss 
2. Stay Another Day - East 17 
3. In the Summertime - Mungo Jerrv 
4. Arriba - Creator Feat Brenda 
5. Take Away The Colour '95 (megamix) - Ice Mc 
6. Bye, Bye Baby - Bay City Rollers 
7.1 Saw You Dancing - Yaki Dao 
8. Sončni otok - Strmina 
Predloga: 
A. Hi Hy Ho - Old McDonald 
B. Whoops Now - Janet Jackson 

KUPON (Obkrožite zaporedno številko skladbe, za katero glasujete) 
Glasujem za: 1 2 3 4 5 6 7 8 Moj predlog: A B 
Moj naslov: 

L E S T V I C A 5 + 5 
NA RADIU ZIRI UREJA SAŠA PIVK 

Tuji del: 
1. THE EAGLES: Girl from yesterday 
2. SIMPLE MINDS: She's a river 
3. M PEOPLE: How can I love you more 
4. B0YZ0NE: Love me for a reason 
5. ANNIE LENN0X: No more I love you's 
Predlog: TAKE THAT: Back for good 
Domači del: 
1. AVIA BAND: Vsaj še trenutek 
2. ANJA RUPEL: Odšla bom še to noč 
3. SPIN: Kjerkoli si 
4. BOMBE: Srečen 
5. MILAN HOLLIDAY: Po tebi hrepenim 
Predlog: M0NR0E: Spomini 
Živio! Tokrat smo se malce ogrevali pred velikim jutrišnjim evrovizijskim 
festivalom. V studiu nas je obiskal Cole Moretti - vodja skupine 1 x 
Band, ki nas je zastopal na Irskem pred dvema letoma. Iskrene čestitke 
in prisrčen pozdrav do prihodnjič pa vam pošiljava glavni pokrovitelj 
lestvice Foto Šturm iz škofje Loke in vaša Saša Pivk. 

KUPON 
Glasujem za: 
Moj naslov: 
Kupončke pošljite na Radio Žiri, 64226 Žiri 

Z Gorenjskim glasom in Aligatorjem 
na koncert The Rolling Stones 
Torej. Pravilni odgovor na 4. vprašanje, kakšen 
je naslov zadnjega albuma The Rolling Stones 
se glasi Voodoo Lounge. Obljubili smo, da 
bomo tokrat izdali prvega srečnega nagrajenca, ampak naj 
na tem mestu (kje pa drugje) napišem, da bo žrebanje 
dopisnic, ki so prispele na prva štiri vprašanja v petek na 
velikem žuru, ki ga na Šmarjetni gori nad Kranjem prireja 
založba Panika Records. Javno seveda. Zato o izžrebancu 
drugič. Danes vam bomo zastavili naslednje nagradno 
vprašanje in če se vam gre zastonj na koncert The Rolling 
Stones 1. avgusta v Zeltvveg v Avstrijo, potem ni drugega kot 
dopisnico v roke in... 

Rolling kupon l o j j ^ # w i l k a 5: 
Kateri je zaščitni znak skupine The Rolling Stones (v novi 
podobi je že prav bode<j)| ^ | jr S | ( | 

Pravilni odogovorje: ."' ' 



SOBOTA, 13. MAJA 

TVS 1 
8.30 Radovedni Taček: Pastir 
8.45 Oscar Junior 
9.00 Učimo se ročnih ustvarjal
nosti 
9.15 Male sive celice, kviz za 
šestošolce 
10.05 Mlada Evropa poje, slo
venska oddaja 
10.15 Tok, tok, kontaktna oddaja 
za mladostnike 
11.00 Zgodbe iz školjke 
11.30 Ne joči, Peter, slovenski film 
(čb) 
13.00 Poročila 
13.05 Moški, ženske 
14.05 Malo angleščine, prosim 
14.30 Tednik 
15.20 Poglej in zadeni 
17.00 TV dnevnik 
17.10 Svet narave, angleška pol
judnoznanstvena serija 
18.00 RPL - studio Luvvigana 
18.45 Hugo, TV igrica 
19.17 Žrebanje 3 x 3 
19.30 TV dnevnik 
19.46 Šport 
19.50 Utrip 
20.00 Slovesnosti ob 50-letnici 
konca II. svetovne vojne, zmage 
nad fašizmom in nacizmom, pre
nos iz Cankarjevega doma 
21.00 Eurosong 95, prenos iz 
Dublinga 
0.00 Poročila 
0.06 šport 
0.15 Sova: Samo ti in jaz, švedski 
film 

TVS 2 
8.00 Euronevvs 9.50 Mart ha Gra-
ham, portret plesalke in koreo
grafije 10.50 Komisar Rex, 
avstrijska nanizanka 11.40 Turis
tična oddaja 11.55 Sova, ponovi
tev 13.15 Za TV kamero 13.25 
Športna sobota: Kolesarska dirka 
po Sloveniji, ponovitev 13.55 
Domžale: Tenis, Slovenian Open, 
polfinale, prenos 17.00 Ljubljana:; 
5. krog končnice DP v rokometu 
(ž): Krim Electa - Olimpija, prenos 
18.30 Slovenski magazin 19.00 
Karaoke, razvedrilna oddaja TV 
Koper - Capodistria 20.00 Med
narodna obzorja: Razgledi s stola 
po deželi Danki, ponovitev 21.05 
Oglasi sel, Tako temno je, švedski 
film 22.35 Kolesarska dirka po 
Sloveniji, reportaža 22.55 Šport
na poročila 23.10 SP v boksu, 
finalni boji, posnetek iz Berlina 
0.10 Tenis, Slovenian Open, pos
netek iz Domžal 

HTV 1 
8.45 TV koledar 9.00 Dobro jutro 
10.30Čvekalnica. 11.30 Biskvitki, 
risanka 12.00 Poročila 12.15 Em-
paratriz, nadaljevanka 13.00 Me 
ie kdo iskal, ponovitev 13.45 
Vrnitev močvirske pošasti, amer
iški barvni film 15.05 Poročila 
15.20 Umetnine v svetovnih mu
zejih 15.30 Poročila 15.40 Beverlv 
Hills, ponovitev 16.30 Turbo Li-
match show 17.45 Televizija o 
televiziji 18.15 Prizma 19.15 Na 
začetku je bila beseda 19.30 
Dnevnik 20.20 Magazin 20.55 
Eurosong 95, prenos iz Dublina 
0.00 Dnevnik 
0.20 Slika na sliko 0.50 Sanje brez 
meja 

HRT 2 
12.45 TV koledar 12.55 Briljanti
na, prenos 13.35Ekran brez okvir
ja 14.35 NBA 14.55 Nenavadne 
avstralske živali, zadnji del doku
mentarne serije 15.45 Theatron: 
Turandot 18.15 Karting, hrvaško 
DP 19.15 Risanka 19.30 TV 
dnevnik 20.10 Košarka: Finale 
DP: Cibona - Zrinjevac, prenos 
21.45 Latinica: Polna luna 22.45 
športna sobota 23.00 Nočna 
izmena: Severna obzorja, amer
iška nanizanka; Državnik novega 
kova, angleška humoristična na
nizanka; Red suri, ameriški barvni 
film 

KANALA 
8.00 S pot tedna 8.05 20.000 milj 
pod morjem, risanka 9.00 Kali-
čopko, ponovitev 10.00 Teden na 
borzi, ponovitev 10.10 Kino, kino, 
kino 11.10 Učna leta 11.30 Sploš
na praksa, avstralska nadaljevan
ka 12.25 Spot tedna 16.55 S pot 
tedna 17.00 Prepozno za solze, 
ponovitev ameriškega barvnega 
filma 18.40 Ameriških deset 
19.10 Beverlv Hills, 90210, pono
vitev 20.00 Vreme 20.05 Živeti 
danes, dokumentarna oddaja 
20.35 Splošna praksa, avstralska 
nanizanka 21.30 Policijska akade
mija, ameriški barvni film 23.00 
Vreme 23.05 Grace Jones, pos
netek koncerta 23.35 Spot tedna 
0.10 Erotični film 

AVSTRIJA 1 
6.05 Ponovitve 6.30 Otroški pro
gram 11.55 Serije 14.35 Ljubezen 
in tako naprej 15.00 Blossom, 
ameriška serija 15.20 Parker Le-
wis 15.45Knight Rider 16.45 
Superman, ameriška serija 17.25 
Melrose Place 18.10 Beverlv Hills 
90210 
19.00 Milijonsko kolo 19.30 Čas v 
sliki/Vreme 20.00 Pogledi od stra
ni 20.15 Star light, znani ljudje 
bodo peli večno zelene Pesmi 
evrovizije 21.00 Eurosong, pre
nos iz Dublina 0.00 čas v sliki 
0.05 Bela ženska ob Kongu, 
ameriški pustolovski film 1.40 
Klic na pomoč Kalifornija, pono
vitev 2.25 Katts & Dog, ponovitev 
2.50 čudovita leta, ponovitev 3.15 
Beverlv Hills, ponovitev 4.40 
Stepfordčanke, ponovitev filma 

AVSTRIJA 2 
7.00 Vreme 9.00 Čas v sliki 9.05 
Ivanhoe, ameriški pustolovski film 
10.50 Rockv IV, ponovitev amer
iškega filma 13.10 Formula 1, 
trening za VN Španije iz Barce
lone 14.00 Rojstni kraji Evrope 
14.45 Avstrija II, 20. del 16.15 
Zemlja in ljudje 16.45 Kdo me 
hoče? 17.00 Čas v sliki 17.05 Ozri 
se po deželi 17.53 Svetovne 
religije 18.30 Sporni primeri 
19.00 Avstrija danes 19.30 Čas v 
sliki/Kultura 19.53 Vreme 20.00 
Šport 20.15 Materinski dan, av
strijski film 21.50 Čas v sliki 22.55 
KOttan poizveduje 23.35 Fantje v 
zboru, ameriški film 1.50 Pogledi 
od straniA/ideonoč 

TELE-TV KRANJ 
... Videostrani 18.45 Test slika 
19.00 TV napovednik TELE-TV 
19.03 EPP blok -1 19.10 OTROŠ
KA POROČILA 4. 19.30 MINI PET 
(otroška glasbena lestvica) 19.55 
UTRIP KRANJA 20.00 Danes na 
videostraneh 20.03 EPP blok - 2 
20.10 PETKOV TEDENSKI PRE
GLED, 63. tedenski informativna 
oddaja (ponovitev) 20.40 MLADI 
VEDEŽ: PILOT 20.46 SPREHOD 
PO ŠENČURJU 20.55 EPP blok -
3 21.00 SLOVESNOST OB 50. 
OBLETNICI KONCA DRUGE 
SVETOVNE VOJNE (prireditev 
Mestne občine Kranj, 9. maja na 
Slovenskem trgu v Kranju) 21.30 
TOPOLŠICA 1945 - 1995 (oblet
nica podpisa kapitulacije nemških 
enot za Jugovzhodno Evropo, 8. 
5.) 22.25 TABORIŠČNIK 65812 -
dokumentarni film (Produkcija: 
VTV Velenje) 23.00 ZLATA NOTA 
94 - 6. oddaja: Predstavitev 
glasbenih nominirancev v Disko
teki SUPER Ll ATLANTIDA -
SLOVENJ GRADEC, 5. 5. 1995 
23.30 Nočni zabavno erotični 
program 2.00 Videostrani 

TV ŽELEZNIKI 
10.00 šolski utrinki OŠ Železniki 
18.00 Utrip občine Železniki 19.00 
Zaključek plesne šole - 1. del 
20.00 Antonov obzornik 20.20 
Spoznavanje ljudi in krajev - dok. 
film 

LOKA TV 
Videostrani 17.00 Movie chan-

nel 

M MTV 
7.00 Video strani - panorama 8.30 
M MTV SHOP, televizijska prodaja 
9.30 Video strani - panorama 
12.00 MMTV SHOP, televizijska 
prodaja 13.30 Video strani -
panorama 16.30 MMTV SHOP, 
televizijska prodaja 16.45 ALPS
KI VEČER, ponovitev 1. dela 
18.15 MMTV ŠPORT, ponovitev 
19.00 KUHAJMO SKUPAJ, kuli
narična oddaja, ponovitev 19.30 
MMTV SHOP, televizijska prodaja 
20.05 KARAOKE IZ ELDORADA 
20.45 SANJE IN RESNIČNOST, 
dokumentarna serija, 6. del/13 
21.15 PRAVICA NA ROBU ZAKO
NA (Crack Down), ameriški film; 
Upokojeni major v nesreči izgubi 
sina, drugi otrok pa ostane inva

lid. Do nesreče pride zaradi 
jemanja mamil, ki jih brezvestni 
trgovci dajejo mladini. Odloči se, 
da bo sodil vsem preprodajalcem 
mamil. 22.45 DRUŽINSKI ČLO
VEK (Return of the Familv Man), 
film 0.15 Video strani 1.00 
Deutsche VVelle 

TV ŠIŠKA 
19.50 Napoved sporeda 20.00 
Telemarket 20.10 3, 2, 1 gremo -
glasbeno zabavna oddaja (pono
vitev) 22.00 Telemarket 22.10 
Napoved sporeda za nedeljo 

R KRANJ 
5.30 Dobro jutro 7.40 Pregled 
dnevnega tiska 8.40 Pregled tis
ka 9.00 Gorenjska včeraj, danes 
10.40 Informacija - zaposlovanje 
11.10 Z znanjem do izleta - kviz 
12.00 Brezplačni mali oglasi 12.30 
Osmrtnice - zahvale 13.00 Pesem 
tedna 14.00 Gorenjska danes 
15.30 Dogodki in odmevi RS 
16.20 Izbor pesmi tedna 18.00 
Gorenjska danes, jutri 19.30 do 
24.00 Večerni program z Metko 
Centrih Vogelnik 

V prvem delu programa se bomo 
posvetili horoskopu in magični 
moči kristalov. O tej temi bosta 
govorili znani vedeževalki Ana 
Zagore in Sansao M. Alija. Infor
macije bodo na sporedu ob 
15.30. Ob 16.10 bodo sledila 
obvestila, nato poročila Deutsche 
VVelle. V času od 17.30 do 18.00 
lahko oddaste brezplačen mali 
oglas. Najmlajšim je namenjena 
pravljica izpod peresa Zlate Vola-
rič. Vmes boste lahko slišali tudi 
informacije s prireditve Minfos 95. 

R JESENICE 
5.00 Dobro jutro 5.30 Vremenska 
napoved Hidrometeorološkega 
zavoda Ljubljana 7.00 Druga ju
tranja kronika Radia Slovenija 
7.20 Halo, porodnišnica 8.00 
Nočna kronika (OKC) 8.30 Tele
graf 9.00 Horoskop 9.15 Ponovi
tev 11. lekcije angleščine ONE TO 
ONE 11.15 Duhovni razgledi 
12.00 BBC novice, osmrtnice 
13.00 Glasba je življenje 14.00 
Melodija tedna 14.15 Obvestila 
14.30 Popoldanski telegraf 15.00 
Poročila 16.30 Osmrtnice, do
mače novice 17.00 Gost: glasbe
ni gost: duo HIP HOP 
18.00 Voščila 

RŽIRI 
5.30 Prva jutranja kronika RA 
Slovenija 5.40 Napoved progra
ma - servisne informacije 6.20 
Noč ima svojo moč 7.00 Novice 
in dogodki 7.30 Minute za klasič
no glasbo 8.00 Dogodki 9.00 
Mladinski program 10.00 Ser
visne informacije 10.30 BBC-jev 
jezikovni tečaj angleščine 11.00 
Mikrofon na cesti 12.00 škofje
loških 6 13.00 Male živali in mi 
14.30 Brezplačni mali oglasi 15.00 
Dogodki danes - jutri 15.30 RA 
Slovenija 16.30 Minute za družino 
16.50 Športni utrinki 17.00 Razve
drilno popoldne 19.30 Odpoved 
programa 

R RGL 
KRIM: 100,2 MHz ŠANCE: 99,5 
MHi LJUBLJANA: 105,1 MHz 
6.00 Dej nehi, no... 6.15 Novice 
8.00 Horoskop 9.30 Kam danes 
10.15 Novice 11.00 Naj, naj 
pesem 11.05 Notranjsko-kraški 
mozaik 12.00 BBC novice 13.55 
Pasji radio 14.00 Lestvica, 13 
ožigosanih 15.00 Popoldanski 
vodeni program 15.15 RGL ko
mentira in obvešča 16.30 Oddaja 
o kulturi 17.15 Novice 17.30 Tečaj 
angleščien: BBC - one to one 
19.15 Novice 19.25 Vreme 20.00 
Stampeedo 22.00 Hot mix music 
- Jernej Vene 24.00 Camera 
obscure - Zlato Kreč 2.00 Satelit 

KINO 
CENTER amer. thrill. IZBRUH ob 16.45. 19. in 21.15 uri STORŽIČ 
amer. rom. kom. LAHKO SE ZGODI TUDI VAM ob 18., 20. in 22. uri 
ŽELEZAR avstral. nora kom. PRISCILLA - KRALJICA PUŠČAVE ob 
17. uri, dan. thrill. NOČNI ČUVAJ ob 19. in 21. uri TRŽIČ amer. htrill. 
UTEMELJENI SUM ob 18. in 20. uri RADOVLJICA avant. film 
RAPA NUI ob 18.30 uri. drama NELL ob 20.30 uri ŠKOFJA LOKA 
amer. drama JESENSKA PRIPOVED ob 18. in 20.30 uri 

NEDELJA, 14. MAJA 

TVS 1 
7.40 Otroški program: Živ žav 
8.30 Spominska maša za domo
vino v ljubljanski Stolnici 
9.30 Arabela se vrača, ponovitev 
češke nadaljevanke 
10.00 Očividec, ponovitev an
gleške dokumentarne serije 
10.30 Sprehodi po stari Ljubljani, 
ponovitev 
11.00 Slovesno zasedanje držav
nega zbora in državnega sveta, 
prenos 
11.25 Tatovi svobode, ponovitev 
dokumentarne oddaje 
11.50 Prenos državne slovesnosti 
ob 50-letnici konca II. svetovne 
vojne 
13.00 Poročila 
13.35 VVestbeach, ponovitev an
gleške nadaljevanke 
14.25 Ljubezen, slovenski film 
16.00 V objemu gora, kanadska 
nanizanka 
17.00 TV dnevnik 
17.10 Po domače 
18.50 Hugo, TV igrica 
19.05 Risanka 
19.30 TV dnevnik 
19.46 Šport 
19.50 Zrcalo tedna 
20.10 Presodite 
21.25 National geographic, amer
iška dokumentarna serija 
22.10 TV dnevnik 
22.20 Šport 
22.30 Sova: 
22.30 Služabnik, angleška nadal
jevanka 
23.20 Mancuso, FBI, ameriška 
nanizanka 

TVS 2 
8.00 Euronevvs 10.00 Eurosong 
95, ponovitev 13.25 Kolesarska 
dirka po Sloveniji, reportaža 13.55 
Tenis Slovenian Open, finale, pre
nos 16.00 Košarka NBA, Chicago 
: Cgarlotte, posnetek 16.55 Islan
dija: SP v rokometu (m): Slovenija 
- Maroko, prenos 18.20 Formula 
1, za VN Španije, posnetek iz 
Barcelone 20.10 Razgledi slo
venskih vrhov: Košuta visoke 
meje 20.35 Eni in drugi, francoski 
film 2.30 Biblija: Job, 19. oddaja 
0.00 Športni pregled 

HTV 1 
9.00 TV koledar 9.10 Poročila 9.15 
Zajčkove zgodbe 9.40 Tarzan in 
amazonke, ameriški čb film 11.00 
Poročila 11.05 Malavizija 13.00 
Narodna glasba 13.30 Mir in 
dobrota 14.00 Duhovni klic 14.05 
Poročila 14.10 Kmetijska oddaja 
15.00 Opera box 15.30 Mesta: 
Milano, dokumentarna serija 
16.20 Beverlv Hills 90210, amer
iška nadaljevanka 17.00 Poročila 
17.10 Vojaška vajenka, avstrijski 
barvni film 18.50 Mojster Fantaz, 
risanka 19.15 TV fortuna 19.30 
Dnevnik 20.10 Sedma noč 21.55 
Dr. Quinn, ameriška nanizanka 
22.40 Dnevnik 23.00 Slika na 
sliko 23.30 šport 23.50 Sanje 
brez meja 

HTV 2 
12.00TV koledar 12.10 Cro po 
ročk, ponovitev 12.55 Karting, 
hrvaško DP; Jadranje: Pokal Dal-
matia 95, reportaža 13.50 Formu
la 1, prenos dirke za VN Španije 
16.00ATP magazin 16.30Košarka 
17.05 SP v namiznem tenisu, 
posnetek iz Tianjina 1855 SP v 
rokometu: Hrvaška - Kuba, pre
nos 20.55 Črno-belo v barvah: 
Naslovna stran, ameriški barvni 
film 

KANALA 
8.00 Spot tedna 8.05 Odisej, 
risanka 9.00 Kaličopko 10.00 
Video igralnica 10.30 Male živali 
11.30 Dance session, ponovitev 
12.10 Epikurejske zgodbe, pono
vitev 12.25 Žametne vrtnice 13.15 
Spot tedna 17.25 Spot tedna 
17.30 GRace Jones, ponovitev 
koncerta 18.00 Dannyieve 
zvezde, ponovitev 19.30 Živeti 
danes, ponovitev 20.00 Vreme 
20.05 Beverly Hills 90210, amer
iška nanizanka 20.55 Kino, kino, 
kino 21.45 Zlata nota, glasbena 
oddaja 22.15 Klasična video glava 
23.05 Policijska akademija, poo-
novltev ameriškega barvnega fil
ma 0.35 CMT 

AVSTRIJA 1 
6.05 Dogodivščine na Karibskem 
morju 6.25 Otroški program 8.30 
Otroški program 11.55 Ponovitve 
13.10 Nesrečna trinajstica, amer

iška TV kriminalka 14.40 Kjer buči 
hudournik, nemški domačijski film 
16.10 Podjetniška ploskonožca, 
italijanska akcijska komedija 
18.00 Polna hiša 18.25 Srček 
19.00 Korak za korakom 19.30 
čas v sliki 19.45 Vreme 19.54 
Pogledi od strani 20.15 Musikant-
nenstadl, večer domače glasbe 
22.10 K stvari 23.20 Čas v sliki 
23.25 Vizije 23.30 Novo v kinu 
0.05 Operacija Radetzkv, avstrijs
ki TV.film 1.35 Prevarana, pono
vitev ameriškega trilerja 3.15 
Fantje v zboru, ponovitev amer
iškega filma 5.15 Knight Rider, 
ponovitev 

AVSTRIJA 2 
6.00 Videostrani 7.00 Vreme 9.00 
č a s v sliki 9.05Waltonovi 
10.35Dober dan Koroška 11.00 
Pogovor z novinarji 11.45 Poroči
la iz parlamenta 12.30 Orientacija 
13.00 Čas v sliki 13.05 Tednik 
13.30 16.16 Po rdeče-belo-rde-
čih stopinjah 17.00 Čas v sliki 
17.05 Klub za seniorje 17.55 
Lipova ulica 18.25 Kristjan v času 
18.30 Slika Avstrije 19.00 Avstrija 
danes 19.30 čas v sliki 19.48 
Vreme 19.54 šport 20.15 James 
Bond: Dr. No, angleški akcijski 
film 22.05 Čas v sliki 22.15 
Reppy Mason in brezvesten 
lump, ameriška TV kriminalka 
23.45 Harlekin, avstrijski film 
1.15Pogledi od straniA/ideonoč 

TELE-TV KRANJ 
... Videostrani 8.45 Test slika 9.00 
TV napovednik TELE-TV 9.03 EPP 
blok - 1 9.10 MIHA PAVLIHA 
(ponovitev otroške oddaje) 10.00 
TOPOLŠICA 1945 - 1995 (oblet
nica podpisa kapitulacije nemških 
enot za Jugovzhodno Evropo, 8. 
5.) 10.55 EPP blok - 2 11.00 
PETKOV TEDENSKI PREGLED, 
63. tedenska informativna oddaja 
(ponovitev) 11.30 UTRIP ŠEN
ČURJA 11.40 VIDEOBOOM 40 
(prva slovenska video lestvica), 
37. oddaja 12.30 BESNICA I. -
GORENJSKO PRVENSTVO HAR
MONIKARJEV 1994: - Tekmo
vanje frajtonarjev do 16 let, 
tekmovanje frajtonarjev od 45 -
65 let, Alpski kvintet 15.00 Vi
deostrani 

TV ŽELEZNIKI 
18.00 Antonov obzornik 20.00 2. 
plavalni miting v Železnikih (2. del) 
20.50 Brez komentarja 

TV ŠIŠKA 

LOKA TV 
15.15 MINI 5, otroška video 
lestvica! 18.35 Napovednik 18.36 
EPP blok 18.37 Nedeljska repor
taža - prehrana vir življenja, pro
jektno delo učencev OS Peter 
Kavčič ... Videostrani 20.00 EPP 
blok 20.05 Tedenski pregled do
godkov (Tiskovna konferenca za 
Musical Cats, Delavno srečanje 
medicinskih sester, UBK Banka se 
predstavlja, Eno leto energetsko 
svetovalne pisarne, Tema tedna: 
50-letnica zmage nad fašizmom..) 
20.35 EPP blok 20.40 Film, pod-
naslovljen 

MMTV 
7.00 Video strani - panorama 
10.30 SKRINJICA ŽELJA, otroška 
oddaja 11.00 GOVORICA ŽIVALI, 
dokumentarna serija, 2. del/9 
11.30 CIRKUŠKE TOČKE, 2. del/ 
13 12.00 Zabava s fiziko, 2. del/39 
12.30 Video strani - panorama 
13.30 MMTV SHOP, televizijska 
prodaja 15.00 VESELA NEDELA, 
glasbeno razvedrilna oddaja 18.00 
DOMAČI ZDRAVNIK, zdravstveni 
nasvet i , ponovi tev 18.30 
VRTNARJENJE ZA VSAKOGAR, 
nasveti, ponovitev 18.45 POPOT
NIK, potopisi in nasveti popotni
kom, ponovitev 19.30 MMTV 
SHOP, televizijska prodaja 20.05 
POT K SVOBODI (Jail Brcaking), 
film 21.35 KASAŠKE DIRKE, pos
netek iz Ljutomerja 22.05 BAL-
BOA, film 23.35 MMTV SHOP, 
televizijska prodaja 0.00 Video 
strani 1.00 Deutsche VVelle 

14.50 Napoved sporeda 15.00 
Telemarket 15.10 Nora nedelja 
filmske novosti 17.00 Cikel slo
venskega filma - Pastire i 18.40 
MINI 5 - lestvica otorških video 
spotov 19.20 Telemarket 19.30 
Napoved sporeda za ponedeljek 

R KRANJ 
5.30 Dobro jutro 7.40 Pregled 
dnevnega tiska 10.00 Mojstri 
kuhanja na Radiu Kranj 11.00 Po 
domače na kranjskem radiu 12.00 
Brezplačni mali oglasi 12.30 
Osmrtnice - zahvale 12.40 Kme
tijska oddaja 13.00 Dobrodošli 
med prazno v a! c i 15.30 Dogodki 
in odmevi RS 17.20 Hitro, daleč, 
visoko 18.20 Kino, kviz 19.30 do 
24.00 Večerni program - lestvica 
Radia Kranj 

R TRŽIČ 
Oddajamo od 10. do 15.30, iz 
Kovorja na UKV 95 Mhz in SV 
1584 Khz ter iz Tržiča na UKV 
88,9 Mhz. 
Pozdravu iz studia bo sledila ob 
10.30 Klepetalnica, pa o potovan
jih in planinah bomo govorili-
Tedenski mozaik bo na sporedu 
opoldne, nedeljski duhovni misli 
bodo sledile podrobnosti iz naše
ga vsakdanjika. Pogovarjali se 
bomo s poslanko v Državnem 
zboru, Jano Primožič. Ob 12.50 
bodo na vrsti obvestila, ob 13.20 
oddaja Iskrene čestitke, najlepše 
želčje. Če bo vse po sreči, se 
bomo oglasili še z dnevov miner
alov, fosilov in okolja, spored 
bomo sklenili s Kolovratom do
mačih. Pesenečenje pripravlja 
tudi pokrovitelj oddaje. Prisluh
nite! 

R JESENICE 
5.00 Dobro jutro 5.30 Vremenska 
napoved Hidrometeorološkega 
zavoda Ljubljana 7.00 Druga ju
tranja kronika (OKC) 8.00 Mirin 
vrtiljak 10.00 Trgovina Trigl** 
(Kovinotehna Fužinar Jesenice) 
11.00 Radijski sejem 12-0° 
Osmrtnice, Voščila 13.00 Nedeljs
ki klepet z Dušanom Dragojev': 
čem (v nedeljsko popoldne s0° 
pogovor o urejanju Bleda 
reportaža ob 25. letnici Mop e ° 
SHOvVA 14.00 Voščila 15.00 P*' 
očila 15.00 Poročila 16.00 Vošč'ia 
17.00 Pokliči, poklepetaj, poslušaj 
18.30 Minute za ljubitelje resne 
glasbe 

RŽIRI 
8.00 Napoved programa 8.40 Na* 
zgodovinski spomin 10.00 Km 
tijska oddaja 10.30 Za Ijubrteig 
narodno-zabavne glasbe IJjJJ 
Škofjeloški tednik 11.40 KMJ 
12.00 Nedeljska duhovna mis« 
12.30 Čestitke 13.30 Nedeljs*" 
popoldne 14.00 Špornti utrir* 
16.00 Škofjeloških 6 17.30 KJJ 
je z nami v studiu - športna oddaj 
19.30 Odpoved programa 

R RGL 
KRIM: 100,2 MHz ŠANCE: 99>5 

MHz LJUBLJANA: 105,1 M"* 
7.00 Calimero in otroci 9.00 
naj pesem tedna 9.15 Novice »• -
Kam danes v Ljubljani l « - ^ 
Horoskop 11.15 Novice 
Duhovna misel - Rudi Konc"J 
12.15 Novice 13.00 Nedeljs* 
reportaža 14.00 MTV Slovenj 
TOP TEN glasbena lestvica i * 
Vodeni program 15.15 No „ 
16.45 Vreme 17.15 HolrVWOOO 
oddaja o filmu 19.00 Rick p e « ^ 
ameriška glasbena lestvica *** 
Jazz galonja 1.00 Satelit 

trig!^ 
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KINO 

CENTER amer. thrill. IZBRUH ob 16.45, 19. in 21.15 uri STOL 
amer. rom. kom. LAHKO SE ZGODI TUDI VAM ob 16., 18. in •Jjj 
ŽELEZAR avstral. nora kom. PRISCILLA - KRALJICA P U S C A V t y - £ 
17. uri ŽELEZAR dan. thrill. NOČNI ČUVAJ ob 19. in 21. uri TH*-
amer. drama NELL ob 18. in 20. uri RADOVLJICA avant. f , , m , 7cKA 
NUI ob 18.30 uri, avant. film NELL ob 20.30 uri TIGER B O H l N J » ^ 
BISTRICA amer. kom. HULA HOP ob 20.30 uri ŠKOFJA 
amer. drama JESENSKA PRIPOVED ob 18. in 20.30 uri ŽELEZm 
mak. drama PRED DEŽJEM ob 19. uri 
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Spoštovana gospa urednica, Dan zmage nad nacifašizmom je in ostaja v 
rad sem se odzval vabilu Gorenjskega glasa, da z a v e s t i E v r o P e civilizacijski mejnik ki je 

povem svoja razmišljanja ob 9. maju 1995. Zame v r e d e n spoštljivega spomina in razmisleka, ne 
je to najprej dan spominjanja na tiste majske dni glede na številne zmote, zablode in stranpoti, ki 
pred petdesetimi leti, ko so mi kot štiriletnemu jih na poti do zmage, zlasti pa po njej, ni bilo 
dečku povedali, da je konec vojne morije, a da se malo. Naposled velja podobno tudi za fran-
moj oče, ki je padel kot partizan, ne bo nikoli več cosko revolucijo izpred dvesto let, ki jo je 
vrnil domov. Francija, skupaj z ostalo Evropo in svetom, 

Vse od takrat je bil 9. maj zame simbol žrtev ]| slovesno obeležila pred nekaj leti, kljub 
slovenskega naroda in njegovega junaštva, ko se je spornosti in protislovnosti tedanjih revolucio-
uprl zlohotni nameri okupatorjev in usodi ki so n a r m h i n porevolucijskih dogodkov in vrenj v 
mu jo namenili. Zaradi tega upora danes slavimo ^ n j i h o v i h n e b r z d a n m i n Ukrivljenih raz-
konec druge svetovne vojne in zmago nad vp^nnuti 
fašizmom in nacizmom skupaj z zavezniki in s II r , ., , , , 
ponosom izražamo svojo zavezanost vrednotam, S l o v e n c i v ^nem obdobju druge svetovne 
ki so takrat povezale ljudi v boju proti nacifašis- voJ"e n i s m o sta}1 o b , stra™> amPak, s m o s e ] 
Učnemu zlu, torej zavezanost varovanju človeko- velikem evropskem konfliktu ideologij, vred-
vega dostojanstva, njegovih pravic in njegove f not in utopij angažirali z velikim zanosom, ki 
svobode. Deveti maj je hkrati tudi dan opomina j nas je obvaroval, da bi nas velika Evropa 
nam vsem, da moramo storiti vse za strpnost, preplavila in pogoltnila. Obranili in ohranili 
zaupanje in medsebojno pomiritev. Da se moramo smo slovensko nacionalno suverenost. Kasneje 
odločno upreti nestrpnosti, ki pripelje do nasilja in p a je bilo naše razpoznavanje v klobčiču po 
tudi do vojne. vojni evropskih političnih in duhovnih tokov 

Gorenjska ima za to še posebne razloge. Gorje, marsikdaj enostransko. In prav posledice te 
ki so ga povzročili nemški nacisti, se jena njenih n a š e e n o s t r a n s k o s t i s o bile v marsičem in za 
teh teleta 1941 zgostilo bolj kot kjerkoli drugje. A marsikoga tragične. 
tudi slovenski upor je bil prav tu naravnost ^ , ° . , . v r 
n U X , v r, .» / .? x Danes, ko se spet podajamo v vrvež Evrope občudujoč. Zaustavil je izseljevanja in ponemče- - *i • i • • j 
valni načrt kljub krutemu maščevanju okupatorja nf PreJomu v n o v ° tlso

J

č}e^ ,kl >e s e v e d a 

in načrtnemu uničevanju slovenstva. O tem še drugačna, a vse prej kot idilična skupnost, je za 
danes zgovorno pričajo med drugim zlasti Draž- n a s č a s nove preizkušnje in novega soočenja z 
goše, Begunje in Ljubelj. nasprotujočimi si pogledi, stališči in interesi. In 

Spomin na preteklosti nas danes zavezuje k jasni priložnost, ki se nam obeta, ko se nam Evropa 
osmislitvi prihodnosti Slovencev v času, ko se odpira, in ko se mi odpiramo Evropi, je 
oblikuje nov mednarodni red V novi državi potrebno izkoristiti bolj razumno, z več 
Sloveniji, svobodni in demokratični, ki je sad odgovornosti do nas samih, kot se nam je to 
naše enotnosti, je dovolj ljudi dobre volje, ki jih posrečilo pred pol stoletja. 
°pomin preteklosti spodbuja k skupnemu delu, in 1 
ki želijo, da Slovenija dobi mesto v evropskem T u d l t o b l M l a h k o e d e n o d pogledov, ki bi 
Povezovanju, da postane sogovornik o evropski n a m pomagal preseči izključujoče se občutke 
Prihodnosti. Tudi zato moramo glasno reči zmagoslavja in grenkobe, nam omogočil 
spodbujevalcem sovraštva in delitev med nami: samo zavestnejši pogled v lastno, skupno 
Ne, tega nočemo. Ni druge poti kot živeti za zgodovino, ter s tem trdnejši in zanesljivejši 
strpnost, sodelovanje in medsebojno razumevanje. korak v sodobni svet. 

Milan Kučan Janez Drnovšek 

Slovenija praznuje 50-letnico konca druge 
svetovne vojne in zmage nad fašizmom in 
nacizmom kot samostojna in neodvisna drža
va. To obletnico slavi ves svoboden in 
demokratičen svet in posebej države, ki so 
predstavljale zmagovito zavezniško koalicijo. 
Slovenija s svojo NOB lahko s ponosom 
skupaj z drugimi zmagovalci pove pred vsem 
svetom, da se je uprla okupatorju in preprečila 
njegovo nakano, da uniči majhen slovenski 
narod. Za Slovenijo je v tem kontekstu 
pomembna tudi priključitev Istre in Pri
morske. 

Ko praznujemo obletnico dogodkov v tistem 
času, moramo v mislih razločiti med odporom 
in revolucijo. Na tak način lahko to obletnico 
praznujemo vsi skupaj, kot se moramo vsi 
skupaj veseliti žal prepoznega prihoda demo
kracije v polnem pomenu te besede pred 
petimi leti. 

Seveda si zmage nad fašizmom ne morejo 
prilaščati posamezne stranke, kot se mu zdi 
povsem nepotrebno, da se koga oklicuje za 
dediča te ali one stvari. 

Ob praznovanju se mi zdi predvsem potreb
no, da praznujemo skupaj in neokrnjeno kot 
slovenski parlament. 

Pri tem izhajam iz dveh prepričanj. Prvič, da 
je bil, narodnoosvobodilni boj državnotvorno 
dejanje, ki je zadevalo ves slovenski narod in 
zato je tudi praznovanje zmage dogodek, ki 
spada v kontinuiteto našega nacionalnega 
bitja. Drugič, da stranke niso odgovorne le 
svojim volivcem, ampak tudi svoji naciji v 
celoti. Zato menim, da bi strankarsko prestižni 
momenti, ki jih včasih vidimo ob takih 
praznikih, morali stopiti v ozadje. In morda 
še tretjič: menim, da slovenski državljani in 
državljanke pričakujejo od nas, svojega parla
menta, pomiritev in večje soglasje, s tem pa 
tudi več. upanja za prihodnost. 

Jožef Školč 

Igor TORKAR: 

OB PETDESETLETNICI ZMAGE 
Narodnim veljakom 
V prepirih kdo je zmagovalec, 
kdo domovine izdajalec, 
poslanski narodni veljaki 
rdeči, črni - vsi enaki 
politikami ste obupni! 
V DZ pa zmagovalci skupni 
ste za poslanske super plače! 
Spreminjate se - v rokovnjače!! 

O prisegi domobranske kamarile 

Še leta petinštirdeset aprila 
v SLOVENCU domobranska kamarila 
je HITLERJU čestitko napisala 
za rojstni dan! - Kdaj končno bo priznala 
da firtrju, ne bogu je prisegla 
in s tem kolaborantka je postala?! 
V slovenski grob bo - izdajavka legla! 

Prizadevni prenovitelji 
Programi na tekočem traku 
in fraze prenovljencev brez dejanj, 
so v nacionalnem čebelnjaku 
samo lepo poslikan prazen panj! 

Slovenska sprava 
Rdeče pregrehe 
v črnuharjev kehe! 
Tačrne pregrehe 
v rdečkarjev kehe! 
Tam vse bo Slovence 
potolklo MATILDE potence!! 
To naša taprava 
DOKONČNA bo sprava!! 



Jože Dežman 
R I V A N A 

Halo, halo! 
Komunikacijski šum je v dnevih, ko pričakujemo petdesetletnico 
konca druge svetovne vojne, prerasel v pravi vihar. Komunikacijske 
poti so prepredene s polarnimi pojmi: odpor - revolucija, protiko-
munizem - kolaboracija, junaki - izdajalci itd.. Skratka, gostilniško 
prerekanje, ki naj bi spremenilo oblastna razmerja v slovenski krčmi. 

Za tako stanje je kar nekaj vzrokov. Naj 
omenim nekatere, ki so povezani z 
mentalno higieno. Te nedorečenosti omo
gočajo (ne)sporazumevanje oz. pridiganje: 
vsi govorijo drug mimo drugega, malokdo 
posluša. 

Kdo je kdo? 
Okupatorji - Partizansko gibanje - Na
sprotniki partizanskega gibanja 

Nimamo jasnih pojmovnih opredelitev, 
o čem se sploh pogovarjamo. Že sami 
junaki spopada v drugi svetovni vojni na 
Slovenskem niso terminološko določeni. 
Trikotnik odnosov je razmeroma enosta
ven: 

Okupatorji so Italijani - Nemci -
Madžari. Vsi z uničevalskimi težnjami 
proti Slovencem. Okupatorji so napadli 
deželo, jo okupirali, izganjali ljudi, jih 
pošiljali v koncentracijska taborišča, strel
jali, mobilizirali v svoji armade, jih 
vključevali v armade sužnjev in kar je še 
podobnih okupacijskih preokupacij. 

Slovenci so se porazdelili. Igrali so 
aktivne vloge bodisi na strani partizanske
ga gibanja ali pa so bili njegovi nasprotni
ki. Največji del je seveda želel ohraniti 
varno glavo in poln lelodec, vendar je to le 
malokomu uspelo. 

Partizansko gibanje je bilo odporniško 
gibanje, ki ga je vodila Komunistična 
partija. Partija si je partizansko gibanje 
podredila in po zmagovitem koncu vojne 
prevzela oblast. Osnovna elementa parti
zanskega gibanja sta torej rezistenca in 
revolucija. 

Nasprotniki partizanskega gibanja so ali 
pod prisilo ali iz različnih interesov 
sodelovali z okupatorjem: ali kot njegovi 
plačanci ali v sklopu protikomunističnega 
gibanja. Torej so nasprotniki partizanske
ga gibanja sodelavci okupatorja in proti-
komunisti. 

Rezistenca - revolucija • kolaboracija -
protikomunizem so prepleteni v dialekti-
ko, ki jo razmeroma malo poznamo. 
Predvsem zaradi partijnih partizanskih in 
domobranskih izkrivljanj resnice. Te pol
resnice ali pollaži zastrupljajo javni spo
min in ubijajo dialoško potenco 
demokratičnega prostora še dandanes. 

Seveda skušata tako komunistična kot 
protikomunistična stran prikazati vsaka 
sebe kot zgodovinsko upravičeno. Tako se 
precej prerekajo o tem, kdo je bil 
mobilizacijsko bolj uspešen: ali partizani 
ali domobranci. Ne eni ne drugi -
mobilizacijsko najbolj uspešni so bili 
okupatorji. 

V italijanski, nemški in madžarski 
armadi je bilo v uniformah več Slovencev 
kot pa v partizanih oz. pri domobrancih, 
ki pa so bili tako ali tako priključeni 
okupatorskim enotam. Najbolj elitno vo
jaško izurjeni partizani so bili dezerterji iz 
nemške vojske, dobršen del partizanske 
vojske so bile prekomorske brigade, 
sestavljene iz Primorcev, ki so bili mobi
lizirani v italijansko armado. Če malce 
poenostavimo, so večino partizanske 
vojske izurili okupatorji. 

Veliko je razprav o učinkovitosti parti
zanske vojske. To je bila vojska, ki 
frontalnega spopada ni vzdržala, kar 
dokazujejo dogodki v zadnji sovražni 
ofenzivi. To je bila teritorialna vojska, 
katere največji uspeh je bil, da je uspela 
preživeti. Obkoljena s premočnimi sov
ražniki, razmeroma slabo oborožena, z 
malo res sposobnimi poveljniki. Realno 
sposobnost partizanske vojske je ob 
osnovnem dejstvu, da je sploh obstala, 
treba iskati v mobilizacijskih uspehih, s 
tem, da je vezala nase številne okupator

jeve enote in v tistih redkih velikih 
akcijah, ki jih je speljala. Predvsem pa 
se je borila nazmagoviti strani. 

Samo tepec se lahko sramuje predni
kov, ki so se borili na zmagoviti strani, 
in ki so si bili sposobni prilastiti svoj del 
zmagovite pogače (povečanje ozemlja in 
državne suverenosti). 

Totalitarizem: demokracija 
Vojni spopad pa ni samo vojaški. 

Partizanska vojska je bila odvisna 
predvsem od živil, ki jih je zaplenila 
domačemu prebivalstvu. Pri tem je 
pobirala predvsem tam, kjer je niso 
ovirale sovražne enote. Tako so bile 
krave na Dolenjskem bistveno bolj 
ogrožene kot na Gorenjskem (prav 
tako je bilo seveda z mobilizirana). 
Ljudem seveda ni bilo vseeno, ko so 
jim partizani pobirali živino in pridelke. 
Tudi okupator je skušal partizansko 
preskrbo čimbolj otežiti. Torej je bil 
interes partizanov, da si pridobijo čim
več ljudi na svojo stran, interes okupa
torja pa, da jih od sodelovanja s 
partizani odvrne. Boj za duše je bil 
neusmiljen. Nasproti nacistični tajni 
policiji je stopila partizanska. Študija, 
ki sem jo opravil za jeseniško okrožje 
kaže, da so nacisti pobili približno ravno 
toliko sodelavcev partizanskega gibanja, 
kot so partizani usmrtili domačino 
zaradi sodelovanja z okupatorjem in 
drugih vzrokov. 

Nasproti sta si stala dva totalitarna 
sistema. To grafično ponazarja že 
"politično" zrcalo: 

Nacizem Partizansko gibanje 
Avantgarda: 

Nemška nacionalsocialistična Komunistična partija 
delavska partija (NSDAP) 

Frontna/množična organizacija: 
Koroška ljudska zveza Osvobodilna fronta 

Organizirana mladina: 
Hitlerjeva mladina Zveza komunistične 

mladine 

Organizirane ženske: 
Nemška lenska zveza Slovenska protifašistič
na 

ienska zveza 
Organizirani delavci: 

Delo skozi veselje Delavska enotnost 
Politična policija: 

Državna tajna policija (gestapo) Varnostno-
obveščevalna 

služba 

In totalitarizem je tista slutnja, ki se je 
je v sedanjih razmerah najbolj bati. Ali 
ni grozeče, da se v polariziranih razpra
vah oblikuje čredno vzdušje? Čreda 
nekakšnih partizanskih dedičev proti 
čredi domobranskih. Ni posameznikov, 
osebnosti. Ne pogovarjamo se o posa
meznih junakih, najsi bo dobrih ali 
slabih. Partizanskih herojev skoraj ne 
omenjajo. Ali je to slaba vest? Ali so bili 
vsi predobri partijci, da bi bili primerni 
za današnjo rabo? Kje je kak domo
branski junak, ki bi imel za pokazati kaj 
drugega kot kakšno brezno? 

Naše poslanstvo je, da namesto čred
nega mukanja in meketanja vpeljemo v 
prostor pogovor o argumentih, ljubezen 
do miru, demokracije in nasprotovanje 
vojni, totalitarizmu! 

Generalmajor LADO AMBROŽ1Č - NOVLJAN, partizanski 
komandant in načelnik štaba slovenske partizanske vojske 

Bojevali smo 
plemenito 

osvobodilno vojno 
"Vprašanje sprave ni v naših rokah. Mi smo naredili, kar smo mogli. 
Spravo naj naredi tisti, kije počenjal zločine," pravi znani slovenski 

partizanski vojskovodja Novljan, ki je bil po vojni zaradi 
zavzemanja za slovensko vojsko izgnan iz Jugoslovanske ljudske 

armade. 

Tovariš general, prvič govorite za 
Gorenjski glas. Od kod ste in kaj ste 
bili ned vojno? 

"Doma sem s Čateža ob Savi, po činu 
pa sem generalmajor. Bil sem koman
dant Gubčeve brigade in komandant 9. 
korpusa, od septembra leta 1944 dalje pa 
načelnik glavnega štaba slovenske parti
zanske vojske." 

Po vojni so vas iz Jugoslovanske 
armade napodili in strokovno, politič
no in človeško degradirali. Zakaj? 

"Kritičen sem bil do razmer, ki so 
nastale takoj po vojni, predvsem pa sem 
nasprotoval ukinjanju slovenske vojske 
in Osvobodilne fronte. Partija se je 
preveč izolirala od drugih ljudi, njeni 
člani pa niso živeli tako, kot se za 
komunista spodobi. V razgovorih in na 
sestankih sem izražal svoje negodovanje. 
Izključili so me iz vojske, me poslali 
nazaj v Slovenijo, kjer sem se moral 
boriti za obstoj. 

Slovenija praznuje obletnico konca 
druge svetovne vojne in zmage nad 
fašizmom in nacizmom. Ali dovolj 
dostojno glede na pomen, ki ga dajejo 
temu dogodku po svetu? 

"Take proslave bi moral biti vsak 
narod vesel in nanjo ponosen. Vsem ni 
dano, da bi praznovali tako pomemben 
jubilej. Nekateri morajo to praznovati s 
težkim srcem, ker se niso obnašali tako, 
kot bi se morali. To je eno. Drugič pa 
nisem zadovoljen, ker naša država tega 
praznovanja bolj ne izkoristi. To je 
priložnost, da se naša mlada država še 

bolj predstavi svetu. Angležem se ni 
treba predstavljati. Oni imajo tisoč in 
več let star imperij. Tudi Nemci, ki tokrat 
ne sodijo sem, ne rabijo dodatnega 
predstavljanja. Prav tako Francozi i*1 

Italijani. Mi smo mlada država, ki mora 
ob vstopu v družbo nekaj prinesti s 
seboj. Če greš v vas k sosedu, moraš, če 
Že drugega ne, gospodinji prinesti šopek 
ali cvet. Mi pa imamo v svoji zgodovini 
imenitne stvari in ena takih je narod
noosvobodilna vojna, s katero smo se, 
čeprav neznani, skupaj borili z zavezniki 
in tudi za interese Amerike, Francije, 
Anglije. Tega ne izkoriščamo v zadostni 
meri, pa tudi tisti, ki so proti temu, bi 
lahko vsaj ta čas dali mir." 

Krščanskih in socialnih demokratov 
pri državnem praznovanju ne bo zra
ven. Kako gledate na to odločitev? 

"Praznovanje ni stvar borcev, partiza
nov. Praznovanje je stvar naše države n 
nobena stranka nima pravice z izstopofl 
iz praznovanja skušati izničiti njegov 
pomen. To je proti interesom države." 

Sprava. Pred praznovanjem spe[ 
veliko govorimo o njej. S kom naj b* 
se spravili vi, partizani? Kako gledate 
na to? 

"Sprava uradno ni mogoča. Domo
branci, ki so delali s Hitlerjem in rM* 
pomagali, ne morejo sodelovati nQ 
proslavi zmage nad fašizmom. Lahko 
pa sodeluje vsak državljan, če žel1-
Vprašanje sprave ni v naših rokah. M\ 
smo naredili, kar smo mogli. Spravo naj 
naredi tisti, ki je počenjal zločine in W 
opraviči. Predvsem pa bi se morala 
opravičiti Cerkev, ki ima za to vse 
instrumente in možnosti, da pove svoje' 
mu narodu, da je grešila pri svoj1 

politiki. To bi bil lahko način umirjanf 
razmer in pot k sožitju med Slovenci-

Partizanom očitajo zločinstvo. Ali V 
kot partizanski komandant sprejemat 
ta očitek? , 

"V razmerah, v kakršnih smo "u 
partizani, z naše strani ni bilo nobeni 
zločinov. Mislim na medvojni ča • 
Partizani in aktivisti smo bili preganjat 
ljudje oziroma sploh nismo bili lju<fl.' 
Bili smo zunaj zakona. Sedaj pa term, 
od nas, da naj bi se obnašali, kot da ne 
bilo vojne. To je neumnost. Trd t 
nasprotno. V razmerah, v kakršnih se J 
odvijala, je bila naša slovenska tiar°t^ 
noosvobodilna vojna ena najbolj ClS . 
osvobodilnih vojn v zgodovini. Po v0' $ 
pa so se dogajale razne stvari. Srno se P 
tudi razvili, obogateli. Spremenili sm 
obličje slovenske dežele. Komunizem 
socializem sta se zrušila predvsem Za ' 
ker nista znala zagotoviti vladaV 
vsega naroda, ampdk se je r a z V 

vladavina peščice ljudi." 
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s P O M I N I 
Jože Košnjek 

Generalpolkovnik RUDOLF HRIBERNIK - SVARUN, partizanski komandant in narodni heroj 

Nihče se ne bo spravljal v mojem imenu 
"Sploh pa spravljati v smislu, da nikdar nič ni bilo, da sem jaz vsega kriv, nasprotna stran v vojni pa ničesar. Takšne vrste spravaštvo je edini 
primer na svetu, kakor tudi zahteve, da bi sodelavci okupatorjev enakopravno slavili zmago nad nacifašizmom. Kakšna nesramnost, kakšna 
predrznost! Lahko pa bi našli sožitje, če bi vsak zase premagal svojega notranjega sovražnika, in če bi bila nasprotna stran pripravljena 

popustiti," je rekel med drugim general Rudolf Hribernik - Svarun, tudi eden prvih komandantov slovenske Teritorialne obrambe. 
S peresom in besedo branite vrednote 

narodnoosvobodilnega boja in njegov 
prispevek k zmagi nad fašizmom in 
nacizmom. Bo slovenska proslava tega 
dogodka primerna? 

"Ko se je začelo govoriti o proslavi in so 
bile dane prve izjave, ko se je začela vsa 
stvar minirati in razvodenjevati, sem bil 
resno zaskrbljen in revoltiran, da je slovens
ki narod ob tako pomembnem zgodovins
kem trenutku, enemu najvažnejših v njegovi 
več kot 1400-letni zgodovini, tako neenoten 
v pogledih na obeležitev tega praznika, ki ga 
priznava ves svet in je pomenil za slovenski 
narod pravi podvig. Ne gre le za toliko in 
toliko partizanov, za toliko in toliko herojev. 
V tem dogajanju je bil ves slovenski narod 
heroj. Iz sebe je vrgel tako elementarno silo, 
ki je nihče od nas ni pričakoval. Nekaj je 
treba jasno in glasno povedati. Vse oblastne 
politične sile slovenskega naroda so leta 
1941, ko so trije okupatorji raztelesili 
slovensko narodno telo, zatajile. Pa ne samo 
zatajile in klonile. Dejstva so jasna. Ban 
Natlačen je šel naproti Italijanom, Rupnik 
pa Nemcem. Takratni ljubljanski župan 
Adlešič je Italijane pri viški cerkvi sprejel 
na staroslovanski način: s kruhom in soljo. 
Komaj so Italijani razmestili svoje okupa
cijske sile, so se že šli poklonit Grazioliju v 
njegovo rezidenco. Vseh 105 županov iz 
ljubljanske pokrajine se je šlo skupaj z 
banom pokloniti Mussoliniju v Rim. Zahva
lili so se za tako kulturno okupacijo, za tako 
blagohoten odnos Italijanov do nas, kot so 
rekli. Ban je pred tem poskrbel, da so 
skladišča orožja nedotaknjena počakala 
Italijane. Zato proslavitev tokratne oblet
nice ni nikoli zadostna. Posebej sedaj ne, ko 
smo prvič sami v svoji državi, ko za nami ni 
Jugoslavije in njenih tankov ter 20 milijonov 
ljudi. Na takih dogodkih je treba graditi 
narodno zavest in utrjevati obrambni kon
cept. Kar se sedaj dogaja okrog te proslave, 
da dela naroda ne bo na proslavi, je zame 
najhujši udarec, kar sem jih doslej doživel. 
Na stotine bitk sem bojeval, vendar je ta 
najtežja. Strah me je razklane družbe in 
početja celo parlamentarnih strank. Stvari se 
sedaj umirjajo in gredo v pravo smer. 
Osebno, čeprav sem vojak, nisem bil nikoli 
2 a velike parade. Imam dve vojaški akade
miji, pa nisem bil nikdar suženj formalnosti 
l n pretiravanja. Vendar mora narod, ki 
Preživi tako vojno, ponosno proslaviti take 
jubileje, da ostane zgodovina v zavesti ljudi, 
Predvsem mladih. Sprašujem se, s kom naj se 
nn, takšni, kot smo, spopademo. Srh me 
sPreleti, ko pomislim, da se nas danes kdo 
Poloti. Ne pozabimo. Naša slovenska parcela 
J e bila že dvakrat razkosana od treh sosedov. 
Od prvotnega poselitvenega prostora Slo-
V encem nam ga je ostala le četrtina. Sosedje 
s ° ostali isti. Ne razumem Hrvaške, ki je 
sama v vojni, pa ne zna urediti odnosov z 
nami." 

sprava j e moja stvar 

Qjede proslave so bili predlogi, da bi v 
?hdu± sprave sodelovali na njej tako 
Šjggggva/c/ kot poraženci. Slednjih se-
ŠBLjte bo. Mar ni to oddaljevanje od 
šgrave? 

Ko se jc govorilo o skupnem spomeniku, 
skupni maši in skupni proslavi, sem 

najodgovornejš im v Zvezi borcev rekel: če 
k° karkoli od tega, mene zraven ne bo. Sedaj 

°ni šel na proslavo, če ne bo seveda zadnje 
n i kakšnih presenečenj. Sprava. Nihče se 
l r n a pravice spravljati v mojem imenu, 
P'°h pa ne v smislu, da nikdar nič ni bilo. 

^°goče bi lahko našli način sožitja, vendar 
e

a s protna stran v ničemer ne popušča. Hoče 
n akop r a V no vrednotenje svojih dejanj in 

opravičilo za vse, kar je 
storila. Tega pa ne more 
biti in v tej deželi nihče 
ne more dobiti mojega 
dovoljenja za spravo pod 
takimi pogoji. Glede 
tega soglašam z Jelinči
čem. Ne morem se spra
viti v smislu: jaz sem 
kriv, ti pa ne. Nasprotna 
stran pa želi prav to. 
Taka zahteva je edinst
vena na svetu kot tudi 
predlog, da bi poraženci 
in okupatorjevi sodelav
ci enakopravno slavili 
zmago nad fašizmom in 
nacizmom. Kakšna nes
ramnost, kakšna pre
drznost! Sramotijo se 
pred zgodovino in poča
si, hvala Bogu, gredo 
stvari v to smer. Sprave 
po njihovem vzorcu ne 
smemo dopustiti, čeprav 
bi bilo treba spet prijeti 
za orožje in začeti res 
bratomorno vojno, kar 
pa NOB ni bila. Ni bila 
niti revolucija, niti kon
trarevolucija. Prej sem 
pripravljen prijeti za or
ožje kot priznati svojo 
krivdo, ker sem branil 
domovino. V mojem im
enu nima nihče pravice 
zganjati neko spravašt
vo, ki je za narod lahko 
usodno." 

Na račun kolaboracije ste neprizanes -
tjivi?_ 

"Kot oni do nas niso bili. Kolaboracija je 
bila sluga, okupatorjev lovski pes. Bila je 
stokrat bolj nevarna od okupatorja, saj je 
odlično poznala razmere. Italijani ponoči 
nosu niso upali pomoliti iz kasarn, kolabo -
racionisti so pa ponoči napadali terence, ki so 
morali bolj tvegati kot jaz v bataljonu. Meni 
so najmanj dvakrat soborci rešili življenje. 
Bil sem v kolektivu, terenci so bili pa sami." 

Se vam zdi, da prav napadi na NOB 
dvigujejo njen ugled? Leta 1991, ob 
petdesetletnici Osvobodilne fronte, je 
bilo na njen račun izrečeno mnogo 
grdega, pa se je v Ljubljani na proslavi 
zbralo blizu 50.000 ljudi. Tudi v soboto 
v Begunjah je bilo veliko ljudi. 

"Veliko, pa še obveščanje je bilo slabo. Da 
gredo ljudje na take prireditve, je logično. V 
slovenskem narodu prevladujeta poštenje 
inobjektivnost, kar je prav. Drugače ne 
more biti. Prav zato je treba kolaboraciji 
snemati masko. M i smo plačevali in še 
plačujemo naš lastni oportunizem in popuš
čanje, ki ga zaradi prihodnjih rodov ne bi 
smelo biti. Jaz lahko odpustim marsikaj. 
Človek dobiva z leti širino, vendar ne smemo 
dajati koncesij v primerih, ko je šlo za škodo 
slovenskemu narodu. M i imamo čisto vest 
pred Evropo. Ni nam treba ničesar ponujati, 
ničesar prositi ali dajati koncesij. Mi smo bili 
od začetka do konca vojne najzvestejši 
sodelavci protihitlerjevske koalicije." 

Vendar tudi nasprotniki partizanstva 
vključno s Cerkvijo pravijo, da so se 
borili za domovino, vendar ne za 
komunistično. 

"Cerkev ima 2000-lctno zgodovino. Galilej 
je rekel, da se svet vrti, pa ga je Cerkev 

uničila, ker je rušil njene temelje. Šele pred 
400 leti so mu njegove trditve odpustili, niso 
se pa opravičili. Oni ne smejo grešiti in zato 
je priznanje krivde poraz in spodbijanje 
njihove resnice. Bog in vera sta stvar 
vsakega posameznika. Vendar je naša Cer
kev popolnoma podprla Hitlerja zaradi boja 
zoper komunizem, ki ji je bil nevaren. Sploh 
pa je moja želja, da ne bi bili več zaradi teh 
reči razklana družba. Večinsko smo se 
opredelili za demokratično državo. Komuni
zem je padel zaradi določenih slabosti, v 
boju zoper nacizem pa je odigral pomembno 
vlogo. Jaz sem ponosen, da sem bil komunist 
in za komunizem, in ostanem do konca 
življenja, vendar takšnega, kakršnega jaz 
razumem: pravična družba za vse ljudi. 
Vendar sem se kot general jugoslovanske 
vojske prvi javno izrekel za demokratično 
pot, za politični pluralizem. Dobro vem, da 
se vsak enopartijski sistem izrodi v absolu
tizem in diktaturo. To se je zgodilo v primeru 
Hitlerja, Mussolinija, Pinochetta, pa tudi 
Stalina in Tita. K temu veliko pripomorejo 
ljudje, ki delajo ob teh ljudeh kariero in jih 
naredijo za božanstvo. Tako je bilo tudi pri 
Titu, ki je bil edini zmožen narediti in rešiti 
vse. Jaz sem to opazoval od blizu in vem, 
kakšne težave je imel z nekaterimi vodilnimi 
Srbi pri ohranitvi jugoslovanske skupnosti. 
Bratstvo in enotnost je bila velika ideja. Jaz 
sem jo skusil, saj sem bil kot vojak v skoraj 
20 letih v vseh delih Jugoslavije. Povsod sem 
srečal čudovite ljudi, s katerim bom imel 
stike do konca življenja. Vendar niti za en 
dan nisem več pripravljen iti v skupnost, 
kakršna je bila Jugoslavija. Vse se mora 
odločati v Beogradu, vse se mora tja stekati, 
razen tega pa želijo biti tam vsi prvi in nihče 
drugi. Za Miloševičevega naslednika je 
kandidatov, kolikor hočete. Vsak misli, da 
je absolutno prvi kandidat. To je razbilo 
Jugoslavijo." 
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Nadškof naj se 

p o k l o n i tudi p a r t i z a n o m 

Omenili ste vero in cerkev ter njeno 
vlogo v medvojnem dogajanju. Zamerite 
jih sodelovanje z okupatorji in zato 
protinarodno delovanje. 

"Zločin je zabijati klin med slovenski 
narod, ki toliko zna, ima velike sposobnosti 
in je cenjen v Evropi. Po pridnosti po 
nekaterih analizah tudi za 30 odstotkov 
prekaša nekatere evropske narode. Razbija
jo pa nas tisti, na katere se jaz tako jezim. 
Nikdar nisem negiral ali sovražil verne ljudi. 
Za prvi slovenski parlament sem kandidiral 
skupaj z župnikom. Skupaj sva hodila na 
zbore in se dogovarjala za nastope. Župniki 
morajo biti tako kot drugi poklici, financi -
rajo naj jihverniki, nikakor pa Cerkev ne sme 
postati gozdni veleposestnik oziroma naši 
gozdovi vatikanska last, na kar se zgovarjajo, 
kadar je to potrebno. Pred Bogom naj bi bili 
vsi enaki. Tudi tiste žrtve, katerim smo se 
poklonili v Begunjah, pa ubiti na Urhu, v 
Kozlarjevi gošči in tisti, ki so jih denuncirali 
kolaboracionisti in so umrli v taboriščih in 
zaporih. Naši nasprotniki jemljejo poboje na 
Rogu enostransko. V Cerknem, kjer je doma 
moja žena, so na enem spomeniku napisana 
imena skoraj 1000 ljudi, padlih v NOB. Mar 
bi bilo težko priti nadškofu v Begunje, ki so 
blizu Brezij, na Urha, ki je v Ljubljani, in v 
Kozlarjevo goščo, ki je na Ljubljanskem 
barju?" 

Kot generala in vojaškega poveljnika 
vas sprašujem: so bili poboji po vojni 
napaka ali nuja, da je bil dokončno 
pokončan nevaren nasprotnik? 

"Poboji v Rogu so zgrešeni. Na tak način 
jih ni mogoče opravičevati. Vse bi moralo 
potekati na regularen način. Tudi med vojno. 
Zakaj je izdajalca vzela noč? S tem smo sami 
sebi delali slabo uslugo. Morali bi sklicati 
vaščane in povedati, kaj dela ta in ta in ga 
postaviti pred sodišča, ki smo jih imeli. Javna 
streljanja bi bila največja neumnost. Marsik
do od opazovalcev se teh prozorov ne bi 
znebil do smrti. Vsak, ki naj bi bil ustreljen, 
ima starše, brate, sestre, otroke. Če je bil za 
nas izdajalec, je bil za njih brat, oče. Naj 
njegovo truplo poberejo in dostojno pokopl
jejo. Kakšen neki je način roških pobojev: 
najti brezno za 300 trupel in ko je to polno, 
gremo do drugega. Vendar je pri teh pobojih 
kup najrazličnejših okoliščin, vključno z 
mednarodnimi. Kaj se je dogajalo ob koncu 
vojne. Angleži so poslali zajete s Koroške 
nazaj kot morebitne vojake za obračun z 
Rusi kot tudi z nami. Rusi so prodrli daleč v 
Srednjo in Južno Evropo. V Italiji je bila 
močna komunistična partija pod vodstvom 
Togliatija in zahod je trepetal, če bi prišla na 
oblast v Italiji, ki je tudi strateško pomemb
na država in bi bila nož na grlu ameriških in 
ostalih interesov. To so bile drugačne 
računice. Zahod je skušal Ruse zadržati 
čim dlje od zahodnih meja. Churchil kot 
brezkompromisen, luciden in pronicljiv po
litik je od komandanta zevzniških sil za 
Sredozemlje generala Aleksandra, ki je bil 
dober Titov prijatelj in sta drug do drugega 
držala besedo, terjal, naj napreduje čim 
hitreje, da v Italiji, kjer so že sami obračui-
nali s fašizmom, ne bi zmagal komunizem, in 
doseže Srednjo Evropo, da tudi Tito ne bi 
prišel do Soče oziroma do območij, kjer je 
živel slovenski živelj. Nam je to uspelo po 
zaslugi dobro opremljene 4. armade in 9. 
korpusa. Tudi na poboje, ki so jih ukazali 
nekateri iz J L A in varnostnih služb, je treba 
gledati v okviru teh razmer, vendar tega ne 
bi smeli početi na tak način. " 



N A P I S I I Z C E L I C V G E S T A P O V S K I H Z A P O R I H V B E G U N J A H 1941 -1945 
Jože Dežman 

umreti težko ni 
pustiti drage svoje to boli 

Nacistični državni terorizem je bil industrija strahu, kakršnih srečamo v človeški zgodovini le malo. Na Gorenjskem so 

bili v letih 1941-1945 ustrahovalno središče gestapovski zapori v Begunjah. Izšla 

je knjiga Staneta Šinkovca, ki govori o teh strašnih letih. 

Eno od pretresljivih pričevanj o tistih 
časih so napisi, ki so jih vpraskali ali 
vrezali na stene, okenske in vratne okvire 
in vratna krila celic, ki so danes v sestavu 
Muzeja talcev v Begunjah in ki so jih 
dokumentirali restavratorji konec šestde
setih let. 

Eden od zapornikov je napisal, da "kdor 
ne poskus, ne more mu se povedat". 
Vendar so prav ti drobni napisi dragoce
no pričevanje, ki nam govori o neusmilje
nih časih. 

"Kdor pride v tale bunkar ni prav 
ni prav nič nič usmiljenja do njega" 

* 
"Bil je maj 
a je minul 
bilo je sonce 
a sedaj je sneg" 

Hrepenenje in borbenost 

Zaporniki so hrepeneli po svobodi. Ob 
narisanem srcu je zapisano: 

"moje srce 
hrepeni 
po svobodi" 

Nekateri niso čemeli v obupu. 

"SVOBODO NARODU," 
je napovedal nekdo, drugi je bil še bolj 

zanosen: 

"VSTAJENJE SLOVANSKO 
VRAG FAŠISTOV BO POBIT 
IN ŽRTEV NE BO ZASTONJ" 

Med njimi so bili junaki, ki jih zasliše
vala niso mogli zlomiti. Takega duha 
izražajo tudi nekateri napisi: 

"ČE TI SRCE V BOLESTI MRE 
ČE STRE SE TI V VELIKI BOLI 
ČE SLEDNJA NADA SE PODRE 
OBUPATI NIKDAR NIKOLI" 

* 
"Ne obupaj v največji nesreči..." 

Drugi so napovedovali maščevanje 
rabljem: 
"DANES MI JUTRI VI 
KOLO SREČE SE VRTI" 

* 
"TOVARIŠI MAŠČUJTE NAS" 

Tesnoba in smrt 

Občutje tesnobe, obupa, smrti je pre
vevalo čas v celicah. Jetnica ga je 
izpovedala takole: 

"Sama sem v bunkerju 
ne vem kaj bo z mano 
veliko trpim, kje 
je moj ljubi dom in 
moja ljuba zlata mamica 
Stara sem 17 let 
Jezus, Marija Jožef 
pomagajte mi, rešite 
me iz te grozne ječe" 

Nad zaprtimi je plahutala grožnja smrti: 

"TE BODO UBILI FAŠISTI V DRAGI" 

V obupu so zapisane tele besede: 

"Za me življenja ni 
le smrt me veseli" 

Obsojeni na smrt so vtelesili svoje krike: 

"OBSOJENI 
NA SMRT 
ZAUPAM NA 
BOŽJO 
IN MARIJINO 
POMOČ" 

* 

To so moji dnevi 
/////////////// 

sedaj tu v grobnici 

čakam in premišljam 
mojo usodo k... sem bil 
obsojen na smrt 4.4.44. 
Opomba: Janez Sajovic je bil ustreljen 

31. julija 1944. 

"Ure čakanja na smrt so težke 
Tukaj zaprt 
JULIJ OCEPEK VOLČJI POTOK 

PRI KAMNIKU 3. 7.44 

TU ČAKAM NA SMRT NE DA BI 
KOMU KAJ KRIVEGA STORIL 
ZAHVALJUJEM SE VSEM PRIJA
TELJEM ZA VSE IZKAZANE U... 
IN OPROSTITE ČE SEM KOMU 
STORIL KAKO KRIVICO KER IN 
BRATJE NI REŠITVE. KAKO SEM 
SAM. TEŽKIDNEVI.TUŽNIDNE
VI. KJE SI SVOBODA MOJA 
DRAGA MAMICA SESTRE NE 
POZABITE NA MOJE MALE 
OTROČKE TAKO MI JE HUDO 
DA BI SKORAJ ZNOREL IN 
VZGAJAJTE JIH V ZNAČAJNE 
IN POŠTENE LJUDI. TUDI TEBI 
MARICA DRAGA MOJA SEM 
STORIL MOGOČE..... SLABEGA 
TODA MORAŠ SE VDATI V 

GORENJSKI GLAS / stran 20 / 12. maja 1995 

RAZMERE KAKRŠNE SO. KRIV 
MOJE SMRTI JE... DA BOŠ VE
DELA MNOGO SI JE PRIZADE
VAL, DA ME UNIČI.POZDRAV-
LJAM ŠE ENKRAT VSE SKUPAJ. 
JULIJ. DRAGI PRIJATELJ KI 
PRIDEŠ ZA MENOJ V TO LUK
NJO IN ČE TI BO SREČA BOU 
NAKLONJENA KO MENI, DA 
BOŠ ŽIV ODŠEL OD TUKAJ TE 
PROSIM PREPIŠI TE VRSTICE IN 
POŠLJI NA SPODNJI NASLOV 

JOŽEFA KREGAR 
HOMEC p.RADOMLJE 

pri KAMNIKU 
Opomba: Julij Ocepek je bil ustreljen 

31. julija 1944. 

obsojen na smrt 25. 9. 1944 
Zato ker sem bil 11/2 meseca partizan 
Imam ženo in dva otroka 
Potem se ve, da se imam dobro ali ne 
kjer bog je pravičen, bo že 
pravilno razsodil 
Opomba: Franc Goropečn ik je bil 

ustreljen 3. novembra 1944. 

Družine 

Ostro se je trpinom zarezala v dušo 
ločitev od družine. Mnogi so zapisali to 
svojo bolečino: 

"umreti težko ni 
pustiti drage svoje to boli" 

"Kako lepo bi bilo če bi še 
enkrat skup prišli v Naši Hiši 
a kaj Hiša, moja družina 
in moja glava to je vse" 

* 

"Če me več k vam ljubim ne bo 
vedite, da sem do zadnjega misa1 

na vas samo 
Zapustil sem dva 
zlata otroka" 

* 
"Oh to je strašno. Danes sem 
prosil, če bi smel pisati domov ̂  
ali je odklonjeno, kako to boli 



S P O M I N I 
Jože Košnjek 

"Nar lepše 
je pri svoji 
druzinici 
in živeti Jaz se spominjam 
nanjo vsaki trenutek" 

* 
"Janez, misli name" 

Vera 

Vera v boga je ujetnikom pomagala. 
Jetniki so veliko molili, svojo vero pa so 
izražali tudi v napisih: 

"Molimo za mir 
kdor ni do zdaj 
molit mora zdaj . 
in naprej 
o Bog usmiljenje" 

Največ so se priprošnjiki zatekali k 
Mariji (verjamemo lahko, da so imeli v 
mislih predvsem brezjansko Marijo): 

"0 ljuba Marija 
reši nas ječe, nedolžne otroke" 

"Marija mi bo pomagala in rešila 
iz tega gorja in trpljenja -
Marija pomagaj" 

* 
"Marija Ti mi pomagaj 
in reši me iz tega 
bunkerja" 

Med dokumentiranimi napisi pa je že 
napovedana tudi vera bodočih zmagoval
cev: 

"ŽIVIJO 
VELIKA RUSIJA" 

Nekdo je ob risbi srpa in kladiva zapisal: 

"V tem znamenju bo zmagal." 

Izdajalci 

Mnogi zaporniki so želeli zvedeti, kdo 
jih je izdal. Nekateri so imena domnevnih 
17-dajalcev napisali na zid. Nekdo se je 
?-grozil nad slovensko neslogo: 

"RAZLIČNIH ZVERSTEV 
NAD LASTNIM NARODOM 
ZMOŽNI SO SAMO SLOVENCI" 

Negotovost 

Zaporniki so izrazili tudi svojo negoto-
v ° s t nad bodočo usodo: 

Kam naj grem, ko pridem ven" 

• Posebej so bili v negotovosti tisti, ki so 
l'h pošiljali naprej v koncentracijska ali 
d r uga taborišča: 

"ZDAJ PA GREMO 
KAJ PA KAM NE VEMO NIČ" 

Radomeljčan in Novomeščan pa sta 
Premestitev v tabor išče sprejela kot 
lajšanje: 

"Toliko dni svabila tukaj 
danes 
pa greva v logar 
dovgo je bilo trpljenje 
pa je minilo 
14. 12. 1944" 

Tujci 
Svoje zaznambe so v celicah pustili 

tudi ujeti zavezniški piloti in zaporniki 
drugih narodnosti. Piloti so pisali pre
dvsem svoje naslove, eden od njih pa je 
napisal nekaj postaj svoje življenske 
poti: 

"ELEMENTRARY SCHOOL 
1920-1925 
STRETFORD GRAMMAR 
1925-1934 
MANCHESTER UNWERSITY 
1936-1939 
ROYAL ENGINEERS 
1939-1941 
ROYAL TANK REGT 
1941-XY" 

Žalostna zgodba FRANČIŠKE LAZAR s Hotavelj 

Vojna je vzela 
moža in štiri 

otroke 
Frančiška, ki bo 5. junija stara 98 let, pa je bila s petimi 

otroki izgnana na Bavarsko. 

Vsakdanjost 

Nekaj beležk nam priča o jedilniku, ki 
je bil predvsem brezmesni: 

"Danes je Miklavžev dan 
smo imeli 
za kosilo zelje in upam, 
da v bodočem 
letu pa bo že kaj drugega... " 

Zaporniki so si krajšali čas tudi z 
igrami. Nekajkrat je narisana podlaga za 
"špano". 

Če je bilo možno, so se sprostili tudi s 
pesmijo: 

"Ako te muči tuga 
zapoj si pesem 
za tugo je pesem lek " 

Frančiška Lazar, še vedno dobrega 
zdravja, čeprav bo 5. junija stara 98 
let, je doma s Stare Oselice, sedaj pa 
Živi pri hčerki Frančiški Likar na 
Hotavljah. Leta 1935 se je poročila z 
vdovcem Jožefom Lazarjem, ki je 
imel v prejšnjem zakonu pet sinov in 
tri hčerke, osmerici otrok pa se je 
pridružila še najmlajša Frančiška. 
Zakonu ni bilo usojeno dolgo tra
janje. Za vedno ga je prekinila vojna. 
Frančiški je vzela moža in štiri 
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njegove sinove, ostale s Homovčeve 
domačije pa je pognala na prisilno delo 
na Bavarsko v Nemčijo. 

Kdaj so vam vzeli moža in otroke? 
"Aprila leta 1942. Najprej so vzeli moža 

in sinova Janeza in Jernejca. Odpeljali so 
jih na Fužine, nato pa v Škofjo Loko, 
vendar so sinova spustili. Čez nekaj dni so 
ju prišli iskat, zaprli pa so še Feliksa in 
Jožeta." 

Kje so umrli? 
"Mož Jože in sinova dvojčka Janez in 

Jerneje so končali v Mauthausnu. Rečeno 
mi je bilo, da so umrli 9. julija leta 1942. 
Feliksa so ustrelili kot talca v Mostah pri 
Žirovnici, kje je umrl Jože, pa ne vem. 
Tako so od otrok ostali pri življenju še 
Pavla, Ivanka, Francka, Marica in Fran-
celj." 

Kdaj ste moža in fante zadnjič videli? 
"V loških zaporih. Trikrat sem jih šla 

obiskat. Dvakrat so mi rekli, da jih ne 
morem srečati, tretjič pa so mi dovolili. To 
je bilo moje zadnje srečanje z njimi. Potem 
je na plakatu pisalo, da so jih 8. maja 
ustrelili. Pa ni bilo res. Vsaj tri so odpeljali 
v Nemčijo v lager. To je bilo hudo." 

Zakaj so se Nemci tako znesli nad vašo 
družino? Ste pomagali partizanom? 

"Partizanom smo dajali jesti. K nam so 
hodili po hrano. Nikogar med njimi nismo 
poznali. Mislim, da smo bili izdani. 
Nikogar ne obtožujem, ker nimam doka
zov. Vendar je prišla vsakič, ko sem dala za 
svoje umrle za mašo, oseba, ki jo sumim 
izdajstva, v cerkev. Zanesljivo jo je pekla 
vest. Saj je bila izdaja v tistih časih isto kot 
ubiti človeka." 

Na domačiji ste potem ostali sami s 
petimi otroki? 

"Ne. Izselili so nas v Nemčijo, na 
Bavarsko, kjer smo delali na polju. 
Tamkajšnjim domačinom in tudi lagerfir-
erju sem povedala, kaj so storili naši 
družini. Zasmilili smo se jim in z nami 
niso grdo delali. Vsi Nemci niso bili slabi." 

Ste se, kljub temu da je bila skoraj 
polovica družine mrtva, radi vrnili do
mov. 

"Domov smo prišli julija leta 1945. Hiša 
na srečo ni bila zapuščena, ker je zanjo 
skrbela sestra Micka. Imam namreč štiri 
sestre. Vse smo še žive, vse smo že zelo 
stare in vse smo vdove. Domov sem se 
vračala vesela in žalostna. Vesela sem bila 
zato, ker gremo domov in je vojne konec, 
Žalostna pa zato, ker doma ni bilo nikogar 
več od naše družine. Ne morem povedati, 
kako je hud tak občutek. Nemce sem 
prosila, da bi možu in fantom prizanesli. 
Celo obljubili so, da jih bodo poslali na 
prisilno delo in ne v smrt, pa se je zgodilo 
slednje." 

Ob toliko gorja in trpljenju se bližate 
stotim letom. Vam življenje s tem nado
mešča tisto, kar ste zgubili? 

"Zdravje je še kar v redu. Le malo slabše 
slišim. Prejemam invalidnino, pa tudi 
krajši sprehod še zmorem." 



R E P O R T A Ž A 

Marko Jenšterle 

Leta brez lakote in s Titom 
Bilo je septembra 1988, ko sem se s skupino uslužbencev jugoslovanskega veleposlaništva v Buenos Airesu z 

avtomobilom peljal več kot 1000 kilometrov na sever Argentine, v mesto Salta, in to z enim samim ciljem, da kot 
dopisnik iz te države poročam o odkritju spomenika maršalu Titu. 

Skupina jugoslovanskih izseljencev, 
med katerimi so bili še posebej močni in 
aktivni Slovenci, se je namreč odločila, da 
tedaj že osem let pokojnemu predsedniku 
Jugoslavije postavijo spomenik. In to na 
trgu, ki se je imenoval Jugoslavija. Glavni 
organizator in financer akcije je b i l 
Slovenec Ivan Rupnik, ki je v Argentino 
pred dolgimi leti prišel za tri mesece in 
nato ostal vse življenje. Kol ikor mi je 
znano, spomenik Titu v Salti stoji še 
danes, tako kot tudi druga dva v Latinski 
A m e r i k i - tisti v M e h i k i (v parku 
Chapultepec v Ciudad de Mexicu) in v 
Gvajani. Latinska Amerika je bila pač 
kontinent, k i je najbolj zagreto sledil 
Titovi ideji o neuvrščenosti, še posebej 
Mehika, saj za to državo pogosto navajajo 
naslednji tragični stavek: "Uboga Mehika, 
tako daleč od Boga, pa tako blizu Z D A " . 

K o smo torej v Jugoslaviji izumili 
gibanje neuvrščenih , smo nemudoma 
dobili številne prijatelje po vsem svetu, 
predvsem pa tiste, ki so na svoji koži čutili 
politične pritiske tedaj vladajočih velesil -
Sovjetske zvez in Z D A . Hladna vojna je 
bila včasih hujša od odkrite, Tito pa je kot 
veliki vojskovodja in politik prefinjeno 
znal izkoristiti geografsko pozicijo Jugo
slavije med obema velikima blokoma in je 
gospodarsko pomoč sprejemal od obeh 
strani. Napaka te strategije je bila le v 
tem, da je bila kratkoročna in vezana 
predvsem na čas njegovega življenja, z 
razpadom komunizma, Jugoslavije in 
Sovjetske zveze (o čemer tedaj nihče na 
svetu ni razmišl ja l ) pa se je sploh 
pokazala za utopično. Kakorkoli že, časi, 
ki smo jih živeli v jugoslovanski diktaturi 
so bili za večino ljudi mirni in stabilni. 
Enostrankarski sistem in pomanjkanje 
demokracije sta za tiste, k i danes na 
primer umirajo v vojni v Bosni in 
Hercegovini, še vedno boljša opcija od 
te, s katero so soočeni zdaj. 

Ne glede na Titovo diktatorsko držo in 
osebno življenje, k i s komunizmom ni 
imelo nobene zveze (razen, če je sam 
mislil, da že živi po svojih potrebah, 
vendar je bil v tem v Jugoslaviji edini), 
je treba priznati, da mu je po drugi 
svetovni vojni uspelo stabilizirati etnično 
notranje razklano državo, saj je vsakemu 
narodu odvzel ravno toliko pravic ali 
naravnega bogastva, da ni mogel prevla
dati nad drugimi. Slovenci smo tako 
stalno tarnali o tem, da naš denar odteka 
na jug, pozabljali pa, da nazaj dobivamo 
tisto mirno in brezskrbno uživanje, po 
katerega na primer zdaj gledališča odha
jajo v Južno Ameriko. Srbi so v zameno 
za slovenski kapital pozabili na svoje 
p o l i t i č n e ambic i je in zgodovinske 
travme, Hrvati pa na srbske enklave na 
svojem ozemlju. 

Tita so imeli radi vsi, mlajša generacija 
ni razumela le tega, ko so naši dedki in 
babice ves čas ponavljali, kako si želijo 
umreti pred velikim voditeljem. V svoji 
zavesti so n a m r e č še imeli izkušnjo 
predvojne in medvojne Jugoslavije in so 
natančno vedeli, da živijo umetno ob
dobje, ki s potlačenim in zatrtim sovrašt
vom v nedogled ne more trajati. Večina, s 
to zgodovinsko izkušnjo neobremenjenih 
državljanov, pa se je predala mirnemu 
življenju v državi, iz katere si lahko odšel 
v tujino, kadar si hotel, le denar ni bil 
enakovreden tistemu na Zahodu. In ker 
ljudje že po naravi težijo h kvalitetnejše
mu življenju, smo skupaj bentili čez 
depozit, inflacijo ipd. , ne da bi se 

zavedali, kako je od 
vsega skupaj veliko 
hujša etnična vojna, 
kakršna danes obvla
duje Balkan. 

Tito je bil , tako kot 
vsi vel iki voditelji, 
p r a v a l e g e n d a . 
Znane so zgodbe o 
tem, da so ga v 
nekem obdobju v 
Rusiji zamenjali, v 
njegovi biografiji je 
sploh vrsta črnih lu
kenj. Ena od legend 
je vezana tudi na 
njegov spomenik v 
argentinski Salti. Na 
severu Argentine še 
vedno trdijo, da je 
m a r š a l T i to pred 
drugo svetovno voj
no bival pri njih in 
pomagal graditi že
lezniško progo do 
Antofagaste. O tem 
je bil leta 1988 pre
pričan tudi gospod 
Ivan Rupnik, ki je 
dejal: " K o smo raz
mišljali, kako bi obe
ležili naše delo na 
progi, odločitev ni 
bi la t ežka . M e n i l i 
smo, da je v Tito
vem l iku združeno 
vse to, kar smo hote
l i izraziti." 

Južna Amerika je 
brez dvoma konti
nent najlepših kon
trastov in prispodob 
in med temi dejstvo, 
da je "Rupnik Titu 
postavil spomenik", 
ni prav nič čudnega. 
K o sem pred dnevi v Venezueli obiskal 
polotok Arayo in tamkajšnje ribiče, sem 
se prisrčno spoprijateljil z domačinom, ki 
mu je bilo ime Hitler. K o sem ga vprašal, 
od kod to, mi je razložil, da je oče pač 

navdušeno prebiral vse, kar mu je prišlo 
pod roke, še posebej pa knjige o drugi 
svetovni vojni. Moj prijatelj Hitler mi je 
nato povedal, da imajo tudi bratje 
zanimiva imena, na primer Goering in 

Osvoboditev Kranja, 10. maja 1945 
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Einstein. Sam o nacizmu, koncentracijs
kih taboriščih in holokavstu ni vedel kaj 
prida. Znal je le nacistični pozdrav z roko, 
sicer pa ga politika sploh ni zanimala. Od 
nje so mu bile važnejše ribe in školjke v 
tamkajšnjem Karibskem morju. In moram 
priznati, da tedaj tudi meni. 

Sicer pa je bilo tudi velikemu prijatelju 
družine Rupnik iz Salte ime Domingo 
Capitanio, vendar so ga vsi klicali Tito. V 
končni fazi je res tragično, da so ljudje, ki 
so vsak na svojem političnem ekstremu 
poskrbeli za izginotje množice nedolžnih 
ljudi na koncu prekleli še svoja imena in 
priimke. Je kdo razmišljal na primer, 
koliko Adolfov je sploh bilo rojenih po 
drugi svetovni vojni? 

Tito bo še nekaj naslednjih generacij 
zaposloval zgodovinarje in druge ljudi. B i l 
je pač tudi nekakšna "blagovna znamka" 
Jugoslavije, saj nam je njegovo ime odprlo 
prenekateri posel ali pa so nas zaradi 
njega vsaj znali locirati na evropskem 
zemljevidu. Danes v Sloveniji še ne 
premoremo politike s takšnim medijskim 
vplivom. Titovo življenje je bilo življenje 
enega od mnogih salonskih komunistov, 
ki so po gverili iz fotelja naprej vodili 
revolucijo. Tako je živel čilski pesnik 
Pablo Neruda, tako še vedno živi Fidcl 
Castro, pa množica njemu podobnih, 
manjših komunističnih zavzetežev. Vojne 
so v glavnem preživeli politiki in ne pravi 
revolucionarji. Che Guevara na primer 
nikoli ni doživel miru in komunizma. 

Toda bogastvu preživelih komunistov se 
ljudstvo nikoli ni zoperstavljalo v kakšni 
resnejši obliki, ko pa je vendarle imelo 
zagotovljene socialne pravice, stalno služ
bo in brezplačno šolstvo ter zdravstvo. 

K o sem se nekoč v Južni Ameriki s 
prijatelji kregal o komunizmu in jih 
prepričeval o težkem življenju v njem, so 
mi vračali, da pač ne vem, kaj sploh jc 
revščina. Zdaj , ko lahko primerjam 
južnoameriško in našo tedanjo revščino, 
mi je popolnoma jasno, kaj so mi hoteli 
dopovedati. Razumem tudi, zakaj so se v 
Braziliji na primer tako razbohotili "rdeči 
škofje" z Leonardom Boffom, zagovorni
kom teologije osvoboditve, na čelu. Ta del 
cerkve zagovarja tezo, da je najprej treba 
pomagati ljudem na zemlji in šele nato v 
nebesih. Tega dela na zemlji pa je na 
zelenem kontinentu ogromno. 

Človek mora pač vsake toliko časa 
znova iti skozi ves pekel, da se zave 
vrednosti življenja v miru in pozabi na 
ambicije po večji količini denarja. Na 
koncu koncev ob vseh tragedijah, narav
nih ali političnih, rešujemo le še svojo 
kožo in prav nič drugega zraven. 

Vsem današnjim političnim grupacijam* 
ki si hlastno grabijo družbeni kapit a l 

nekdanje Jugoslavije in tedanjega delavs
kega razreda, bi moralo biti jasno, da vse 
prigrabljeno lahko čez noč izgine, če ° e 

bodo znali poskrbeti za varno in mim° 
življenje ljudstva v državi. 

Navsezadnje je Lenin komuni s t ih 0 

revolucijo zakuhal ravno v takih razmer
ah, ko se je buržoazija nezadržno bogati
la, ljudstvo pa gladovalo. Prav nikjer P 
ne piše, da ne bi znali tudi pri nas z n ° v ^ 
uporabiti ta zgodovinski recept, ki je siee 
na koncu propadel, vendar je vsaj 
dobrih sedemdeset let tudi revnim prine 
sel nekaj človeku dostojnega življenj^' 
Sedemdeset let brez lakote pa je P r 0 

enemu lačnemu letu več kot ogromno. 



o M N 

Jože Košnjek 
Generalpolkovnik IVAN DOLNIČAR, predsednik slovenske borčevske organizacije 

General Loehr se je obnašal kot vojak 
Maja leta 1945 se je moral slovenski partizanski polkovnik Ivan Dolničar, komisar 14. divizije, pogajati o vdaji s slavnim nemškim 
generalom Aleksandrom von Loehrom, poveljnikom nemških jugovzhodnih sil. Nasproti sta si stala 23-letni polkovnik in 60-letni 

generalpolkovnik, imela pa sta nekaj skupnega: oba sta bila letalca. 
General Dolničar. Vaša vloga ob 

koncu vojne je bila nekaj posebnega. S 
slavnim nemškim generalom Aleksan
drom von Loehrom ste se morala poga
jati o vdaji njegove jugovzhodne 
armadne skupine E. Zakaj so določili 
lavno vas? 

"Generalpolkovnik Loehr je bil takrat 
vrhovni poveljnik jugovzhodne armadne 
skupine E. V nemških oboroženih silah 
takih poveljstev ni bilo veliko. General je 
še aprila izdal neko povelje, v katerem nas je 
imenoval za bandite, kar je počela vsa 
nemška oblast in vojska. Med nekajmeseč
nim umikanjem z Balkana se je znašel v 
velikih zagatah. Njegova skupina se je skoraj 
v celoti znašla na območju Slovenije. Tudi 
sam se je s svojim štabom 3. maja preselil iz 
Zagreba na Polzelo. 6. maja je odletel v 
Gradec poročat nadrejenim o razmerah, v 
katerih se je znašel. Poveljujoči nemški 
maršal mu je dovolil, da se lahko pogaja z 
Zahodnimi zavezniki in rusko armado, ki je 
že osvojila Dunaj in je prodirala v dolini 
reke Drave, izgovoril pa si je tudi pravico 
pogajanja z jugoslovansko vojsko oziroma s 
4. operativno cono, vendar ni vedel, kakšne 
sile so na naši strani. Iskal je stike s 
predstavniki Titove vojske, kot se je sam 
izrazil. Bil je v kleščah. Na levo in desno ni 
mogel, na severu pa smo mi zaprli pot na 
Koroško. V vlogo pogajalca sem bil post
avljen naključno. Loehrov odposlanec je 
naletel name, ko sem se z dvema brigadama 
Pripravljal na odhod na Koroško prek 
Solčave, Pavličevega sedla do Železne 
Kaple in naprej. Z Loehrom sva se pogo
varjala, za konkretna pogajanja pa nisem 
imel pooblastila. Eno uro sva sedela in se o 
ničemer nisva mogla sporazumeti. Jaz sem 
Vztrajal na brezpogojni kapitulaciji na osnovi 
akta o brezpogojni kapitulaciji Nemčije, 
general pa je zahteval varno pot do 
Avstrije, kjer naj bi se predal zaveznikom. 
Končno je sprejel moj predlog, da greva v 
Topolšico, kjer je bil štab 4. operativne cone. 
Komaj sva se prebila do štaba. Na cestah in 
travnikih ob cestah je bilo polno vojaščine. 
Prišla sva do Šoštanja, tam pa je bila cesta 
Zminirana. Del poti sva šla peš, nato pa smo 
naŠli manjši kamion in se pripeljali v 
fopolšico. Generala so med potjo pozdravl
jali oficirji umikajočih se vojska in mu 
yzklikali, naj se ne preda. On pa je le 
molčal." 

General je predajo podpisal v Topol-
ŠJci^Kako je potekal postopek predaje?" 

Bil« je 9. maja. Jaz sem generala pripeljal 
Topolšico, potem pa sem želel, da ne 

sodelujem, ker sem imel s svojo 14. divizijo 
Q r u ge naloge. Predajo jc general podpisal 
P r e d načelnikom štaba 4. operativne cone 

etrom Brajevičem in politkomisarjem Ma-
evžem Hacetom. Mojo enoto so poslali v 

^elje, nato pa smo nameravali preko 
^aribora na Koroško, saj smo dobili vozila 
l n nam ni bilo treba iti peš prek Pavličevega 
S edla. Celjska kotlina je bila polna umika
joče se vojaščine. Treba je bilo zavarovati 
n ekatcrc objekte in sploh zavarovati mesto, 
S a J so ustaši grozili s požigom mesta. Stvari 
smo v dveh dneh uredili in umirili ter 
ekatere umikajoče kolone preusmerili v 

U r u ge smeri." 

^[a__slovenskem ozemlju se je takrat 
&£!Ulo_na sto tisoče vojakov raznih umi-
-3Uučih_ se vojska. Govorijo o milijonu 
Sliselo več. Za koliko vojaščine je šlo? 

Veliko vojaščine je šlo na zahod, kjer so se 
predali zaveznikom Več stotisoč pa je 
pritiskalo na avstrijsko mejo. Umikale so se 

c,nSke enote, policija, domobranci, ki so bili 
r** komando ss generala Roeacnerja, ikrat-
g v*a nemška armadna skupina s tistimi, ki 
F JI med vojno pomagali. Na Slovenskem je 

" ° takrat zajetih okrog 442.000 N 

Dolničar lovi generala 

Vaša zgodba z generalom Loehrom še 
ni bila končana. Pobegnil je in vi ste ga 
morali ujeti. 

"Dvanajstega maja je hotela moja divizija 
kreniti proti Mariboru, pa je prišel k meni 
Peter Brajevič in povedal, da je Loehr 
pobegnil. Ti ga najbolje poznaš, poznaš 
njegovo spremstvo in vozila, zato ga najdi 
živega ali mrtvega. Z bataljonom partizanov 
sem krenil v lov, vendar zaradi množice 
vojaščine in razmer, ki jih ni mogoče 
opisati, nismo prišli dlje kot do Šoštanja. 
Bataljon je tam ostal, sam pa sem s 
spremljevalcem krenil naprej. Peš sva kreni
la do Črne, kjer sem tamkajšnjim partizanom 
in terencem ukazal, naj zaprejo cesto proti 
Koroški. Vendar je bila predhodnica umika
joče se vojske hitrejša in je prebila zaporo. Z 
motorjem s prikolico sem krenil za njimi in 
jih po dveh kilometrih ujel. Takrat so se 
obrnili, si nadeli čelade in očitno mislili 
napasti. Nemški major je skočil s kamiona s 
pištolo v roki in zahteval, da kreneva do 
Črne, kjer naj bi dal povelje za odprtje ceste. 
Vemo, da ste vi ukazali, naj jo zapro, mi je 
dejal. Ker je šlo za resno grožnjo, sva z 
motorjem krenila nazaj. Zapora je bila 
odstranjena, Nemci so se vrnili, sam pa 
nisem odnehal. Na Poljani, kjer je Tomšiče
va brigada urejevala položaje, mi je koman
dant povedal, da je šla ponoči mimo skupina 
Nemcev, vendar s prepustnicami štaba oper
ativne cone. Te pa so imeli zaradi pogajanj 
samo v Loehrovem štabu. Zvedeli smo, da je 
šel v Bistrico nad Pliberkom, kjer je imel že 
urejeno poveljniško mesto. Nemci so raču
nali, da bi določeno fronto še vedno lahko 
držali, vendar je, potem ko smo mi*13. maja 
na Poljani razbili 104. nemško lovsko divizijo, 
ki je hotela s silo na Koroško, tudi general 
Loehr zgubil vsako upanje. Istega dne je 
krenil v Grebinj in se predal 17. artilerijskemu 
polku britanske armade. Tja sem ga šel 
osebno iskat, saj so ga Angleži izročili nam, 
ker jc z našo vojsko podpisal kapitulacijo. Ko 
sva odhajala, je dejal: tam, kjer so ostali moji 
častniki in vojaki, bom tudi jaz." 

Kakšen je bil pravzaprav general 
Loehr? 

"Obnašal se je zelo vojaško in korektno, 
čeprav je bil zelo nervozen. Bil je manjše 
rasti in starejši. 25. ali 26. maja leta 1945 naj 
bi bil star 60 let. Bil je vojak od glave do 
pete. Kot poročnik je začel vojaško kariero v 
Bosni še pred prvo svetovno vojno. Nato je 
ostal v avstrijski vojski in nato v nemški. Kot 
letalec je zelo hitro napredoval in je leta 
1939 med napadom Nemčije na Poljsko 
poveljeval letalski armadi. Tudi mi smo se 
obnašali vojaško. Ko je bil s svojim štabom 
zaprt v neki vili v Velikovcu, jim nismo vzeli 
vojaške časti in jim pustili osebno orožje. 
Generala smo hoteli peljati v Ljubljano, 
vendar je komisar tretje armade, kamor so 
nas vključili, zvedel za ujetnika in zahteval 
njegovo izročitev." 

Kje se je končala življenjska pot 
generala Loehra? 

"Po ukazu tretje armade so naši njegov 
štab in njega razorožili in orožje zmetali na 
kup, med njim tudi njegovo pištolo walter. 
Moj spremljevalec Gregor jo je pobral in 
rekel: tovariš komisar, vzemite jo. Vzel sem 
jo in jo hranil, sedaj pa je v preurejeni 
spominski sobi v Topolšici. Loehra so nato 
odpeljali iz Maribora v Beograd, kjer je bil 
kar dolgo v zaporu. Tam je veliko pisal o 
sebi, o dogodkih, ki jih je doživel. Jaz sem te 
zapiske bral. Potem je bil obsojen na smrt. 
Določili so mu za vojaka bolj častno smrt: 
smrt z ustrelitvijo in ne z obešanjem." 

Predaja v Topolšici je nekaj posebne
ga: skupina E se ni predala veliki 
zavezniški sili, ampak vojski malega 
naroda. 

"To drži. Predaja Loehrove armadne 
skupine ima enako vrednost, kot predaja 
nemške armadne skupine C zaveznikom v 
Caserti. Prav tako je bila predaja storjena v 
času, ko je bila povsod po Evropi vojna že 
končana. Druga svetovna vojna se je tako 
končala na naših tleh." 
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Partizani smo za sožitje 

Slovenija bo praznovala dan zloma 
nacifašizma in konec druge svetovne 
vojne. Nekateri, predvsem borci, pravi
jo, da premalo slovesno, in da bi morala 
vaša organizacija sama proslaviti zma
go. Kakšno je vaše mnenje? 

"Zmago bomo Slovenci dostojno proslavi
li . Borci smo prepričani, da zmaga ni samo 
naša last, ampak je zasluga naroda, država pa 
je njegov predstavnik, zato naj proslavitev 
organizira država tako kot povsod po Evropi. 
Nekateri naši spori glede tega so zgrešeni, 
predvsem glede predlogov, da bi bila proslava 
spravno usmerjena. Že večkrat sem povedal 
in ponavljam: mi praznujemo zmago na 
fašizmom in nacizmom ter konec druge 
svetovne vojne in tu bi morali biti enotni. 
Tisti, ki ne bodo zraven, bodo veliko zgubili 
in se bodo mogoče te napake zavedeli 
kasneje. Nekaj drugega pa je, kar se je 
dogajalo po vojni." 

Glede tega so zahteve, da naj se borci 
opravičijo. Vi ste to že storili, vendar se 
zahteve ponavljajo. Zakaj vi ne zahte
vate opravičila tudi z druge strani? Sploh 
pa imam občutek, da vas je kdaj celo 
sram povedati, da ste se borili za 
domovino. 

"Vojna je vojna in vsaka vojna je zelo grda 
zadeva. M i ne zanikamo, da so se dogajale 
tudi grde stvari, in da so bile žrtve tudi 
nedolžni ljudje. Za te grdobije smo se mi že 
opravičili. Obsojamo izvensodne poboje 
zajetih domobrancev, ki so bili že razoroženi 
in so bili vojni ujetniki. Naša organizacija pa 
se je morala prilagoditi novim razmeram in 
položaju. Bili so šoki in stresi, vendar nikdar 
nismo bili potisnjeni na obrobje. Sedaj se 
moramo pogovarjati z državo, strankami. 
Borci smo za geslo praznovanja izbrali 
besede Mir, svoboda in sožitje. Smo za 
sožitje ne glede na to, kaj je kdo počel v 
preteklosti. Ne more pa biti naročene sprave, 
pa naj jo zaukažeta država, Cerkev ali kdo 
drug. Gre za sožitje in zato, da se drug do 
drugega normalno obnašamo. Pogovarjali 
smo se s štajerskimi in gorenjskimi mobilizir
ana v nemško vojsko. Podpiramo jih v težnji, 
da so žrtve vojne. Mnogi so prišli v partizane 
in so bili dobri vojaki. Nekateri so zelo hitro 
napredovali. Tudi z domobranci smo se 
soočali na televiziji. Antonu Drobniču sem 
rekel, naj priznajo vsaj napako pri prisegi 
Hitlerju, tujcem. Če bi to storili, so naša vrata 
odprta za pogovor." 

Kakšen je odziv? 

"Nikakršen. Drobnič je rekel, da je bila 
prisega politično napačna, pravno pa ne, in 
da so prisegli s figo v žepu. A l i so potem 
krivo prisegli tudi Bogu, saj se imajo za verne 
ljudi. So potem tudi njega izdali, saj se 
prisega začenja z besedami: Pred vsemogoč
nim Bogom ... Zakaj so pristali, da so postali 
del nam nasprotne strani. V Sloveniji smo bili 
med vojno na eni strani mi, na drugi pa 
okupatorska oblast s pomagači, ki so bili del 
te oblasti in vojske. Domobranci niso bili 
posebna, izdvojena vojaška sila, ampak so 
bili pomožna policijska sila pod komando SS, 
pa tudi bežali so z njimi. Zakaj niso ostali 
doma. Ko smo mi na prošnjo zaveznikov 
minirali komunikacije priti Italiji, da bi oni 
lahko hitreje napredovali, so domobranci 
stražili železniško progo Ljubljana - Trst, da 
so Nemci lahko dovažali dodatne obrambne 
sile za zaustavitev zavezniškega napredovan
ja. Za koga so se potem tolkli. Za nas ne. 
NOB je bila vrh slovenskega uporništva. 
Pred njo so bili upori in punti, vendar tako 
dolgega, štiri leta trajajočega upora do leta 
1941 ni bilo. Ker smo zmagali, nam je bilo 
lažje leta 1991 oblikovati svojo prvo samos
tojno državo. To je treba priznati, ne glede, 
katero ideologijo ima kdo za svojo. Prihod
nost bo povedala, da imamo prav." 
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Miha Naglic 

PODBLEGOŠKO PREMIŠLJEVANJE 

Potrpeti ali upreti se 
Za nami je ie 50. mednarodni dan zmage 

nad fašizmom. "Nultega" nisem doživel. Prvi, 
ki se ga res dobro spominjam, je trideseti - tisti, 
ki smo ga "obhajali" v teh dneh leta 1975. Bil 
sem študent in živel sem v Ljubljani. Proslavl
jali smo tri dni zapored, od petka do nedelje. 
Ponočevalo se je, jedlo, pilo in plesalo. Naj se 
ve, kdo je zmagal! Sicer pa kakšnih dvomov o 
tem sploh ni bilo. Bilo je namreč (a to vemo 
šele zdaj) sredi "svinčenih" sedemdesetih let. 
Ki pa sploh niso bila slaba. Spominjam se, 
kako sem istega leta, kmalu po omenjeni 
proslavi dva tedna delal na Gospodarskem 
razstavišču (preko Študentskega servisa); 
postavljali smo razstavo pohištva. Potem pa 
sem se s prisluženim denarjem cel mesec 
(september) potepal po Grčiji in njenih 
otokih. Spominjam se nadalje, da se mi je 
tisto nedeljo zgodilo nekaj, kar se mi ni ne prej 
ne pozneje: s prijatelji smo šli gledat nogo
metno tekmo. Prvoligaško, med skopskim 
Vardarjem in domačo Olimpijo; vstop je bil, 
Zmagi na čast, prost... 

Letos je precej drugače. Obletnica je sicer še 
bolj okrogla, abrahamovska. Zmagovalci (in z 
njimi poraženci), kolikor jih je še, so v 
metuzalemskih letih. (Noetov stari oče Metu-
zalem jih je baje doživel kar 969; sinovi 
Zmage 45 pa jih imajo med 69 in 96.) Vendar 
to ni nič nenavadnega; čas teče in nič ne reče. 
Zato pa se zmagovalci (in mi vsi z njimi) 
sprašujemo, kako da ob proslavah ni več tiste 
nekdanje samohome in samoumevne prešer-
nosti. Ve se sicer, kdo je zmagal, a na zmago je 
padla senca tistega, kar so nekateri od 
zmagovalcev počeli po njej. Zato slednji 
proslavljajo bolj zase, obdani z bistveno 
ožjim krogom privržencev in dedičev. Tisti, 
ki so na proslave hodili zato, ker so bile 
obvezne, se držijo ob strani. Mnogih pa tako 
ali tako ni bilo nikoli zraven. Nemara me 
boste vprašali, h katerim se prištevam sam. 
Nagibam se še vedno k zmagovalcem. Vendar 
sem se sam pri sebi zaobljubil, da se tokrat ne 
bom pustil zapeljati v njihove igre. Saj iz 
izkušnje vem, da dobička, ki so ga z njimi 
ustvarjali, "simpatizerji" nis(m)o bili deležni. 
Z izjemo kake drobtine, ki je padla z mize. 
Vrh tega so igre v fazi, za katero velja 
znameniti "rien ne va plus". Ali pa se samo 
meni tako zdi. Kakorkoli že, sklenil sem, da se 
teh iger več ne grem. In da pojdem samo na 
Blegoš, zaradi gore same in zaradi ljudi, ki jih 
srečuješ širom po njej. Zmagi na čast in 
"decidirano" brez častenja zmagovalcev. 
(Tega imam čez glavo še iz časov, ko sem bil 
njih poklicni častilec.) Vendar se je kmalu 
pokazalo, da čisto brez poklona tudi tokrat ne 
bo šlo. To pot so me na "steze slave" zapeljali 
uredniki. Glasova urednica me je pregovorila 
k razmišljanju o Zmagi in Evropi. Nakar sem 
se dejansko razpisal o bojevnikih in o 
Žirovskem Vrhu, o čisto navadnih ljudeh, ki 
so se skrivali in borili v žirovskarskih 
gozdovih, brez velikih začetnic in brez božje 
pomoči. Vendar sta Uran, ki je vse to opazoval 
Z neba in uran, ki se skriva globoko v 
Žirovskarskem podzemlju, opravila svoje; 
zavedla sta me s pobočij Žirovskega Vrha h 
koreninam Evrope. 

Z Žirovskega Vrha 
h koreninam Evrope 

Članek, ki je nastal, je bil torej namenjen 
Gorenjskemu glasu, vendar ga je, še preden je 
prišel do njega, v trenutku moje neprevidnosti 
"ugrabil" g. Janko Lorenci, urednik Sobotne 
priloge Dela (6. maja 1995) in ga objavil pod 
naslovom "Hej brigade! - Fej brigade?" Ker je 
tole pisanje nekakšno nadaljevanje onega, naj 
ga najprej na kratko povzamem. Stvar je v 
tem, da nisem pisal o partizanih in domo
brancih, o okupatorju, kolaborantih in osvo
boditeljih kot takih, temveč o moji skušnji 
vsega tega, v navezavi na žirovskarstvo. 
(Žirovskarski je pridevnik samostalnika Žir 
ovski Vrh, ta pa je ena od usodnih postaj 
gorenjskega partizanstva in hkrati pobočje, 
pod katerim se odvija in na katerega se 
vzpenja moje življenje.) Izhajajoč iz lokalne
ga, sem se podal na pot premišljevanja in 
hodeč po njej prišel do spoznanja, ki ni samo 
zanimivo, ampak je prav "globoko": da segajo 
nekdanja in sedanja prizadevanja partizanstva 
in domobranstva do samih korenin Evrope! 

Stvar je namreč taka, da so bili Slovenci 
aprila 1941 postavljeni pred izvršeno dejstvo 

okupacije. To je bilo tako, da pred njim ni bilo 
mogoče zamižati, ampak se je bilo treba 
opredeliti v izbiri: potrpeti ali upreti se! Pri 
čemer je prva možnost izvirno judovska, 
druga pa grška. Judje so stoletja živeli pod 
tujo oblastjo (v Egiptu ali v svoji domači 
Judeji pod Rimljani), in če so hoteli preživeti, 
jim ni kazalo drugega kot potrpeti. Grki pa so 
bili najsvobodnejše ljudstvo starega veka, ki je 
v svojih mestnih državicah (polisih) doseglo 
vrhunce tedanje gospodarske, politične in 
duhovne ustvarjalnosti. Da bi jim kot takim 
vladal nekdo drug, od zunaj ali okupator - to 
jim je bilo naravnost nepojmljivo. Kaj šele, da 
bi kaj takega dejansko prenesli! Če je kdo 
prišel nadnje (Perzijci, npr.), so se mu uprli, ga 
pregnali ali pa umrli. Tretje možnosti dejansko 
ni bilo. Rimljani, ki so si Grčijo podredili 
pozneje, ko se je v sami sebi že izživela, ji 
pravzaprav niso bili tujci ali okupatorji; hkrati 
Z vključitvijo grških dežel v svoj imperij so 
prevzeli tudi njih omiko, ki je bila višja od 
njihove. Rimljani se z duhovnimi zadevami 
niso obremenjevali; niso bili niti potrpežljivi 
verniki, vdani v minljivo usodo tega sveta, 
zapisani večnosti onega (kot Judje) niti 
suvereni svobodomisleci sredi zemlje (kot 
Grki, vladarji Sredozemlja). Niso bili niti 
verski fanatiki niti aristokrati duha; bili so 
predvsem tosvetni pragmatiki in izvrstni 
pravniki. Kot taki so judovsko-grški alterna
tivi dodali še pravni ukrep (sankcijo): enim 
imetje in svobodo, drugim upanje in sužnost. 
Nakar so šle stvari počasi naprej in prišle do 
današnjih dni. 

Tako sem razmišljal in se vprašal, ali je bilo 
tedaj sploh kaj čudnega, da si je leta 1941 
svobodoljubni, frajgajstovski del Slovencev 
izbral upor, potrpežljivi in pobožni, v krščans
ki ponižnosti vzgojeni pretežni del pa čakanje. 
Bili smo pač že stari Evropejci, dediči Evrope, 
napajajoči se iz njenih treh temeljnih virov: 
grškega, judovskega in rimskega. Izvorno ni v 
tej izbiri nič nenavadnega. Zapletla se je šele, 
ko so komunisti izigrali svoje karte in ob 
uporu napovedali še revolucijo ("bili smo nič, 
bodimo /=vzemimo/ vse"), ki je nasilni 
prevzem oblasti in hkrati nasilna prerazdeli
tev lastnine - in tako prekršili rimsko pravo, 
po katerem je lastnina sveta. Belogardisti in 
domobranci pa so, ko so (da bi branili dom 
pred komunisti) od okupatorja vzeli orožje in 
mu vrh tega še prisegli, v svoji starosvetni 
vnemi "spregledali" grški princip svobode. 
Drama se je tako zapletla in tisto, kar se je 
Zgodilo spomladi 1945, je bilo samo njen 
vrhunec. Epilog pa doživljamo šele danes. 

Danes je mogoče po svoje razumeti in 
opravičevati obe strani. Je pa nekaj (vsaj 
zame), zaradi česar je bila partizanska izbira 
moralno boljša. Pri čemer je bila, gledano 
objektivno, najprej in predvsem upor proti 
okupatorju in šele potem, čeprav vse bolj, 
komunistična revolucija. Poglejte: če bi se vsi 
postavili na stran in potrpežljivo čakali, kaj 

bo, potem bi Hitler zmagal! In nas, kot 
Slovencev, ne bi bilo več? Naj se z njim 
tolčejo Angleži, Američani in Rusi, nas je 
premalo, zato raje potrpimi in počakajmo. 
Takšno stališče je seveda razumljivo ni pa 
moralno sprejemljivo... 

Tantadruj, katera j e prava? 
Tako sem začel razmišljati 27. aprila, 

spodbujen s postpartizanskim mitingom na 
Javorču, enem od vrhov Žirovskega Vrha. 
Posvetilo pa se mi je šele pozneje, pred 
pisalnim zaslonom. Še enkrat sem se, tokrat 
povsem zavestno, opredelil za upor, za grško 
izbiro, v kateri sem bil sicer že davno 
"indoktriniran". Hkrati sem skušal razumeti 
tudi drugo stran, ki je izbrala judovsko 
možnost. Navsezadnje je bila v začetku taka 
izbira večine. Koliko se jih je pa uprlo že leta 
1941? V Žireh samo 5 od 3200, kolikor je bilo 
prebivalcev v predvojni občini. Niti en cel 
odstotek! Dobrih 99 odstotkov se jih je 
odločilo počakati. In s tem potrpeti. Za 
odkrit, oboroženi odpor so se začeli možje 
in fantje odločati šele od januarja 1943 naprej. 
Tedaj so bili namreč celi lemiki postavljeni 
pred novo izbiro: ali v nemško vojsko ali v 
hosto. Za njih tretje možnosti (ostati doma) ni 
bilo več. Pozneje, ko so Nemci odšli in so bile 
Žiri "svobodne" (od 23. oktobra 1943), je 
novo serijo odločitev sprožila partizanska 
mobilizacija. Kdor ni bil za partizane, je imel 
spet samo še eno možnost: k domobrancem, v 
eno od postojank v bližnjih Dolomitih (Rovte, 
Vrh Sv. Treh kraljev, Šentjošt...) ali v Gorenjo 
vas. Odločitev, ki se je pozneje, maja in junija 
1945 izkazala za napačno. 

Danes hočejo nekateri domobransko rav
nanje prikazati kot pravilno. Po tejle "logiki": 
domobranci so se borili proti komunizmu, ki 
je bil "zločinski" in je pozneje (do 1989) 
propadel. "Tantadruj, ne bo prava," bi rekel 
Župnik Kdor drugemu jamo koplje, sam 
vanjo pade. In prav to so počeli domobranci. 
Kopali so jamo, v katero bi potem Nemci (ali 
Angleži) zakopali komuniste. Nakar so se v 
njej znašli sami. Pri čemer ne gre za to, da bi 
človek enim ali drugim kaj takega privoščil. 
Danes gre samo še za "suho" resnico, za 
zgodovinsko presojo tedanjih dogodkov. Na te 
pa je treba, po pravilu stroke, gledati in jih 
presojati v dvojni osvetlitvi; najprej v luči 
(kontekstu) tedanjih, njihovih, in šele nato v 
luči današnjih, naših spoznanj. Na primer: 
oditi v partizane je bila grška, moralna 
odločitev. Dejstvo, da je bila pri mnogih 
povezana s komunističnimi ideali, ne zmanj
šuje njene teže. Komunizem je bil tedaj, spričo 
vsepričujočih socialnih krivic, živa in privlač
na ideologija, kateri so sledili milijoni, najvišji 
intelektualci (Jean-Paul Sartre in Dušan 
Pirjevec) in preprosti proletarci. Danes sicer 
velja za zgrešeno, vendar vrednosti parti
zanske izbire ne zmanjša - spričo grškega, 
večnostnega momenta. 

Prihod gorenjskih partizanov v Tržič, maj 1945 

Postavimo zdaj pod omenjeno dvojno luč • 
domobransko odločitev. V začetku je bito 
enaka odločitvi večine: počakati in potrpeti-
To je krščansko, tu ni kaj dodati. Vztrajanje 
pri ohranitvi obstoječe razdelitve lastnim 
(četudi krivične) sicer ni najbolj krščansko, 
je pa rimsko in s tem evropsko. Vzeti Z& 
zaščito te lasmine (in zato je šlo, bolj kot Zt 
take ali drugačne ideale) orožje od okupator' 
ja, pa je sila vprašljivo. Po svoje razumljivo, 1 
vprašljivo. Vprašanje je morda, katero zlo i 
bilo večje: nacifašistična okupacija ali obet 
komunizma. V evropskem koordinatnem 
sistemu vrednot velja (tedaj in danes), da j* 
bilo prvo zlo večje. Ergo... Po drugi strani je 

pred sodbo zgodovine ravnanje komunistov-
Jemati svojim nasprotnikom in jih brel 
obsodbe pobijati je dvojen zločin; po krščanS-
kem zakonu (dekalogu) in po rimskem praW 
se takemu ravnanju reče kraja in umor. Seveda 
taka obsodba ne zadene partizanstva v celoti-
To (v mojih očeh in pred očmi Zgodovine) 
ohranja svojo grško veličino, kljub dejstvu, da 
je bilo neločljivo povezano s komunizmom-
Navsezadnje se je v zgodovini velikokrat 
kradlo in pobijalo tudi v imenu krščanskih 
idealov: križarske vojne, inkvizicija, tridese
tletna vojna... 

Blegoška razsodba 
Če ostanemo pri načelnem obračanju 

Zgodovinskih dejstev, potem ne pridem0 

daleč. Partizani in komunisti imajo svoj 
prav, domobranci in klerikalci svojega. Jm 
sem se hotel, kot rečeno, od teh brezplodni 
razprav distancirati, vendar ni šlo. Ko sem m 
vanje pritegnjen, sem skušal zagovarjati svojo, 
partizansko stran. Ker s tem, ko jo skušajo 
razvrednotiti, pehajo v nič tudi vse tisto, v ko1 

sem sam verjel. In tega se ne kanim kar tako 
odreči, čeprav je bilo z določenih vidikov 
Zgrešeno. Kaj pa ni, če na stvar pogledaš 
drugače, kot je običajno? Če partizanstvo 
presojaš v judovski in rimski luči, ni bogv( 

kaj. Ko sem ga postavil pod grško ("P0' 
gansko"), se mi je znova pokazalo v vsem 
sijaju. Ko to zapišem, se oglasi nek notranji 
glas, vprašujoč: "Kaj pa, če pod grško Vm 
postaviš še domobranstvo, ki je bilo svojevr
sten upor, upor proti komunizmu? Ko postane 
jasno, da ti bodo zaplenili delavnico ali njivo, 
kaj ti je storiti? Naj jih po krščansko pozdravil 
in jim nastaviš še hišo in gozd? Ali pa se jim 
upreš, kot bi se stari Grk?! In čeprav je orol/e 

od Italjanov in Nemcev? Ti so tako ali ta»° 
zmeraj zasedali našo deželo; vrh tega sta t° 
nadvse krščanska naroda, tako kot smo ml> 
Slovenci. In ne nazadnje: Kdo je bil, ki g 
začel? Mar ni bil komunist Kajn, ki je 
brata Abla, ponižnega kristjana?" - Spraše
vanje, ki ne vodi k dokončnim odgovorom-

Tako sem v gornjem, žirovskarsko intomr' 
anem spraševanju, obstal. Nakar sem se * 
nedeljo, 7. maja, podal še na Blegoš. Pa n t 

zato, ker je najvišji vrh gomejskega juga in s l 

Z njega vidi največ in najdlje. Luč, ki venome 
prihaja z vzhoda, in somrak, ki se slej ko Pft> 
zariše na zahodu - to dvoje se da resničn 
ugledati le v duhu, nadmorska višina Jr 
pomaga. Se pa z Blegoša, kadar je izjem* 
lep razgled, vidi "morje Adrijansko", 1 

katerega je v letih 1918-1945 že kazalo, *P 
ne bo nikoli več "slovansko" (slovensko)- & g 
bilo od zmagovitih majskih dni leta 1945 spe 

In to ne kar samo od sebe, ampak po zaslu?, 
del 
in 
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slovenskih upornikov. Čeprav je takrat en 
Slovencev doživljal zmago kot poraz v' 
"zamenjavo enega totalitarizma z drugi*1 

(nacifašizma s komunizmom), se zdi, da J 
večina tiste dni vendarle doživljala 11 . 
svobodo - ne kot abstraktni pojem, arnf 
kot nekaj, kar se diha. Meja, ki je četrt stoWR 
ločila gorenjski del rovtarskega sveta 
primorskega, je čez noč izginila. To izgin° > 
pa so že od jeseni 1943 "trasirale" partizans 
enote IX. korpusa, ki so to mejo nepresta 
križale, kot da je ne bi bilo. 

Sedel sem pri blegoški koči na Murovah^ 
se oziral proti vrhu naše "rodovne &*~A 
Zagledal sem se v nepregledno množico jr*Z 
ki so kakor mravljinci, a zgolj "rekreativn 
gomazeli po strmini, eni gor, drugi a jg 
Vprašal sem se, koliko je med njimi takvi, 
se še zavedajo pomena ponovne zdru*1 

slovenskega ozemlja spomladi 1945? Ozem i 
kije bilo razkosano v letih 1918 in 1941 »**J 
katerega so se v teh hribih borili partizani- j 
to, da bo slovenski tudi Blegošev 
Porezen. Za svobodno Slovenijo jim r ^ 
povečini, ne za komunizem. Komunisti so . 
Žalibog, v tistih letih edina politična sila, j 
hotela in znala organizirati upor. Upor, ^ 
tlel v ljudeh, ki se niso hoteli in t* jj 
sprijazniti s (po)trpljenjem. Upreti se P ^ 0 

bistveno več kot zgolj potrpeti. Tudi ce 
misli drugače. 



PONEDELJEK, 15. MAJA 

T V S 1 

9-30 Malo angleščine, prosim 
9.55 Uporniki v službi kralja, 
danska nadaljevanka 
10.20 Znanje za znanje, učite se z 
nami 
10.45 izobraževalna oddaja 
11.30 Oglasi se! Tako temno je, 
švedski film 
13.00 Poročila 
13.05 Športni pregled, ponovitev 
15.00 Mahabharata, 5. del an
gleške nadaljevanke 
15.55 Obzorja duha 
16.20 Dober dan, Koroška 
17.00 TV dnevnik 
17.10 Otroški program: Radoved
ni Taček: Pastir 
17.30 Pravljičar, ameriška nani
zanka 
18.00 Regionalni studio Maribor 
18.45 ABC - ITD, TV igrica 
19.30 TV dnevnik 
19.55 Šport 
20-05 Prima sezona, češka nadal
jevanka 
21.00 Pravičnost na preizkušnji 
22.00 Poročila 
22.16 Šport 
22.20 Žarišče 
«2.45 Sova: Murphy Brown, 
ameriška nanizanka 
23.10 Mancuso, FBI, ameriška 
nanizanka 

T V S 2 

13.00 Euronevvs 13.35 SP v 
boksu, finale, posnetek iz Berlina 
14.35 Jadranje - DP v Match 
Raceu, posnetek iz Izole 14.50 
Zrcalo tedna 15.10 Utrip 15.20 
Presodite 16.15 Poglej me! 17.00 
Sova, ponovitev 18.45 TV avto-
[Jiagazin 19.15 Sedma steza 
«0.05 Gospodarska oddaja: 
•0.000 obratov 20.55 1939, 3., 
zadnji del švedske nadaljevanke 
«1.55 Studio Citv 23.00 Brane 
nončel izza odra 

H T V 1 
J-55 Poročila 8.00 Dobro jutrć 
tO.OO Poročila 10.05 Šolski pro
dam 10.25 Življenje po George-
Su"- Portret vulkana, ki je zadremal 
11.15 Once upon a tirne 11.00 
svečano zasedanje sabora 11.30 
jjandokan, -risana serija 12.00 
poročila 12.15 Emparatriz, nadal
jevanka 13.00 Roe proti VVadeu, 
arneriški barvni film 14.45 šolski 
^ogram 15.45 Kljukica, risanka 
16.05 Modul 8 16.30 Hrvaška 
^anes 17.00 Učimo se o Hrvaški 
" 3 0 Santa Barbara 18.15 Kolo 
IJCa 18.50 Živeti z 19.30 Dnevnik 
5*10 Planetarij 21.05 Hrvaška in 
'yet 21.55 Obličje zmage - Blei-
r^rg, dokumentarna oddaja 22.44 
Jnevnik 23.00 Slika na sliko 23.30 
C agrebški kvartet sakdofonistov 
°-30 S a nje brez meja 

H T V 2 

15.10 TV koledar 15.20 NBA 
, -05 Vojne po svetu, dokumen
t a serija 18.30 Dr. Ouinn 17.40 
^°Sarka: Revijalna tekma (ž), 
prenos iz Šibenika 19.15 Risanka 

».30 Tv dnevnik 20.10 Arena 
f M o Murphy Brown, humoristič
na nanizanka 21.45 Vsiljivci, 
goriška nanizanka 22.40 Detek 

a « Miamija, nanizanka 

K A N A L A 
s p ° ! , e d n a 1 0 1 5 L u č 

IljH?4 e 1 1 0 5 0 b a , n a straža 
12 in £ t u d e n t s k a 1/4, ponovitev 
13 nn žametne vrtnice, ponovitev 
16 iS A s n o P 1 3 0 5 S P o t t e d n a 

Viri ^ ' a , a n o t a - ponovitev16.40 
d^ e° ,9ralnica17.10 Klasična vi-
v ni9 v a - Ponovitev 18.00 Alica 
1» t v ? b e n i d e ž e l i 1 8 -45 A shop 
l i l o P o r o c i , a 1 9 0 5 Risanka 
nari 7 ^~uc svetlobe, ameriška 
Wn V a n k a 2 0 0 0 Dežurna le-
P0r^5' španska nanizanka 20.30 
filrr,9o a 29- 3 5 Zadnji let, ameriški 
*furi 1 0 S ,udentska 1/4, oddaja 
9Wk n t o v F D V 22.25 Alica v 

6 e l e U - Ponovitev 23.10 
C|Jf , &dna 23.15 A shop 23.25 

O š t r i j a 1 

Otrošk 
lilrnn^' Ponovitev ameriškega 
* W 12.50Čas v sliki 13.60 
^i o n 6 ! 1 6 1 k o r »ca vojne v Evropi 
VrLv °rientacija 14.25 Moč 
i f,'1, nadaljevanka 15.10 Umor 
^h.nP 1 ? 3 ' 8 16-00 Vsak dan s 
1>.0K )?vk o r n 1 7 0 0 čas v sliki 

uobrodošli v Avstriji 18.55 

i program 11.15 Moč-

Kuharski mojstri 19.00 Pri Huxta-
blovih 19.30 čas v sliki/Vreme 
20.00 Pogledi od strani 20.15 
Otto - Film, nemška komedija 
21.40 08/15, 2. del nemškega 
filma 23.15 Čas v sliki 23.20 
Koncert svobode 1.20 Strašno 
prijazna družina 

A V S T R I J A 2 

7.00 Vreme 9.00 Čas v sliki 9.05 
Vsak dan s Schiejokom, ponovi
tev 10.05 Ko v nedeljo zvečer igra 
godba, ponovitev nemškega filma 
12.50 Čas v sliki 13.00 Petdeset 
let konca vojne v Evropi 
14.00Orientacija, ponovitev 14.25 
Moč strasti 15.10 Umor je napi
sala 16.00 Vsak dan s Schiejokom 
17.00 čas v sliki 17.05 Dobrodošli 
v Avstriji 18.55 Kuharski mojstri 
19.00 Zvezna dežela danes 19.30 
Čas v sliki/Kultura 19.53 Vreme 
20.00 Šport 20.15 Hribovski 
zdravnik 21.10 Tema 22.00 Čas v 
sliki 22.300b pol enajstih, oddaja 
o kulturi 23.05 Nikotaus Harnon-
court 23.40 Devetintrideset stop
nic, angleška kriminalka 1.05 
Sum, ameriški triler 2.40 Sužnja 
srca, angleška melodrama 4.30 
Rešilni čoln, ameriški film 

T E L E - T V K R A N J 

... Videostrani 18.45 Test slika 
19.00 TV napovednik TELE-TV 
19.03 EPP blok - 1 19.10 OBJEK
TIV GORENJSKE 11 (informativna 
oddaja) 19.30 Iz izbora: MINI PET 
(otroški glasbnei videospoti) 
20.00 Danes na videostraneh 
20.03 EPP blok - 2 20.10 POT 
SREČE IN HARMONIJE (TRANS
CENDENTALNA MEDITACIJA) 
21.06 TEDEN MLADIH 95: MLA
DINA OSVAJA KRANJ (v živo) 
21.30 EPP blok - 3 21.35 
ŠPORT: JADRALNI PADALCI V 
ŠPANIJI (AIR SYSTEMS, d.o.o.) 
22.30 RAZGALJENEC: SANDI 
23.00 Videostrani 
SODELUJTE V KONTAKTNIH 
ODDAJAH TELE-TV TELEVI
ZIJE KRANJ - POKLIČITE PO 
TELEFONU: 33 11 56! 

T V Ž E L E Z N I K I 
Vsak dan - VIDEOSTRANI TV 
Železniki (10 min. blok) ob 
16.00, 18.00, 19.25 in 21.00 uri. 
Kontaktne oddaje vsak dan od 
20. do 21. ure. 
18.00 Utrip občine Železniki 19.00 
Zaključek plesne šole - 2. del 
20.00 Na klepetu pri Toniki Ra
movš (3. del) 20.50 Brez komen
tarja 

L O K A T V 

20.00 Napovednik 20.01 EPP blok 
20.05 Športni pregled dogodkov 
20.55 EPP blok 21.00 Tedenski 
pregled dogodkov, ponovitev 
21.30 Film, Izbor iz sat. progra
mov ... Videostrani 

M M T V 

7.00 Video strani - panorama 8.30 
MMTV SHOP, televizijska prodaja 
9.30 Video strani - panorama 
12.00 MMTV SHOP, televizijska 
prodaja 13.30 Video strani, panor
ama 18.00 MMTV SHOP, televi
zijska prodaja 18.30 POTOVANJE 
K UMETNOSTI, dokumentarni 
film, 7. del/10, ponovitev 19.00 
Obvestila 19.05 Risanke 19.30 
MMTV SHOP, televizijska prodaja 
20.00 ŽIVA SCENA, glasbena 
oddaja 21.50 KARAOKE IZ EL
D O R A D A , posnetek 22.30 
ZAOBLJUBA (I Confess), film; 
Igrajo: Montgomerv Clift, Anne 
Baxter; Režija: Alfred Hitchock 
0.00 Video strani 1.00 Deutsche 
VVelle 

T V Š I Š K A 

19.50 Napoved sporeda 20.00 
Telemarket 20.10 Miha Dovžan in 
domača pesem - oddaja domače 
narodnozabavne glasbe 21.30 
Telemarket 21.40 Napoved spor
eda za torek 

K I N O 

R K R A N J 

5.30 Dobro jutro 7.40 Pregled 
dnevnega tiska 9.00 Gorenjska 
včeraj, danes 12.30 Osmrtnice -
zahvale 12.40 Pometamo doma 
13.00 Pesem tedna 13.20 Črna 
kronika 13.40 Pometamo doma 
14.00 Gorenjska danes 14.30 
Točke, metri, sekunde 15.30 Do
godki in odmevi RS 16.00 Ter
enski studio Preddvor 18.00 
Gorenjska danes, jutri 18.10 
Vsak po svoje pesmi poje 19.30 
do 24.00 Večerni program -
Drugačne pogled - Tema: Rein
karnacija 

R T R Ž I Č 
Oddajamo od 16. do 19. ure z 
oddajnika Kovor na UKV 95 
Mhz ter SV 1584 Khz in z 
oddajnika Grad na UKV 88,9 
Mhz. 
Obvestilom ob 16.10 bo sledila 
informativna oddaja ob 16.30. Ob 
17. uri bomo poročali o novostih s 
številke 92, sledila pa bo lestvica 
popularnih melodij Tržiški hit. 
Pokrovitelj pripravlja nagrajencu 
prijetno presenečenje. Zaključili 
bomo z novostmi iz uredništva 
Gorenjskega glasa. 

R J E S E N I C E 

5.00 Dobro jutro 5.30 Vremenska 
napoved 7.00 Druga jugranja 
kronika 7.20 Halo, porodnišnica 
8.00 Nočna kronika (OKC) 9.00 
Horoskop 9.30 Lestvica TRI, tri, tri 
in AS 11.00 Aktualno 12.00 BBC 
novice, Osmrtnice 13.00 Pregled 
športnih dogajanj 13.30 Poroča 
prometni inšpektor za Gorenjsko 
IVAN Demšar 14.00 Melodija 
tedna 14.30 Popoldanski telegraf 
15.00 Poročila, vreme 16.30 Do
mače novice 17.00 Zimzelene 
melodije z Dragom Arianiem 
18.00 Voščila 18.30 BBC novice 
18.50 Pogled v jutrišnji dan 

R Ž I R I 

5.30 Prva jutranja kronika 5.40 
Napoved programa - servisne 
informacije 6.20 Noč ima svojo 
moč 7.00 Novice in dogodki 7.30 
Zelene melodije 8.00 Dogodki 
9.30 Glasbo izbirate poslušalci 
11.00 Ura za družino 12.00 Škof
jeloških 6 13.30 Morda niste slišali 
14.30 Brezplačni mali oglasi 15.00 
Dogodki danes -jutri 15.30 RA 
Slovenija 16.30 Tolar za knjigo 
17.00 Otroški program 18.45 
Zabavno glasbena lestvica 
3+3+AS 19.30 Odpoved progra-

R R G L 

KRIM: 100,2 MHz-ŠANCE: 99,5 
MHz-LJUBLJANA: 105,1 MHz 
5.00 Jutranji program - vodi Saša 
Gerdej 5.15 Novice 7.00 Horos
kop 7.35 Vremenska napoved 
8.00 Dopoldne na RGL vodi Mile 
Jovanovič 8.15 Napoved dogod
kov 8.30 Jutro je tudi takšno 9.30 
Kam danes 10.15 Novice 11.00 
Anketa 12.00 Novice bbc 12.15 
Novinarjev gost 13.00 3x1 -
glasbena oddaja 13.15 Novice 
14.05 Pasji radio 14.30 Hello 
again 15.00 Popoldne z Blanko 
M. Koželj 15.15 RGL komentira in 
obvešča 15.45 RGL poslušajo 
študenti 16.10 Spoznajmo se 
16.25 Nagradna uganka 17.00 
Anketa 17.15 Novice 18.15 Min
ute za zdravje 19.15 Novice 19.25 
Vreme 20.00 Ballantines glasbeni 
kviz 21.00 Modni bla bla - Carmen 
Cestnik 22.00 Sršenovo gnezdo 
1.00 Satelit 

z n a m 
b r a t i , 
b e r e m 

CENTER amer. thrill IZBRUH ob 18. in 20.15 un STORŽIČ dan. 
thrill NOČNI ČUVAJ ob 19. in 21. uri, amer. rom. kom. LAHKO SE 
ZGODI TUDI VAM ob 17. uri ŽELEZAR prem. amer. "črna" kom. 
HULAHOP ob 18. in 20. uri 

TOREK, 16. MAJA 

T V S 1 
9.05 Otroški program 
9.35 Eni in drugi, francoski film 
12.35 TV avtomagazin 
13.00 Poročila ' 
13.05 Sedma steza, ponovitev 
16.20 Mostovi 
17.00 TV dnevnik 
17.10 Otroški program: Arabela 
se vrača, češka nadaljevanka 
17.40 Muro v živalskem vrtu 
18.00 Regionalni studio Koper 
18.45 Lingo, TV igrica 
19.13 Risanka 
19.30 TV dnevnik 
19.56 Šport 
20.05 Zgodbe medenih tednov: 
Srečanje v dežju, nemška nani
zanka 
21.00 Osmi dan 
22.00 TV dnevnik 
22.16 Šport 
22.20 Žarišče 
22.40 Poslovna borza 
22.55 Sova: 
22.55 Naravnost fantastično, an
gleška nanizanka 
23.30 Mancuso, FBI, ameriška 
nanizanka 

T V S 2 

13.00 Euronevvs 15.15 Malo an
gleščine 15.40 National geo-
graphic, ameriška dokumentarna 
serija 16.30 Karaoke, razvedrilna 
oddaja TV Koper - Capodistria 
17.30 Sova, ponovitev 18.45 Iz 
življenja za življenje: Prisluhnimo 
tišini 19.15 Videošpon 20.05 Gore 
in ljudje 20.55 Roka ročka 21.45 
Paberek. poljska draža 23.00 Svet 
poroča 

H T V 1 

8.00 Dobro jutro 10.00 Poročila 
10.05 Šolski program 10.30 Buto-
nica: Področje in njen ekosistem 
H.OOMoje telo 11.30 Sandokan 
12.00 Poročila 12.15 Emparatriz, 
nadaljevanka 13.00 Ljubo doma, 
ameriški barvni film 14.45 šolski 
program 15.45 Otroški program 
16.05 Iskanje skritega zaklada 
16.30 Hrvaška danes 17.00 
Otrok, šola, dom 17.30 Santa 
Barbara 18.15 Kolo sreče 18.50 
Besede, besede, besede 19.30 
Dnevnik 20.10 Na meji s SRbijo, 
dokumentarna oddaja 21.00 TV 
parlament 22.50 Dnevnik 23.10 
Slika na sliko 23.40 Vojne po 
svetu, dokumentarna oddaja 
0.30 Sanje brez meja 

H T V 2 

17.15 TV koledar 17.25Arena, po
novitev 18.25 Vsiljivci, ameriška 
nadaljevanka 19.15 Risanka 19.30 
TV dnevnik 20.10 Popolna tujca, 
ameriška humoristična serija 
20.40 Vsiljivci, ameriška nanizan
ka 21.30 Skrivna orožja, doku
mentarna serija 21.55 Stranski 
učinki 22.50 HRT TOP 20 

K A N A L A 

10.00 Spot tedna 10.05 A shop 
10.15 Luč svetlobe, ameriška 
nadaljevanka 11.05 Dežurna le
karna, španska nanizanka 11.35 
Videoigralnica 12.15 Spot tedna 
12.20 CMT 16.05 Spot tedna 
16.15 A shop 16.25 Utrip srca, 
ponovitev ameriškega čb filma 
18.00 Rodeo 18.45 A shop 19.00 
Poročila 19.05 Risanka 19.10 Luč 
svetlobe 20.00 To trapasto živl
jenje, angleška nanizanka 20.50 
Poročila 20.55 Na vodnih poteh 
ZDA, dokumentarna oddaja 21.50 
Računalniška kronika 22.15 Ro
deo, ponovitev 23.00 Spot tedna 
23.05 A shop 23.15 CMT 

A V S T R I J A 1 

6.05 Ponovitve 9.00Umor je napi
sala 9.45Knight Rider, ponovitev 
10.30 Vesoljska ladja Enterprise, 
ponovitev 11.30 Speedway, amer
iški glasbeni film 13.00 Otroški 
program 15.35 Vesoljska ladja 
16.25 Knight Rider 17.10 Strašno 
prijazna družina 17.30 Naš hrupni 
dom 18.05 VVolffov revir 19.00 Pri 
Huxtablovih 19.30 Čas v sliki 
20.00 Pogledi od strani 20.15 
Orožje bogov 21.10 Bolnišnica 
Chicago Hope 22.00 Pot v divjino 
23.25Cas v sliki 23.30 Nogometni 
pokal, polfinale 0.00 ZBogom in 
amen, italijanska politična srhljivka 
1.40Vsak dan s Schiejokom, po
novitev 2.40Dobrodošli v Avstriji 
4.35 Pot v divjino, ponovitev 2. 
dela 

A V S T R I J A 2 

7.00 Vremenska panorama 9.00 
Čas v sliki 9.05 Shiejok 10.05 
Komedijant z Dunaja, avstrijski 
film 11.40Tednik 14.25 Moč stras
ti 15.10 Umor, je napisala 16.00 
Schiejok vsak dan 17.00 Čas v 
sliki 17.05 Dobrodošli v Avstriji 
19.00 Zvezna dežela danes 19.30 
Čas v sliki/Kultura 20.00 Šport 
20.15 Poročilo 22.00 čas v sliki 
22.30 Na prizorišču 23.30 Raču
namo z izgubo, reportaže tedna 
1.00 Good News, filmski esej 3.05 
U m e t n i k i za l e p š i sve t 
3.15Pogledi od strani/Videonoč 

T E L E - T V K R A N J 

... Videostrani 18.45 Test slika 
19.00 TV napovednik TELE-TV 
19.03 EPP blok - 1 19.10 OD-
ŠTEK NA TERENU 19.50 TURBO 
RISANKE 20.00 Danes na videos
traneh 20.03 EPP blok - 2 20.10 
UTRIP KRANJA 20.30 TEDEN 
MLADIH 95: KRNAJ V ZNAMEN
JU 2. DNEVA MLADIH (v živo) 
21.00 EPP blok - 3 21.05 TEMA: 
PREDSTAVLJAMO TELEFON -
TRADE, d.o.o., KRANJ - PANA
SONIC 21.35 OTVORITEV AVTO-
SALONA MOČNIK V BRITOFU 
PRI KRANJU 22.00 ANKETA: 
ŠENČURKSI ŠPORT 22.12 US
PEŠEN SKOK ČLANOV ALC 
LESCE V NOVO SEZONO 22.24 
ZLATA NOTA 94 - 6. oddaja: 
Predstavitev glasbenih nominiran-
cev v Diskoteki SUPER Ll ATLAN
TIDA - SLOVENJ GRADEC, 5. 5. 
1995 23.10 Videostrani 

T V Ž E L E Z N I K I 

19.00 šolski utrinki (informativno -
poučna oddaja Oš Železniki) 
20.00 Obiskali smo sejem v 
Ljubljani 20.50 Brez komentarja 

L O K A T V 

20.00 Napovednik 20.01 EPP blok 
20.05 Nedeljska reportaža, pono
vitev HRANA - VIR ŽIVLJENJA 
20.57 EPP blok 21.00 ŠKOFJE
LOŠKI KULTURNI UTRIP (Koncert 
Urške Ramoveš, Naš gost Jani 
Kovačič, Otvoritev razstave aka
demskega slikarja Andreja Tro-
bentarja...) 21.30 EPP blok 21.35 
Špornti pregled, ponovitev 22.25 
ZLATA NOTA 94, glasbena oddaja 

M M T V 

7.00 Video strani - panorama 8.30 
MMTV SHOP, televizijska prodaja 
9.30 Video strani, panorama 
12.00 MMTV SHOP, televizijska 
prodaja 13.30 Video strani, panor
ama 15.00 MMTV SHOP, televi
zijska prodaja 16.00 VESELA 
NEDELA, glasbeno razvedrilna 
oddaja, ponovitev 19.00 Obvesti
la 19.05 Risanke 19.30 MMTV 
SHOP, televizijska prodaja 20.05 
AVTODROM MMTV, oddaja o 
avto-moto športu 21.05 SRE
ČANJE OLDTIMERJEV 21.20 RA
ZISKOVANJE PRETEKLOSTI, 
dokumentarna oddaja, 4. del 
21.50 NOŽ V HRBET (Back 
Stab), film; igrajo: James 
B.Vroline, Dorothee Berrvman, 
Meg Foster; režija: James Kauf-
man; Vdovelega arhitekta prvič o 
ženini smrti pripravijo, da gre na 
pijačo. V bau spozna Carolino in 
se kasneje z njo prebudi v postelji. 
Ko se s Carolino zmeni drugič, ga 
ta pusti v hiši, kjer so ubili 
njegovega šefa. Na sodišču mu 
dokazujejo umor, zato pobegne in 
sam začen raziskovati skrivnost
no zaroto proti njemu. 23.20 
MMTV SHOP, televizijska prodaja 
23.40 Video strani 1.00 Deutsche 
VVelle 

T V Š I Š K A 

20.40 Napoved sporeda 20.50 
Telemarket 21.00 3, 2, 1 gremo -
oddaja zabavne glasbe z gosti v 
živo iz studia 22.00 Telemarket 
22.10 Napoved sporeda za sredo 

R K R A N J 

C E L O V E C 

H c m d l l 
Bahnhofcfr.20 

lTei.0043̂ 63-511566 

PISARNIŠKA TEHNIKA 
H l E K O M U N I K A C U r 

VAiA STROKOVNA IKOVIN* 
2 OSI BNIM SVI TOVA NJI fcrf 

I N S f P V I S O K * 

5.30 Dobro jutro 7.40 Pregled 
dnevnega tiska 9.00 Gorenjska 
včeraj, danes 10.40 Informacije -
zaposlovanje 12.30 Osmrtnice -
zahvale 13.00 Pesem tedna 13.20 
Tudi jeseni je lepo 14.00 Gorenjs
ka danes 15.30 Dogodki in odme
vi RS 17.00 Na vrtiljaku z Romano 
18.00 Gorenjska danes, jutri 19.30 
do 24.00 Večerni program - 911 
turbo - Jasnovidka Sara od 21.30 
do 22.30 ure 

R T R Ž I Č 

Oddajamo od 16. do 19. ure na 
frekvencah UKV 95 Mhz in SV 
1584 Khz iz Kovorja ter UKV 
88.9 MHz iz Tržiča. 
16.10 - obvestila, inforamcije ob 
16.30, sledi nekaj zanimivosti z 
različnih področij iz tržiške pre
teklosti, spored bomo sklenili z 
oddajo, namenjeno športu in 
rekeraciji. Ne pozabite na 5. 
lekcijo tečaja English one to one 
ob 17.40. 

R J E S E N I C E 

5.00 Dobro jutro (vreme, ceste) 
7.00 Včeraj na tujem, včeraj doma 
7.15 Halo, porodnišnica 8.00 
Nočna kronika 8.30 Telegraf 8.45 
Filmska uganka 9.00 Horoskop 
10.30 Novice 10.45 Njej - oddaja 
Branke Kraner 12.00 BBC novice 
12.10 Osmrtnice 13.00 Novice v 
narodnozabavni glasbi 14.00 Me
lodija tedna/popoldne z Bracom 
Korenom 14.15 Obvestila 16.30 
Osmrtnice 16.30 Domače viže 
18.00 Čestitke 18.30 BBC 18.50 
Telegraf 

R Ž I R I 

5.30 Prva jutranja kronika RA 
Slovenija 5.40 Napoved progra
ma - servisne informacije 6.20 
Noč ima svojo moč 7.00 Novice 
in dogodki 7.30 Minute za countrv 
8.00 Dogodki 9.30 Glasbo izbirate 
poslušalci 10.00 Servisne infor
macije 11.00 Zabava in glasba 
12.00 Škofjeloških 6 13.30 Morda 
niste slišali 13.45 Osmrtnice 14.30 
Brezplačni mali oglasi 15.00 Do
godki danes - jutri 15.30 RA 
Slovenija 16.30 RK Slovenije - v 
živo 17.00 Novice 18.00 Pogovor 
z županom občine Žiri 19.30 
Odpoved programa 

R R G L 

KRIM: 100,2 MHz-ŠANCE: 99,5 
MHz-UUBUANA: 105,1 MHz-
5.00 Jutranji program - vodi 
Alenka Potočnik 5.15 Novice 
7.00 Horoskop 7.35 Vremenska 
napoved 8.00 Dopoldne na RGL 
vodi Jelena Stepanovič 8.15 Na-
povea dogodkov 8.30 Jutro je 
tudi takšno 9.30 Kam danes v 
Ljubljani 10.15 Novice 11.00 An
keta 11.50 Borza znanja 12.00 
BBC novice 12.15 Novinarjev 
gost 13.00 3x1 - glasbena odda
ja 13.15 Novice 14.05 Pasji radio 
14.30 Pop informacije 15.15 RGL 
komentira in obvešča 15.45 
Zdenka Kahne svetuje 16.10 
Spoznajmo se 16.25 Nagradna 
uganka 17.00 Bančne informacije 
LB 17.15 Novice 18.15 Okrogla 
miza 19.15 Novice 19.25 Vreme 
20.00 Labirint znanja 21.30 Av
stralska glasba 22.00 Camel 
rhvthm 23.00 Egostvle - Ines 
Kokalj 24.00 7200 sekund - D. J . 
Alf 2.00 Satelit 

K I N O 

CENTER amer. thrill. IZBRUH ob 18. in 20.15 uri STORŽIČ dan 
thrill. NOČNI ČUVAJ ob 19. in 21. uri, amer. rom. kom. LAHKO SE 
ZGODI TUDI VAM ob 17. uri ŽELEZAR Danes zaprto' TIGER 
BOHINJSKA BISTRICA amer. akcij film UTEMELJENI SUM ob 
20.30 uri 



NAGRADNA KRIŽANKA MESTA 
CELOVEC 

Glasovi izleti vse prve sobote v poletnih mesecih 

Spet bomo rajžali 
Seveda bo, Čeprav vreme v teh dneh bolj slabo kaže, 

tudi letos poletje in čas za Glasove tradicionalne izlete na 
avstrijsko Koroško. Termini celodnevnih kombiniranih 
turistično nakupovalnih izletov s turističnim avtobusom + 
luksuzno potniško ladjo so vse prve sobote v poletnih 
mesecih: 3, junij; 2, julij; S. avgust in 2. september. Prve 
sobote v poletnih mesecih so izbrane zato, ker so na te 
dneve v Celovcu tudi popoldan odprte vse pomembnejše 
trgovine. Rajžali bomo z udobnimi avtobusi jeseniškega 
in tržiŠkega Integrala, z odlično glasbeno spremljavo in 
"zavzeli" koroško prestolnico Celovec, rožo ob Vrbskem 
jezeru (po katerem bomo tudi pluli). V Celovcu bo po 
uradnem sprejemu pred Mestno hišo skupinski turistični 
ogled in nekaj časa za individualne nakupe. Med izletom 
bomo videli praktično cel svet - v Minimundusu 170 
svetovnih znamenitosti v velikosti 1:25, poleg tega zibelko 
krščanstva med Slovenci na Marija Otoku ... Pester, 
zanimiv, zabaven in raznolik program torej, ki obeta štiri 
tepe sobote vsem, ki se boste prijavili. Tudi nagradne igre 
bodo, pa še kaj. 

Prijave oz. rezervacije zbiramo od tega tedna naprej 
do zasedbe sedežev v avtobusih. Vsakič je število 
udeležencev izleta omejeno na največ 4 avtobuse. 
Prijavite se lahko po telefonu 064/ 223 - 444 
(malooglasna sluŽčba Gorenjskega glasa) ali 064/ 223 
-111, poleg tega prijave in vplačila za vse omenjene štiri 
Glasove poletne izlete v Avstrijo sprejemamo v turis
tičnih društvih Bohinj, Cerklje, Jesenice, Kranjska 
Gora, Dovje-Mojstrana, Radovljica, Škofja Loka in v 
Agenciji Tik-Tak v Preddvoru. Odhodi avtobusov bodo 
vsakič malce pred 7. uro zjutraj z Jesenic (Žirovnice, Lesc 
in Radovljice), iz Škofje Loke in Tržiča - "uradni" odhod 
bo vsakič ob 7.30 uri izpred Kina Center v Kranju. Vračali 
se bomo zvečer, avtobusi bodo razvozili udeležence do 
odhodnih postaj. Strošek izleta, ki vključuje prevoz, zajtrk 
in popotnico, vstopnino za Minimundus in vozno kano za 
ladjo, je 3.200 tolarjev na osebo. Za naročnike Gorenjs
kega glasa in njihove ožje družinske člane znaša strošek 
izleta le 2.600 SIT, za naročnike s plačano celoletno 
naročnino vsega 2.400 SIT. Za otroke do 12 let je cena 
celodnevnega izleta samo 1.900 SIT. Strošek izleta bo 
motno plačati na avtobusu med izletom ali že ob prijavi 
za izlet. Pri vplačilu stroškov izleta Že ob prijavi priznamo 
5-odstotni popust. Pridružite se nam • Vašo odločitev pa 
sporočite čimprej, ker je Število udeležencev za vsako od 
štirih prvih sobot v poletnih mesecih omejeno. V 
avtobusih za prvi (junijski) izlet so še prosti sedeži -
obenem se iskreno opravičujemo vsem, ki ste se že v tem 
tednu želeli prijaviti in ste morda morali dvakrat vrteti 
telefonski Številki 223 - 444 ali 223 - / / / , ker sta bili 
linijo občasno preobremenjeni. Prostora v avtobusih za 
vse štiri razpisane Glasove izlete je Še nekaj in Vas 
vljudno vabimo, da se nam pridružite. 

R E Š I T V E N A G R A D N E 
K R I Ž A N K E 

AGROMEHANIKA 
Prvo nagrado nagradne križanke Agromehanika 

( A K U M U L A T O R Z A OSEBNI AVTO), ki je bila 
izžrebana izmed 1156 prispelih dopisnic, prejme Janez 
Pristavec, Prešernova 19, Radovljica; drugo nagrado 
ŠKROPILNA P A L I C A prejme Zdenka Dolžan, Mlaška 
c. 55, Kranj; tretjo nagrado K A P A IN M A J I C A Z 
Z N A K O M A G R O M E H A N I K A pa prejme Jože Zavrl, 
Valjavčeva 8, Kranj; 4. do 6. nagrado prispeva Gorenjski 
glas bon v vrednosti po 1000 SIT, ki jo prejmejo: Ciril 
Jurhar, Mivka 36, Ljubljana; Marija Smole j , Triglavska c. 
24, Mojstrana in Ivan Špolad, Naselje Slavka Černeta 14, 
Kranjska Gora. 

BAR IDEJA KAMNIK IN 
BISTRO ŽAFRANIKA IZ KRANJA 

S tričlansko komisijo smo včeraj, 11. maja, izžrebali tri 
nagradne križanke. Prvo nagrado v vrednosti 9.000 SIT, ki 
je bila izžrebana izmed 940 prispelih dopisnic, prejme 
Stanka Udir, Kališnikova ul. 29, Kranj; drugo nagrado v 
vrednosti 7.000 SIT prejme Jana Bergant, Gorenja vas 194, 
Gorenja vas; tretjo nagrado v vrednosti 5.000 SIT pa 
prejme Francka Dubrin, Pristava - Purgarieva 1, Tržič. Kot 
vedno tri tolaži I ne nagrade, bon v vrednosti 1.000 SIT, 
prispeva Gorenjski glas, ki jih prejmejo: Anton Merjasec, 
Sibeniška 6, Ljubljana; Vinko Debeljak, Langusova 48 a, 
Radovljica in Marija Glavač, Planina 14, Kranj. 

TRGOVINA ZALLA 
Prva nagrajenka nagradne križanke trgovine Z A L L A , ki je 

bil izžreban izmed 1330 prispelih rešitev, je Martina Verčič, 
Kokrica - Snediceva 3, Kranj, ki je prejela nagrado za nakup v 
vrednosti 7.000 SIT. Drugo nagrado, nakup v vrednosti 5.000 
SIT, prejme: Maja Kocman, Podlubnik 159, Škofja Loka; 
tretjo nagrado nakup v vrednosti 3.000 SIT pa prejme Miloš 
Vidic, Cesta 1. maja 63, Kranj. Kot vedno tri nagrade tudi 
tokrat prispeva Gorenjski glas, in sicer bon v vrednosti 1.000 
SIT naslednjih izžrebancem: Iva Pajntar, Ročevnica 51, 
Bistrica pri Tržiču; Bajda Dolenc, Sv. Duh 179, Škofja Loka 
in Nevenka Šmid, Savska c. 19, Bled. 

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! 

Današnjo križanko prispeva mesto Celovec, ki bo 
tudi letos cilj popularnih izletov Gorenjskega glasa, in 
v katerem od 20. maja do 1. julija 1995 gostuje 
svetovno znani musical CATS. 

Za reševalce razpisujemo lepe nagrade: 
1. vikend za 2 osebi v Celovcu + karti za ogled 

musicla CATS 

2. kosilo z dr. Jandlom, mestnim svetnikom za 
turizem, kulturo in šport in ogled mestnega 
središča + karta za ogled musicla CATS 

3. keramična skulptura celovškega simbola 
zmaja in dve karti za ogled musicla CATS 

4. - 23. keramična skulptura celovškega zmaja 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk 
z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) 
pošljite na dopisnicah do četr tka, 25. maja 1995. 

Dopisnice lahko pošljete na GORENJSKI GLAS, 
64000 Kranj, Zoisova 1, ali pa oddate v pisarnah 
TD Bohinj, TD Cerklje, TD Dovje - Mojstrana, TD 
Jesenice, TD Kranjska Gora, TD Radovljica, TD 
Škofja Loka ali v Agenciji TIK-TAK v Preddvoru. 
Rešitev pa lahko oddate tudiv naši malooglasni 
službi. 
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P O S L I I N F I N A N C E 
U R E J A M A R I J A V O L Č J A K 

B O R Z N I G R A F I K O N I 
Mesečni pregled investicij v vrednostne papirje, ki kotirajo 

na Ljubljanski borzi, smo tokrat pripravili za obdobje od 31. 
marca do 25. aprila. Tečajnica borznega trga z dne 26. aprila 
Dam je, kljub našim prizadevanjem, ostala nedostopna, ker ni 
"ila objavljena v osrednjih slovenskih dnevnikih. 

Aprila so se prvič pocenili nakupni boni blagajniških zapisov 
oanke Slovenije druge izdaje. Cena nakupnih bonov je padla s 
«•633 tolarjev (31. marca) na 21.223 tolarjev (25. aprila). 
Padanju tečaja je sledilo tudi upadanje prometa z njimi. 

Aprila smo lahko z delnicami, uvrščenimi v kotacijo A in B, 
dosegli relativno dober kapitalski donos z naslednjimi 
delnicami: Gradbeno podjetje Grosuplje, 3,54-odstotni donos, 
~TC, 2,40-odstotni donos, Finmedia, 2,13-odstotni donos, 
J^ka, 1,83-odstotni donos, banke Hmezad, 1,26-odstotni 
donos ter Salusa, 0,63-odstotni donos. Delnicam banke Vipa 
8 6 tečaj v aprilu ni spremenil. 

Med poraženci meseca aprila so dosegle delnice Rogaške 
Padec kar za 68,52 odstotka, sledijo jim delnice Primofina, 
JP»99 odstotka, Komercialne banke Triglav, 10,39 odstotka, 
°adasa, 10,32 odstotka, Nike, 8,53 odstotka, SKB banke, 6,55 
odstotka, U B K banke, 4,22 odstotka, Mladinske knjige, 2,46 
°dstotka, Probanke 1,46 odstotka in Term Čatež, 0,05 odstotka. 

Izračunane višine donosov so realizirali tisti investitorji, ki so 
delnico kupili prvi dan trgovanja in jo prodali zadnji dan 
trgovanja v mesecu. Podatke o ceni posameznega vrednostnega 
Papirja smo črpali iz uradne tečajnice Ljubljanske borze 
^ednostnih papirjev, d.d., Ljubljana, objavljene v osrednjih 
slovenskih dnevnikih. • R. S. 

ČILSKA DONOSNOST DELNIC UVRŠČENIH V BORZNO KOTACIJO A IN B 

"00* 
3 50% 
3 00% 
2.50% 
2.00% 
1,50% 
1,00% 
0.50% 
0.00% 

-

I . 

-
i 

I . 

-
i 

i i — 

5 ai 

APRILSKI PORAŽENCI 

0.00% 

•1000% 

•20,00% 

•30.00% 

-«o,oo% 
so.oc* 
•*.oo% 
•TO.00% 

l i l i 
t o ' r i p g 

3 i ni 

r 41 S E J E M 

N O V I H 

P R I L O Ž N O S T I 

Z a k l j u č u j e m o 
s p r i j a v a m i ! 

2. M e d n a r o d n i 
O b r t n o 

P o d j e t n i š k i 
sejem 

Belveder bS, pp 21,66000 Koper 
Tel.: 066/22-048,38-372. 22-126 
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• • * * • 

l l ' l 

PARK HOTEL 

A 
B L E D 
* * * * * 
G & P 

V PARK HOTELU NA BLEDU 
ODDAMO POSLOVNI PROSTOR 

V NAJEM 
^ a lepi lokaciji, tik ob jezerski obali, oddamo v 

najem poslovni prostor, v izmeri 61 ml. 
opravljate trgovsko ali storitveno dejavnost 

bazen gostinske), ki bo popestrila ponudbo kraja, 
Vas vabimo, da pošljete svojo ponudbo v roku 8 

d»i od objave na naslov: G&P Hoteli Bled, 
Cankarjeva 6, Bled. Podrobnejše informacije 

dobite na sedežu podjetja ali po 
telefonu 064/77-348. 

BORZNI KOMENTAR 
Če bi komentar začeli z mislimi direktorja borze v eni zadnjih številk 

Financ, češ da je slovenski trg vrednostnih papirjev očitno preveč 
zbirokratiziran in reguliran, ker ga zavira pri nadaljnjem razvoju in mu 
daje značaj zgolj marginalne ga dela finančnega podsistema, češ da je ti 
slovenski nebodigatreba, da pa so po drugi strani rezultati na makro 
ravni zelo dobri in ulivajo velik ugled v svetu, kar bi se očitno moralo 
odraziti tudi na tem trgu, pa se ne. Vprašanje, ali fe trg vrednostnih 
papirjev Irtev za dobre makroekonomske rezultate in slovenska 
inventivnost in posebnost hkrati, se poraja ie nekaj časa in je na 
mestu, saj bi ravno dobri gospodarski rezultati in pa proces privatizacije 
morala biti zadosti velik impulz za razvoj tako primarnega kot 
sekundarnega trga vrednostnih papirjev, 

Če v tem kontekstu pregledamo dogajanje na borzi v tem tednu, lahko 
ugotovimo, da se nadaljuje nespremenjeno stanje, in da začetni rasti 
indeksa v prvih dneh maja, ko je pridobil dobre 3 odstotne točke, ni 
sledila krepitev tečajev, ampak je slovenski borzni indeks v tem tednu, ob 
še vedno nizkem prometu z dolgoročnimi posojili, zaznal padec v višini 
13 indeksnih točk oziroma 1,1 odstotno točko in dosegel nivo 1.119 
indeksnih točk 

Ugibanja, ali bo efekt zapadlosti druge serije blagajniških zapisov 
Banke Slovenije z nakupnim bonom učinkoval prej, tako kot meseca 
novembra, oziroma ali sploh bo na trgu delnic zaznati presežek 
likvidnih sredstev, ali učinek deflacije tolarja v mesecu maju in začetku 
junija vplivala na dvig delniškega trga, ne moremo z gotovostjo trditi, 
lahko pa ugotovimo, da bi pred enim letom to vsekakor bilo tako. 
Vendar, razmere na finančnem trgu se spreminjajo, miselnost in navade 
investitorjev tudi, tako da bo vsekakor še potrebno počakati na kakšne 
večje pozitivne premike na tem trgu. Tečaj marke proti tolarju je od 
začetka leta izgubil na vrednosti za 0,33 odstotka oziroma za trideset 
stotinov pri eni nemški marki, inflacija v tem obdobju pa je zabelei.Ua 
3,6-odstotno rast. 

Predvidevanja nekaterih ekonomistov, da se lahko negativna rast cen 
oziroma deflacija v poletnih mesecih ponovi, nakazujejo na realnost 
odprave indeksacije oziroma revalorizacije. Banka Slovenije je v teh 
dneh sprejela sklep, da bo pri instrumentih denarne politike z rokom 
dospelosti do enega meseca obrestne mere določala nominalno, pri 
denarnih instrumentih z zapadlostjo nad enim mesecem pa bodo 
obrestne mere še vedno izraiene v dveh delih, in sicer z R in realno 
obrestno mero (r). Za revalorizacijsko klavzulo bo Banka Slovenije 
upoštevala povprečno stopnjo rasti drobnoprodajnih cen iz predhodnih 
treh mesecev. 

Medtem ko je Zdruienje bank priporočilo poslovnim bankam 
uporabo ničelne stopnje revalorizacije v tem mesebu, pa Banka 
Slovenije pri ie izdanij instrumentih denarne politike upošteva dejansko 
stopnjo, torej -0,1 %. 

Večina akterjev na trgu ie teiko pričakuje pogoje nove, tretje emisije 
blagajniških zapisov Banke Slovenije, saj je od radodamosti centralne 
centralne bančne institucije oziroma bolje, od pripravljenosti, koliko 
plačati za obvladovanje in kontrolo denarne mase, odvisno tudi, kakšni 
bodo pogoji tretje emisije. Prvi dve sta namreč korenito posegli na 
finančni trg in ne moremo mimo ugotovitve, da nam prav gotovo manjka 
kak slovenski "Soros". 

V zadnjem tednu je največ prahu na borznem parketu dvignila 
Rogaška ZHT, ki je dala sodišču predlog za uvedbo prisilne poravnave 
svojih obveznosti do upnikov. Zato je borza do nadaljnjega umaknila 
omejitev 10 % dnevnega gibanja tečajev tudi pri obveznicah Rogaške, 
tako da se tečaji tako za prednostne in redne delnice kot tudi za 
obveznice oblikujejo prosto. * 

Borzna posrednica Hermina Krt 

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

M E N J A L N I C A 
NAIUTMffiODATNI | MOJM/BODAIM I NAKUPNI/PRODAM 
1 D E M 1 ATS 100 ITL 

AB«KA{Kmnj,Ti3č,) 
AVALBled 
AVAL Kranjska gora 
BANKA CREDTTANSALT d.d. \\ 
C0PIA, Kranj 
ER0S(Star1 Mayr), Kranj 
GEOSS Medvode 
GORENJSKA BANKA (vse enote) 
HRANrUflCALON, rid.Kranj 
HIDAtržnlca Ljubljana 
HRAM ROŽICE Mengeš 
IURIKA Jesen 
INVEST Skorja Loka 
LEMA Kreni 
MIKEL Stražišče 
PBS d.d. (na vseh poštah) 
R0BS0N Mengeš 
SHP-Slov. hren. in pos. Kranj 
SKB Kranj (Radovljica, Šk. Loka) 
SLOGA Kran| 
SLOVENUATURtST Boh. Bistrica 
SLOVENIJATURJST Jesenice 
ŠUM Kranj 

80.20 
80,50 
80,40 
80,80 
80,70 
80,50 
80,90 
79.45 
80,90 
80,80 
80,70 
80,30 
80,60 
80,60 
80,80 
79,00 
80,70 
80,70 
80,90 

81,35 
81,00 
81.00 
81,40 
81,00 
81,00 
81,10 
81,59 
80,90 
81,00 
80,89 
81,30 
81.10 
81,00 
81,20 
81,00 
80,95 
80,99 
81,60 

NE POSLUJE VEČ 
79,45 - 11,07 
80.30 81,30 11,25 
80,90 81,10 11.40 

11,20 
11.40 
11.37 
11.30 
11,43 
11,40 
11,40 
11,07 
11,50 
11,42 
11,46 
11,25 
11.43 
11,40 
11.40 
10,70 
11.40 
11.42 
11,23 

11.55 
11,52 
11,52 
11,60 
11,50 
11,50 
11,48 
11,60 
11.50 
11,50 
11,52 
11,50 
11,52 
11,48 
11,51 
11,44 
11,60 
11,47 
11,73 

11.55 
11,48 

TAL0N Žel. postaja Trata, Šk. Loka 80,60 80,90 11,40 11,50 
TALONZg.Bttnje 
TENTOURS Domžale 
TROPICAL Kamnik-Bakovnlk 
UBK d.d. Šk. Loka 
MLFAN Kranj 
WILFAN Radovljica, Grajski dvor 
VViLFAN Tržič 
POVPREČNI TEČAJ 

80,60 
80,50 
80,60 
80,40 
80,90 
80,70 
80,80 
80,50 

80,90 
81,00 
80,80 
81,30 
81,10 
80,90 
81,00 
81,10 

11,40 
11,43 
11,39 
11,32 
11,45 
11,40 
11,40 
11,34 

11,50 
11,60 
11,49 
11,55 
11,50 
11,48 
11,47 
11,52 

8,69 
6,70 
6,60 
6,60 
6,85 
6.70 
6.90 
6.18 
7.00 
6.95 
6,85 
6,75 
6,80 
6.80 
6,50 
6.00 
6.85 
6,85 
6,60 

6,18 
6,75 
6,90 
6,80 
6.80 
6,75 
6.85 
6,70 
6,95 

70 

6,72 

7,10 
7,10 
7,10 
7,10 
6.95 
6,95 
7.00 
6,99 
7,00 
7,05 
6,98 
7,05 
7,03 
7.00 
7.00 
6.82 
7.00 
6,95 
7.10 

7,05 
7.00 
7,05 
7.05 
7,00 
6,99 
7,00 
6,99 
6,90 
7,00 
7,01 

Pri Šparovcu v Avstriji je ATS ob nakupu blaga po 11,30 tolarjev. 
Podatke a tečajnico nam sporočajo menjalnice, U si pridržujejo pravico dnevnih 

sprememb menjalniških tečajev glede na ponudbo In povpraševanje po tujih valutah. 
HRANILNICA LON ZARAČUNA 0,3% PROVIZIJO 

MENJALNICA WILFAN 
Vaš najboljši partner 
pri menjavi deviz 

Nova poslovalnica v Tržiču, v kleti Veletekstila, od 20.4.1995 dalje. 
Tel.: 064/53-816 

P.E. KRANJ, 
Delavski dom 
tel.: 064/211-387 
P.E. RADOVLJICA, 
Hotel Grajski dvor 
tel.: 064/714-013 

POSLOVNI PROSTORI IN STANOVANJA 
BISTRICA PRI TRŽIČU 

UGODNI KREDITU UGODNI KREDITI! 
CRADBINEC KRANJ TEL: 064 216-561 

D O M Ž A L E S E R V I S IN T R G O V I N A d . o . o . 

L J U B L J A N S K A 1 , t e l . : 0 6 1 / 7 2 1 - 8 0 4 , 7 1 4 - 1 0 0 I N T . 3 3 

D O M Ž A L E f a x : 0 6 1 / 7 1 1 - 5 0 1 

M O T O R J I • G E N E R A T O R J I 

http://zabelei.Ua


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

KMETIJSKA S V E T O V A L N A SLUŽBA SLOVENIJE 
K M E T I J S K I Z A V O D L J U B L J A N A 
O D D E L E K K R A N J 

Pregledi in servisiranje š k r o p i l n i c 
za n a n a š a n j e z a š č i t n i h sredstev 
v kmetijstvu 

Navadili smo se, da v pomladanskem času pripravimo in po 
potrebi popravimo tudi naprave za nanašanje zaščitnih 
sredstev in jih damo pregledati. Letos s tem delom kasnimo. 
Pripravljeni so novi kriteriji in drugačen način dela, kar je 
vzelo pripravljalcem več časa. Tako kot v preteklih letih bo 
kmetijska svetovalna služba tudi letos organizirala testiranje 
in servisiranje škropilnic za nanašanje zaščitnih sredstev v 
kmetijski pridelavi. V začetku letošnjega leta je začel veljati 
novi "Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin", ki med drugim 
predpisuje, da morajo biti naprave, s katerimi se izvaja 
varstvo rastlin redno pregledane. Imeti morajo nalepljeno 
posebno nalepko, kot dokaz, da je naprava primerna za 
uporabo. To pomeni, da morajo dati vsi imetniki škropilnic in 
drugih naprav za nanašanje zaščitnih sredstev le-te na pregled 
in jih po potrebi popraviti v predpisanem časovnem obdobju. 
V preteklih letih so bili pregledi škropilnic prostovoljni. 

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin predpisuje, da 
morajo dati imetniki na pregled: 

- naprave (škropilnice in druge), ki se uporabljajo na 
lastnih obratih vsake tri leta, 

- naprave, s katerimi se izvajajo ukrepi varstva rastlin 
drugim pa vsako leto. 

Zaščitna*' sredstva imajo lahko tudi negativne vplive na 
uporabnike; porabnike hrane in na okolje, če so nepravilno 
rabljena. Ob pravilni izbiri zaščitnega sredstva, časa uporabe, 
varstveni dobi (karenci) je za delovanje zelo pomembna 
količina in razporeditev uporabljenega sredstva. Dejstvo je, 
da je le z brezhibno napravo (škropilnico) mogoče enako
merno porazdeliti po vsej površini (njive, sadovnjaka...) točno 
določeno količino zaščitnega sredstva. Z racionalno uporabo 
in natančnim nanašanjem je mogoče zmanjšati odmerek 
sredstva ali število škropljenj, ob tem da je učinek na 
škodljivca, bolezen ali plevel še vedno dober. 

Pregledi naprav za nanašanje zaščitnih sredstev za varstvo 
rastlin, postajajo obvezni, tako kot tehnični pregledi traktorjev 
ali avtomobilov. Naprave, ki jih uporabljamo sami, moramo 
dati na pregled vsake tri leta, naprave, s katerimi delamo 
usluge drugim, pa vsako leto. Da bi bili pregledi čimbolj 
racionalni in čim bližje uporabnikov, bo kmetijska svetovalna 
služba tudi v letošnjem letu organizirala in pomagala pri 
izbedbi testiranj na uporabnikih naprav pa je, da jih pripeljete 
in plačate predvidene stroške. Največja odgovornost za 
pridelavo zdrave hrane je prav na pridelovalcih, saj s takimi 
ali drugačnimi ukrepi obdeluje zemljo in oskrbujete rastline. 

Na Gorenjskem bomo organizirali preglede in servisiranje 
škropilnic v sodelovanju z Agromehaniko iz Kranja, ki ima za 
tovrstno delo sklenjeno pogodbo z Ministrstvom za kmetijst
vo in gozdarstvo republike Slovenije. Dogovorili smo se, da 
bodo na pregledu opravljali tudi manjša popravila škropilnic, 
ki bodo brezplačna (plačajo se vgrajeni rezervni deli), cena 
pregleda pa bo znašala 5.000 tolarjev. V Agromehaniki 
zagotavljajo, da imajo na zalogi tudi rezervne dele za 
škropilnice drugih izdelovalcev. 

Pregledi škropilnic bodo potekali na Gorenjskem po 
naslednjem razporedu: 

Cerklje 15. 5. 1995 od 8. do 9. ure 
Šenčur 15. 5. 1995 od 12. do 13. ure 
Žabnica 16. 5. 1995 od 8. do 9. ure 
Primskovo 16. 5. 1995 od 11. do 12. ure 
Visoko 16. 5. 1995 od 14. do 15. ure 
Križe 17. 5. 1995 od 8. do 9. ure 
Strahinj 17. 5. 1995 od 11. do 12. ure 
Kokrica 17. 5. 1995 od 14. do 15. ure 
Šk. Loka 18.5.1995 od 8. do 9. ure (na Tratipri skladišču kmet. zadruge) 
Gorenja vas 18. 5. 1995 od 11. do 12. ure 
Bukovica 18. 5. 1995 od 14. do 15. ure 
Brezje 19. 5. 1995 od 8. do 9. ure 
Blejska Dobrava 19. 5. 1995 od 11. do 12. ue 
Bled 19.5.1995 od 14. do 15. ure (na Rečici pri skladišču kmet. zadruge) 
Vse imetnike škropilnic prosimo, da naprave doma očistijo, 

pregledajo in odpravijo grobe pomanjkljivosti (polomljeni 
drogovi, odviti, izgubljeni vijaki). Na škropilno garnituro naj: 
bodo nameščene Šobe za nanašanje herbicidov, v rezervoarjui 
pa naj bo 100 do 150 litrov vode. 

Za vse dodatne informacije vprašajte lokalne svetovalce! 
mag. Miran NAGLIC 

P r e z i r d o k o z j e r e j c e v se z m a n j š u j e 

" O h , a k o z e i m a ! " 

Koz je re jc i z Gorenjskega i n s š i r šega l jubljanskega o b m o č j a so l an i 
apr i la ustanovil] Koz je re j sko d r u š t v o Goren j ska i n za prvo predsednico 
i zvo l i l i kozjere jko M a r i j o Podvez i z Ver ja p r i M e d v o d a h . 

* Marija, lahko na kratko 
predstavite društvo! 

"Gorenjsko društvo je eno 
izmed štirih v Sloveniji. Šteje 
39 članov z območja nekdan
jih petih gorenjskih občin ter 
s širšega območja Ljubljane. 
Z Gorenjske so člani iz Brega 
pri Kokri, Podljubelja, Golni
ka, iz Bohinja... V društvo je 
včlanjena približno desetina 
vseh kozjerejcev s tega ob
močja. Nekateri imajo le po 
eno ali dve kozi, sicer pa so 
tudi taki, ki jih imajo od 20 
do 30 in ki bi se s kozjerejo 
zeleh preživljati." 

* Se zanimanje za kozjerejo 
na Gorenjskem povečuje? 

"Zanimanje narašča. Raz
log je v tem, da pitje kozjega 
mleka ugodno vpliva na 
zdravje, in da ga ob nekater
ih boleznih in težavah pripor
očajo tudi zdravniki. Vse bolj 
cenjeni postajajo tudi izdelki 
iz kozjega mleka in meso 
mladih kozličev. Številne gos
tilne imajo specialitete iz koz
jega mesa že na jedilniku." 
Prodaja ni organizirana 

* Je odkup mleka, mlečnih 
izdelkov in kozličev za zakol 
organiziran? 

"Nič ni organizirano in 
verjetno tudi kmalu še ne 
bo, ker je za to premalo 
interesa. V bolnišnicah sicer 
radi svetujejo bolnikom, naj 
najdejo nekoga, ki prideluje 
kozje mleko, sami pa tega 
niso pripravljeni organizirati. 
Ko smo se o odkupu mleka 
pogovarjali z Ljubljanskimi 
mlekarnami, so nam poveda
li , da še s kravjim mlekom ne 
vedo, kam bi ga prodali, kaj 
šele s kozjim." 

* In kako poteka prodaja? 

Podvezovi iz Verja pri Medvodah se s kozjerejo ukvarjajo že 
več kot deset let. Za pridelovanje krme so najeli nekaj 
zemlje, vsako leto seno tudi kupijo. Redijo šestnajst koz in 
kozlov, med drugim tudi plemenskega kozla, ki ga 
pripuščajo. Marija (na sliki s plemenskim kozlom) si želi, 
da bi kje dobili zapuščeno hribovsko kmetiji, jo preuredili v 
"kmetijo odprtih vrat" in še povečali čredo koz. 

"Vsak se znajde, kot ve in 
zna in si sam poišče svoje 
stranke, svoje prodajne poti... 
Za nakup kozličev se poleg 
gostilničarjev zanimajo tudi 
ljudje, ki cenijo zdravo pre
hrano in so za to pripravljeni 
tudi seči v žep. Meso kozličev 
je namreč lahko prebavljivo, 
ima manj holesterola in je 
sočnejše od drugih vrst mesa." 

* Kakšne so cene? 
"Kozje mleko je običajno 

še enkrat dražje od kravjega 
in je trenutno po 120 tolarjev 
za liter. KozliČi, težki do 20 

V Sloveniji okoli 15 tisoč koz 
Po podatkih iz strategije razvoja slovenskega kmetijstva 

so v Sloveniji 1991. leta redili okoli 15 tisoč koz, kar je 
več kot desetkrat manj kot pred 122 leti. Poleg manjših 
kozjerejcev je v Sloveniji tudi petnajst kozjih farm, med 
katerimi je najbližja na Vrhniki 

kilogramov, so po deset mark 
za kilogram (žive teže), malo 
težji po osem mark." 

* Bi se s kozjerejo dalo 
preživljati? 

"Preživljanje bi zagotavlja
la čreda s 30 do 40 kozami." 
Koze so dobre 
"čistilke" pašnikov 

* Kakšne pasme prevladu
jejo na Gorenjskem? 

"Pol je srnaste in pol 
sanske pasme. Prve so rjav
kaste oz. temnejše, druge so 
bele. V mlečnosti med njima 
ni razlike (koza da na dan od 
štiri do šest litrov mleka), 
sicer pa so sanske nekoliko 
večje in močnejše. Avtohtona 
slovenska pasma je bovška 
koza, ki pa izumira; med 
drugim tudi za to, ker ni 
primerna za hlevsko rejo." 

* Je molža ročna? 

"Nekateri kozjerejci v Slo
veniji so si že nabavili molzni 
stroj, medtem ko na Gorenjs
kem ne poznam nikogar, ki bi 
ga imel. To je draga investi
cija in jo majhna čreda koz ne 
prenese." 
* Kako je z osemenjevanjem? 

"Naravno osemenjevanje, s 
pripustom kozla, je približno 
90-odstotno učinkovito (le 
redko kozo je treba pripusti
ti dvakrat) in je uspešnejše 
kot umetno osemenjevanje. 
To je tudi razlog, da se 
večina še vedno odloča za 
pripust. Koza ima na leto od 
dva do štiri mladiče." 

* Bliža se nova pašna 
sezona. Koliko koza bo od' 
šlo na pašo? 

"Teh podatkov, žal, nima
mo. Znano pa je, da so koze 
dobre "čistilke" pašnikov, in 
da s tem, ko grizljajo grmi
čevje in ostalo nadrast, pre
prečujejo zaraščanje pašni
kov. Na paši $o običajno 
pomešane med govedo." 
Prva gorenjska 
razstava koz 

* Društvo pripravlja pri
hodnji konec tedna v Drago* 
čajni prvo gorenjsko razstavo 
koz. Kaj se bo tam dogajalo? 

"Ker je državna razstava v 
Sevnici le enkrat na leto in je 
za gorenjske kozjerejce tudi 
precej od rok, smo se V 
društvu odločili za samostoj
no, društveno razstavo. Raz
stava bo 20. in 21. maja ob 
Kanuju v Dragočajni, kjer 
tudi sicer sestankujemo. Last
nik lokala nam je brezplačno 
odstopil prostor, za potrebe 
razstave pa ga bomo uredili 
sami. Prijavljenih je že več 
kot 50 živali. Prvi dan bo 
ocenjevanje koz in razglasi
tev rezultatov ocenjevanja, 
drugi dan "tekmovanje" v 

mlečnosti koz in kozje dirke. 
Oba dneva bo prodaja kozje
ga sira in ostalih mlečnih 
izdelkov, spekli bomo kozli-
ča in skuhali kozji golaž." 

* Na kozjerejo se je vsaj 0 
nedavnega gledalo s precejšn
jim prezirom. Ga še občutite. 

"Ob tem, da država stori za 
kozjerejo bore malo, je & 
vedno slišati zaničevalno: 
"Oh, a te koze!" Takšnega 
preziranja je, na srečo, v 

zadnjem času manj kot, n a 

primer, pred desetimi leti, » e 

vedno pa se nekateri pr?Y 
zaradi tega ne upajo včlaniti 
v društvo in se "izdati", da 
redijo koze." • C. Zaplotnik 

Z a r a š č a n j e k m e t i j s k i h z e m l j i š č 

V z a r a š č a n j u v e č k o t 1 4 2 t i s o č h e k t a r j e v 
N a m i n i s t r s t v u z a k m e t i j s t v o , g o z d a r s t v o i n p r e h r a n o o c e n j u j e j o , d a se v S l o v e n i j i p ( 

n e p o p o l n i h p o d a t k i h z a r a š č a 142.440 h e k t a r j e v k m e t i j s k i h z e m l j i š č . 
Ljubljana - Poslanec državne
ga zbora Franc Potočnik je na 
eni od letošnjih sej državnega 

s k l a d i š č n e p r o s t o r e 
na K o l o d v o r s k i c.1 v Kran ju , o b ž e l e z n i š k i pos ta j i . 

Skladiščni prostori so visoki 3,5 m in pozimi ogrevani. 
Primerni so z a hrambo blaga , z a t rgovinske lokale , mirno 

obrt a l i proizvodnjo, storitveno dejavnost. 

Pokličite nas po telefonu, da vam bomo lahko postregli s 
podrobnejšimi informacijami. 

T e l e f o n : (064) 266 -500 . 

zbora zastavil vladi vprašanje, 
ali ima register kmetij oz. 
lastnikov, ki zemlje ne obde
lujejo, in kako bo preprečila 
nadaljnje zaraščanje kmetijs
kih zemljišč v Sloveniji. Vladi 
je med drugim tudi predlagal, 
da naj bi država plačevala 
zakupnino kmetom, ki so 
zemljo, ki j i preti nevarnost 
zaraščanja, pripravljeni zaku
piti in jo naprej obdelovati. 
Po njegovem mnenju na zar
aščanje posredno vplivata tudi 
zastareli zakon o kmetijskih 

Ž E L I T E P O S T A T I 
S A M O S T O J N I ? 

Postani te n a š 
partner pri vzgoj i 

j u ž n o a m e r i š k i h c inč l l . 
Delo lahko opravljat« 

kot redno 
ali dodatno dejavnost. 

Garantiramo odkup živali 
»n cenp. 

možnostmi. Podpora brib<>V*j 
kemu in gorskemu kmetijs 

zemljiščih in zakon o dedo
vanju kmetijskih zemljišč oz. 
kmetij. je poleg vlaganj v raziskovanj 

Ministrstvo za kmetijstvo, delo in izvoznih spodbud edi 
gozdarstvo in prehrano je postavka v proračunu DMJE 
poslancu odgovorilo, da je v trstva, ki se je od 1992- ^ 
Sloveniji več kot 70 odstotkov dalje realno povečevala. P° . 
vseh zemljišč na območjih z čala se je tudi lani, ko V 
oteženimi pridelovalnimi mož- ministrstvo za planinske p 
nostmi, in da se po nepopolnih nike namenilo 142 m i l i j 0 0 ^ 
podatkih pri nas zarašča tolarjev, za zbiranje mleka , 
142.440 hektarjev kmetijskih odročnih gorskih predelih -6 

zemljišč. Zaraščajo se pre- milijonov, za agromeliora^ 
dvsem strma, osojna, skalovi- Več kot 300 milijonov ^f^ci 

ta in višje ležeča zemljišča oz. z a plemenske živali drobn 
ležišča z izrazito plitvo plastjo 4,5 milijona, za povrac 
prsti, majhne in oddaljene škode, ki jo je na teh obm.,. 

čl NČILA INTERNATIONAL 
MIKLAVŽ 062/692-250 
TRŽIČ 064/50-729 

parcele in območja, kjer ni 
cest in poti. Med razloge za 
zaraščanje štejejo tudi lastniš
ko in posestno razdrobljenost 
zemljišč, zapostavljanje razvo
ja hribovskih območij in pre
tirano poudarjanje pomena 
industrijskega razvoja. 

Kot je razbrati iz odgovora 
poslancu, je kmetijsko minis
trstvo že doslej namenjalo 
veliko denarja za izboljšanje liza gospodarjenja na °U'V"^ 
gospodarjenja na območjih z jih z omejenimi dejavni* 
omejenimi pridelovalnimi kmetijstvo. • C. Z. 

jih povzročila divjad, lA ^g(f. 
jona - in tako dalje. M l ° * r 

stvo bo v prihodnje še p« v jj, 
lo pomoč h r i b o v s k e m ^ 
gorskemu kmetijstvu, p n

 st 
pa bo posebno pozor i 
namenilo reševanju p^° ^ 
mov, kot je zaraščanje. V ^ 
lažje ukrepalo, je pn j0-
kem inštitutu Slovenije n* 
čilo študijo z naslovom ^ 



UREJA; Vilma Stanovnik 
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K L U B , K J E R V Z G A J A J O S V E T O V N E P R V A K E 
K e g l j a š k i k l u b S a v a L o g S t e i n e l b o o b d v a j s e t l e t n i c i k l u b a j u t r i z v e č e r p r e j e l z l a t o p r i z n a n j e 
K e g l j a š k e z v e z e S l o v e n i j e , t a p a m u j e o b j u b i l e j u z a u p a l a t u d i o r g a n i z a c i j o t u r n i r j a 16 
n a j b o l j š i h , k i b o danes i n j u t r i p o t e k a l n a k r a n j s k e m s e j m i š č u 

Kranj, 12. maja - O kranjskih kegljavcih je bilo v minuli ligaški 
sezoni veliko govora, saj je ekipa Triglava Iskre Emeco uspela 
uresničiti veliko željo številnih gorenjskih kegljavcev in 
ljubiteljev kegljanja, to pa je osvojitev naslova državnih 
Prvakov. Mnogi med uspešnimi mladimi kegljavci pa so prve 
lučaje poskušali v Savi, kegljaškem klubu, katerega dom je bil 
sprva v Stražišču, ko pa je bila domača streza v gostilni Benedik 
premajhna, pa so začeli sodelovati s Triglavani, s katerimi vzorno 
sodelujejo še danes, ko slavijo dvajsetletnico obstoja svojega 
kluba. 

Tudi dvajsetlenica K K Log 
Steinela, kakor se zadnje leto 
unenuje Sava (na pomoč ji je 

Eriskočil pokrovitelj, podjetje 
£>G, d.o.o, ki je ekskluzivni 

zastopnik nemške firme Stei-
?el), je bila vzrok, da je Kegl-
JaŠka zveza Slovenije zaključni 
tl*rnir najboljših šestnajstih, 
zaupala temu klubu. Tako se 
°odo danes in jutri najboljši 
slovenski kegljavci na kegljišču 
Triglava v Kranju merili za 
uaslov najboljšega, pa tudi za 
•epe nagrade, ki jih je klub 
pripravil vrhunskim slovenskim 
športnikom. Na listi šestnajstih, 
kolikor jih je bilo izbranih na 
zaključni turnir po desetih turn-

M E T 

iriih, ki so potekali po vsej 
Sloveniji (prav zadnji je bil 
konec prejšnjega tedna v Kran
ju), je kar osem slovenskih 
reprezentantov in dvakratnih 
svetovnih prvakov, ter kar pet 
članov državnega prvaka, to je 
Triglav Iskre Emeco. Zal sta 
Boris Benedik, ki je svojo 
športno kariero začel pri Savi, 
ter Darko Bizjak, zaradi ob
veznosti do svojega kluba v 
Nemčiji morala odpovedati na
stop na turnirju, kljub temu pa 
bo v Kranju danes in jutri 
zbrana vsa ostala slovenska 
moška "kegljaška smetana". 
To pa so: Boris Urbane, Albin 
Juvančič, Franc Kirbiš, Vane 

LOČ ANKE SO SPET PRVAKINJE 
^kofja Loka, 11. maja - Rokometašicam Osnovne šole Ivana 
Groharja iz Škofje Loke je znova uspelo osvojiti naslov državnih 
Šolskih prvakinj v rokometu. V sredo so namreč na zaključnem 
turnirju v Žalcu najprej premagale domačo ekipo Žalca z 
Rezultatom 19:11, v finalu pa so nato visoko ugnale še OŠ 
Franceta Prešerna iz Ribnice z rezultatom 22:12. Najboljša 
J^atarka turnirja je bila Tanja Bizjak, najboljša strelka pa Tanja 
debeljak. Danes v finalu igrajo še fantje. 

VI . ligi ekipa Kranja jutri odhaja na gostovanje v Velenje, igralke 
Lokastara, ki se borijo za prvoligaški status pa v domači dvorani na 
Podnu ob 18. uri gostijo Robit Olimpijo. Redno kolo jutri igrajo še 
tretjeligaši. Pari so: Mokrec B - Sava Kranj (ob 18 uri), Šešir B -
Kodeljevo B (ob 20. uri), Jezersko - Radovljica Š. Bled (ob 18. uri), 
°om Zabnica - Preddvor Gorjanc (ob 18. uri). • V. S. 

v a b i l a , p r i r e d i t v e 
Mladi kolesarji bodo tekmovali v Kriiah -Kolesarski klub 

**V« Kranj je organizator jutrišnje pionirske dirke "Križe 95". 
j~ l rka se bo začela ob 10.30 uri s startom Dečkov C, nato pa bodo 
Šolali še dečki B in A. Dirka bo potekala iz Križ prek Retenj in 
5'Sanje vasi do Brega ob Bistrici in nazaj v Križe, krog pa bo dolg 
koraj štiri kilometre. Najmlajši dečki bodo vozili tri kroge, 

!JaJstarejši pa deset. Razglasitev rezultatov bo 15 minut po 
0učanem tekmovanju, ki se točkuje za pokal "Frutabela". • V.S. 
Prireditve kavelj cev in korenin - Športna unija Slovenije nas je 

pestila, da so spremenjeni nekateri datumi prireditev v sklopu 
*.9i e Brazde vzdržljivosti. Tako bo kolesarski "Maraton 

Pnjateljstva" od Ljubljane do Lonjerja 21. maja, druga majska 
^lesarska prireditev, 100-kilometrski maraton od Gorice do 
Ortoroža pa bo po novem 28. maja. Planinski pohod od gostilne 
»rman v Mednem na Šmarno goro bo 20. maja, pohod od 

v«marij na Govejek pa bo 27. maja. • V.S. 
g * Bobekov maraton - Jutri bo na progi med Mariborom in 

resternico organiziran 3. Bobekov maraton, ki je dolg 21 
*uometrov. Start bo ob 15. uri v Mariboru. • S.B. 
,W°&ometni spored-V 1. SNL bo ekipa Živil Nakla v nedeljo ob 
j»*30 uri gostovala v Ljubljani pri SCT Olimpiji. V 2. SNL pa bo v 
^deljo ob 16.30 uri "derbi sosedov", saj se bosta v Mengšu 

L ujenli domača ekipa Filca in domžalski Napredek. V mladinski 
o .""detski ligi jutri ekipi Gorenjskega glasa gostujeta pri 
ESj f fa v Piranu. V 3.SNL je v 22.krogu ekipa Jesenic z 1:0 
Preirn 3 ^ r n e Taborju 69, Triglav Creina rja je doma 
(Vogala Brda z 2:0. Jutri Jeseničani doma gostijo Bilje, Trigl 
Roi-ln* P a v nedeljo odhaja na gostovanju k ekipi Tabor - Kras. v 
dofcvi ' ' ^ ^C V z a c * J e m k ° ' u doslej še neporaženo Visoko 

3-2 > n i k i " A,P>na 3:1, Polet - Trboje 1:0, Lesce Bled Stiks - Zarica 
-Ve) Jutri ob 17.30 uri člani igrajo 18.kolo (rezen tekme Hrastje 
°b i s i O V o ' k i s e z a C n e °b 15.uri), ob lO.uri dopolne igrajo kadeti, 
Ued r U r i P a m l a i š i dečki. Starejši dečki igrajo nekaj tekem v 
oh i t f ' n ekaj pa v sredo, mladinci pa redno kolo igrajo v nedeljo 

iU. ali H.3() u r i . v s > 

tedn • r s *' spored - V super in prvi balinarski ligi bosta konec 
$ a

 a. °digrana kar dva kroga. Jutn, vsoboto, ekipa Trate casinoja 
k eki l 5 ur i ) gosti Transport, v nedeljo pa odhaja na gostovanje 
r*do' r **°^a v Ljubljano. V prvi ligi Pnmskovo v Kranju gosti 
J e s

 v lJ'ški Feroles, Virtus odhaja na gostovanje v Prestranek, 
V S e ' C e ^ d o m a gostijo Sovič, Huje pa odhajajo v Ilirsko Bistrico, 
bodoI i f 1 6 s o l u tr i ob 9.uri. V nedeljo, za začetkom ob lO.uri, pa 
V j r t u °"računi med Hujami in Sitografom Slogo v Kranju, med 
kom v" i n J e senicami v Kamniku, med Ferolesom in Prestran-
^hoH a d o v l J i c i ter Jadran Pato in Primskovim v Izoli. V II. ligi -
TVeKVu. l r i 0 0 9 u r i doma v Kranju igra ekipa Tele TV Rogovile s 
y »eiiskim, Bistrica v Tržiču gosti Iskro CEO, Tržič pa gostuje v 

,cnju. • V. S. 
^Jadinsko namiznoteniško prvenstvo - NTK Partizan EGP iz 
prv e

, e k e Je jutri, z začetkom ob 8. uri, organizator mladinskega 
^nstva v namiznem tenisu za posameznike in pare. • J.R. 

Ce n ,J , n M IP** v "Stotinko" -Danes ob 18. uri bo v nogometnem 
St,Mi

 u, v Kokrškcm logu na Primskovem vpis v nogometno šolo 
tretii? Z a d c C k c r ° J e n c l e t a 1 9 8 5 i n 1986. Šola bo organizirana že 

' c> zaželeno pa jc, da otroci pridejo v spremstvu staršev. • V.S. 

Ustanovni predsednik KK Sava je bil Stane Golob, ki je 
zbiral mlade talentirane kegljavce z desnega brega Save. Ti 
so najprej začeli s tekmovalnimi nastopi v občinski in 
regijski ligi. Dosegli so več odličnih rezultatov tako v ekipni 
kot posamični konkurenci, predvsem pa so v klubu vzgojili 
mnoge odlične igralce, na čelu z Borisom Benedikom. V 
zadnji sezoni je ekipa Log Steinela nastopala v medregijski 
ligi zahod in osvojila tretje mesto. Klub vodi tričlanski 
upravni odbor, katerega predsednik je Martin Šilar, barve 
Log Steinela pa trenutno branijo: Brane Benedik, Vinko 
Cvirn, Milan Jereb, Damjan Hafnar, Bojan Hafhar, Janko 
Karun, Boris Kurent, Tomaž Oman, Jani Rozman, Martin 
Šilar, Franc Tiringer in Tone Šemrl. Trener je Vinko Cvirn, 
tehnični vodja pa Tomai Oman. 

Oman, Robert Blaha, Uroš 
Stoklas, Zdravko Štrukelj, 
Tone Založnik, Hary Steržaj, 
Bogdan Hribar, Branko Brati-
na, Marko Oman, Dušan Ivačič, 
Tomaž Kernič, Vojko Lapajne 
in Tomaž Ravnikar. Tekmovalci 
so razdeljeni v štiri skupine, 
danes od 15. ure dalje pa se 
bodo najprej pomerili v kvalifi
kacijah. Prvi in drugi iz vsake 

skupine bosta nato nastopila na 
jutrišnjem finalu, ki se bo 
začelo ob 17. uri. Nato, predvi
doma ob 20.15, bo tudi razgla
sitev rezultatov in podelitev 
priznanj najboljšim, Kegljaški 
klub Log Steinel pa bo prejel 
tudi zlato plaketo Kegljaške 
zveze Slovenije za uspešno 
dvajsetletno delo. • V. Stanov
nik 

m s 

V DOMŽALAH L E ŠE NAJBOLJŠI 
Domžale, 12. maja - V teniškem centru Ten - ten v 
Domžalah, kjer že ves teden poteka turnir Renault 
Slovenian Open, je vse bolj napeto. Žal pa ne več za naše 
igralce, saj je v 2. krogu izpadel še zadnji Slovenec 16-Ietni 
Portorožan Andrej Bizjak, ki je izgubil z Italijanom 
Pescosolidom. Danes so v Domžalah na sporedu četrtfinal-
ni obračuni, jutri polfinala v nedeljo pa še finale. 
Zmagovalec turnirja bo poleg denarne nagrade (18 tisoč 
dolarjev), dobil še 100 ATP točk in grafiko znanega slikarja 
Vladimirja Veličkoviča. • V. S. 

R E K O R D N O ŠTEVILO EKIP 
V letošnjem prvenstvu, ki bo potekalo v treh ligah bo nastopilo 
rekordno število tenisačev. 

Kranj, maja - Vikend pred praznovanjem prvomajskih 
praznikov, se je začelo letošnje prvenstvo tenisačev, ki nastopajo 
v Gorenjski ligi. Liga bo letos potekala v treh ligah, s tem, da je 
tretja liga razdeljena še v ligo A in ligo B. 

V prvi ligi bo nastopilo deset (10) klubov in to Soforebo, Vogu 
I, Tnglav-veterani, Poden, Red-Bul Domžale, Fan-šport, Bio-Fit 
Jesenice, Tenis-Sašo, Marmor in Zarica J. V drugi ligi bo prav 
tako kto v prvi nastopilo deset klubov in to: Modri, Zaka, Kanu, 
Bio Fit Tržič-veterani, Merkur, Kranj, Visoko I, Kurja vas, 
Protenex in Kamšk. V tretji A ligi bo prav tako kot v prvi in 
drugi nastopilo deset klubov: Pinesta, Bohinj, Zarica II, Storžič, 
TK Stražišče, Hib Stražišče, Vogu II, Trata, TC Uranič in Kanu II, 
le v tretji B ligi bo nastopilo devet klubov in to Jesenice, 
Ratitovec, Bor-Preddvor, visoko, Selca, Wilson-Visoko, Hit-
Casino Kranjska Gora, Kres in Kompas-Bohinj. 

Prvenstvo bo potekalo dvokrožno vsak z vsakim. V letošnjem 
tekmovanju ne bo tako imenovanega play offa, tako bodo vrstni 
red določile osvojene točke, le v primeru enakega števila 
osvojenih točk bo odločal medsebojni rezultat. V prvo ligo 
napreduje prvak druge lige, drugi igra kvalifikacije s predzadnjim 
iz prve lige. V drugo ligo napredujeta zmagovalca obeh tretjih lig 
in zamenjata dve uvrščeni ekipi druge lige. Prve tri ekipe v prvi 
ligi in prvaki druge in tretje lige bodo prejeli pokale. Tekmovanje 
naj bi trajalo do konca meseca junija. V jeseni pa se bo 
organiziralo še tekmovanje posameznikov v posamezni ligi. • 
Jože Marinček 

S T R E L S T V O 
LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE • 
DELUJE SLABO! 

Ljubljana, 11. maja - V ponedeljek, 8. maja, je bila v 
organizaciji ljubljanskega lokostrelskega kluba Moste tiskovna 
konferenca, na kateri so se zbrali predstavniki nezadovoljnih 
slovenskih lokostrelskih klubov in predstavili svoje cilje in zaplete 
pri Lokostrelski zvezi Slovenije (LZS). Vzroki za nezadovoljstvo 
so predvsem v zelo slabem delovanju LZS, ki naprimer ni poslala 
naših tekmovalcev na letošnje svetovno dvoransko prvenstvo, ki ie 
bilo marca v Birminghamu, in tudi na prvi letošnji Grand Prix, ki 
te dni poteka v Monterimarju v Franciji, ni prijavila nikogar od 
naših lokostrelcev, ki pa so se za ti dve tekmovanji vendarle 
pripravljali. Tako so se odločili Samo Medved (naš barcelonski 
olimpijec), Janko Strojan in Dunja Zupančič, vsi iz LK Moste, da 
odpotujejo v Francijo na lastno pest in z lastnimi sredstvi. LZS pa 
se tudi tokrat ni potrudila, da bi tekmovalcem preskrbela vsaj 
enotne reprezentančne drese in denar za pot. 

Samo Medved, ki si želi na Grand Prixu ponoviti lanske dobre 
uvrstitve med deseterico, bo v Franciji izkoristil tudi priložnost za 
pogovor s predsednikom Evropske lokostrelske zveze Mattielli-
jem, v katerem ga bo obvestil o izredno slabem delovanju naše 
lokostrelske zveze. Na tiskovni konferenci so se tudi odločili za 
sklic izredne skupščine naših lokostrelskih klubov, na kateri bodo 
izrekli nezaupnico vodstvu lokostrelske zveze in z novimi ljudmi 
skušali rešili ugled našega lokostrelstva. Izredna skupščina in 
ureditev razmer sta navsezadnje potrebni tudi zato, ker bo bo 
drugo leto v Kranjski Gori potekalo svetovno in evropsko 
prvenstvo, za kar pa bi se radi naši tekmovalci v miru pripravljali 
m sestavili predvsem dobro tekmovalno ekipo. • M. Vo. 

N A A N A P U R N I T U D I H U M A R 
Ljubljana, 10. maja • Po uspešnem vzponu bratov Kamičar z 

Jezerskega 29. aprila 1995 na vrh 8091 metrov visoke Anapurne 
I in njunem smučanju istega dne z vrha v bazni tabor (4300 m) 
je 6. maja 1995 dosegel vrh gore tudi Tomaž Humar iz Kamnika. 
Zadnji člani odprave zapuščajo bazni tabor 10. maja, Drejc 
Karničar pa je zaradi omrzlin na nogi odšel z zdravnikom 
Damijanom Meškom v dolino že prej. Oba se bosta vrnila pred 
glavnino v domovino, je med drugim sporočil iz Katmanduja 
vodja odprave Tone S k ar j a. 

Odprava je torej uresničila kar nekaj zastavljenih ciljev. V 
dvajsetih letih od našega prvega vzpona na osemtisočak 
Anapurno so Slovenci stopili na vseh 14 samostojnih osemti-
sočakov. Drejc in Davo Karničar sta s smučanjem z desetega 
najvišjega vrha sveta opravila izjemen podvig, ker je šlo za prvi 
nepretrgan smuk s kakega osemtisočaka. Žal navezi Oprešnik -
Humar ni uspel prvenstveni vzpon po severozahodnem razu, 
vendar je slednji tudi dosegel vrh. 

Iz doslej skopih sporočil je bilo moč razbrati, da so 
napredovanje na gori nenehno ogrožali plazovi in podirajoči 
se seraki. Anapurna je namreč zelo nevarna, saj je bilo izmed 
104 ekspedicij uspešnih le 27, v 30 pristopih je vrh doseglo 82 
alpinistov, ob tem pa je gora terjala kar 52 žrtev. • S. Saje 

V K r a n j u vse pr ipravl jeno za kval i f ikaci jski turnir E P 

D O M A Č B A Z E N B O P R E D N O S T 
Kranj, 12. maja - S slavnostno otvoritvijo se bo v torek, 16. 
maja, v pokritem olimpijskem bazenu v Kranju začel 
kvalifikacijski turnir za nastop na evropskem juniorske m 
vaterpolskem prvenstvu, ki bo avgusta v Esslingenu v Nemčiji. 
Podoben turnir bo hkrati potekal tudi v Franciji. 

Na turnirju v Kranju bodo nastopile ekipe šestih držav: 
Belorusije, Češke, Moldavije, Litve, Izraela in Slovenije, na 
evropsko prvenstvo pa se bodo uvrstile najboljše tri ekipe. Kot 
so na torkovi tiskovni konferenci v Kranju povedali predstav
niki organizacijskega odbora, ki ga vodi predsednik Vaterpolske 
zveze Slovenije Jože Jensterle, je za turnir vse pripravljeno, 
sprejem vseh sodelujočih reprezentanc pa bo v ponedeljek, 15. 
maja, v hotelu Creina v Kranju. Zvečer bo mlade vaterpoliste 
sprejel tudi župan Vitomir Gros. Direktor naše reprezentance 
Leo Krem/ar je povedal, da na turnirju pričakuje dobre igre 
naše mlade ekipe, morebiten uspeh in uvrstitev na evropsko 
prvenstvo pa bo po njegovem mnenju tudi prelomnica v razvoju 
vaterpolo športa pri nas. Trener reprezentance Rado Čermelj je 
dejal, da naša ekipa sicer nima veliko mednarodnih izkušenj, m 
da slabo poznajo druge ekipe, vendar pa se bodo prizadevali za 
uvrstitev na prvenstvo, pri čemer bodo imeli tudi prednost 
domačega bazena. 

Kvalifikacijski turnir v Kranju bo potekal od 15. do 21. maja, 
natančnejši razpored tekem in podrobnosti o naši reprezentan
ci, ki je večinoma sestavljena iz mladih igralcev kranjskega 
Triglava, pa bomo zapisali v torkovi Stotinki. • V. Stanovnik 

IK@lESf lRSTVO m 

Kolesar j i k o n č u j e j o d i r k o " P o S loveni j i " 

K A R A V A N A DANES V K R A N J U 
Kranj, 12. maja - Kolesarji na tretji dirki "Po Sloveniji " 
so že opravili večji del poti, po Štirih etapah pa je bil v 
vodstvu, prav tako kot po prvi etapi, kolesar Roga, 29-
letni Ljubljančan, Robert Pintcrič. Kolesarji bodo danes 
vozili 178 kilometrov dolgo etapo od Nove Gorice do 
Kranja. 

Včeraj so kolesarji opravilil 177 kilometrov dolgo pot od 
Portoroža do Nove Gorice, danes ob 11. uri pa bodo v Novi 
Gorici začeli s 6. etapo. Prav ta etapa bo najzanimivejša 
med vsemi, zato jo nekateri upravičeno imenujejo 
"kraljevska etapa". Pot bo kolesarje vodila prek Kanala 
(leteči cilj) do Kobarida (leteči cilj) in Bovca (leteči cilj). 
Tam naj bi bih predvidoma olcrog 13. ure, nato pa se bodo 
prek Soče in Trente vzpeli proti Vršiču, kjer je gorski cilj. 
Na vrhu Vršiča kolesarje pričakujejo okoli 14. ure. 
Približno 20 minut čez 14. uro bodo prvi že v Kranjski 
Gori, okoli 15. ure pa na Jesenicah, kjer bo zadnji leteči cilj 
etape. Prek Lesc, Podbrezja in Nakla, bodo kolesarji okoli 
16. ure popoldne pripeljali v Kranj pred hotel Creina. 

Jutrišnja, zadnja etapa letošnje dirke, pa bo potekala od 
Otočca cio Ljubljane, kjer bo nekaj pred 13. uro v BTC 
centru dirka končana. • VJS. 

OS 

T R I G L A V V E N D A R L E P R V A K ? 
Kranj, 12. maja - Od danes do nedelje bo dvorana na Planini 
gostila najboljše štiri slovenske mladinske košarkarske ekipe, 
ki se bodo na finalnem turnirju pomerile za naslov državnih 
prvakov. Poleg domačega Triglava bodo tako želeno lovoriko 
skušali osvojiti še igralci Smeh Olimpije, Litostroja in Jezice. 

Finalni turnir, ki ga organizira KK Triglav, se bo začel danes 
zvečer ob 18. uri, ko se bosta na prvi tekmi pomerila ekipi 
Jezice in Litostroja. Po tekmi bo uradna otvoritev finala 
državnega prvenstva, nato pa bosta ob 20.30 uri na parket 
stopili še moštvi Triglava in Smelt Olimpije. Ta tekma bo 
gotovo ena najatraktivnejših, saj je velik del fantov domaČe 
ekipe igralo v zmagovalnem moštvu, ki je osvojilo naslov 
srednješolskih državnih prvakov, in ki že igrajo pri članskem 
moštvu Triglava: Gregor Pompe, Uroš Troppan, Darko 
Vidakovič, Samo Pretnar, Gregor Hafnar, Dragisa Drobnjak, 
Gregor Jankovič, Dalibor Damjanovič,... Prav tako pa so 
izkušeni asi v ekipi Smelt Olimpije, za katero pa bo igral tudi 
Kranjčan Marko Milic. 

Sobotni spored turnirja se bo prav tako začel ob 18. uri, ko 
bosta najprej igrali ekipi Jezice in Smelt Olimpije, nato pa se 
bosta ob 20.30 uri pomerili še moštvi Triglava in Litostroja. V 
nedeljo bo ob 18. uri tekma med ekipama Litostroja in Smelt 
Olimpije, turnir pa bosta zaključili ekipi Triglava in Jezice ki 
bosta srečanje začeli ob 20.30 uri. Po zadnji nedeljski tekmi'bo 
še podelitev nagrad in priznanj najboljšim ter slavnostni 
zaključek turnirja. Vstopnine na tekme ne bo. • V. Stanovnik 



J7% jr/^t A ZA GORENJKE, O GORENJCIH MlđtJ fjT^JL MED GORENJCI PO GORENJSKI 
Od danes do vključno 31. maja bo odločeno Kdo bo Gorenjec meseca aprila 1995 
Danes je ie drugi petek v 
najlepšem mesecu. Zato v Gla
sovi redni rubriki, v kateri z 
Vašo pomočjo in s sodelovanjem 
poslušalk oz. poslušalcev gor
enjskih radijskih postaj izbira
mo Gorenjke oz. Gorenjce 
meseca, objavljamo rezultate 
prvega glasovalnega kroga: od 
prejšnjega petka do včeraj Vas je 
v radijskih kontaktnih oddajah 
in z dopisnicami glasovalo že 
157, kroparskemu kovaču 
ADAMU KRŽIŠNIKU ste 
namenili 124 glasov in 33 gla
sov zirovskemu policistu Vuka-
šinu Klisuri. V trenutnem 
vodstvu po merjenju prvega 
vmesnega časa je torej ADAM 
KRŽISNIK. 
O ožjem izboru dvojice, izmed 
katerih izbrate GORENJCA 
MESECA, še enkrat kratka 

Nagrajenci v prvem majskem glasovalnem krogu: Peter JERAŠA, 
Volaka 3, Gorenja vas; Petra KALAN, Spodnji trg 27, Škofja 
Loka; Vinko VETERNIK, Spodnji Brnik 357a, Cerklje; Miha 
HRIBAR, Titova 82, Jesenice in Breda BRADULE, Virje 3, 
Tržič. - vseh 5 prejme nagradno v vrednosti 1.000 SIT. Glasove 
majice pa so skupaj z današnjim Gorenjskim glasom že v poštnih 
nabiralnikih naslednje peterice: Urška PEČIRER, Janeza 
Puharja 8, Kranj; Olga K0RAČ1N, Gorenja vas 214; Luka 
VUJICIČ, Lipce 62, Blejska Dobrava; Rok KAVČIČ, Kropa 3/d 
in Marija BERGLEZ, Ravne 24, Tržič. 

povzetka člankov v Gorenjs
kem glasu o Adamu Kržišniku 
in Vukašinu Klisuri: 
VUKAŠIN KLISURA -
VUKO, popularno tudi "žir-
ovski šerif", policist v občini 
Žiri, ki ga je novinar Igor 
Kavčič predstavil v aprilskem 
AS-u, barvni prilogi Gorenjs
kega glasa; zaradi članka 
"Točno opoldne po glavni žir-

ovski ulici" je bil v širšem 
Žirovskem koncu Gorenjski 
glas razprodan, članek pa mno
žično fotokopiran, kar priča o 
izjemni priljubljenosti "vaš
kega policaja" v občini Žiri -
s predlaganjem Vukašina Kli
sure pa med predloge za popu
larne Gorenjce tokrat prvič 
uvrščamo tudi policista (lani 
je bil med Gorenjci meseca že 

eden v poklicni uniformi - prvi 
mož gorenjske vojske, kar do
kazuje, da ljudem, ki so pok
licno vezani na delo v uniformi, 
na Gorenjskem dajemo tudi 
priznanja, ne le kritike) 
ADAM KRŽISNIK, kroparski 
umetnostni kovač s 45-letnim 
stažem v kovaštvu, kije izdelal 
dvojnik znane skoraj trimetrske 
železne skulpture, "živega 
okostnjaka z močnim srcem" 
oziroma izmučenega taborišč
nika z Ljubelja, avtor spome
nika je Boris K obe; 
Kržišnikovo kovaško stvaritev 
so minulo nedeljo, 7. maja, 
odkrili v Mauthausnu na pro
slavi ob 50-letnici osvoboditve 
taboriščnikov iz zloglasne to
varne smrti, kije imela podruž
nico tudi na Ljubelju; Adama 
Kržišnika predlagamo zaradi 
njegove skoraj polstoletne pre
danosti in zvestobe ustvarjal
nosti v kovaški obrti, ki je ime 
Krope ponesla v svet; Adam 
KržišniK je bil krepko tretjino 
stoletja "Plamenovec" in je 

V U K A Š I N K L I S U R A A D A M K R Ž I Š N I K 
skupaj s Plamenom prejšnji 
teden praznoval 100-letnico 
tega kroparskega podjetja 

Za GORENJCA MESECA 
APRILA 1995 lahko glasujete 
danes (v petek) v kontaktnih 
oddajah Radia Kranj, Radia 
Triglav Jesenice, Radia Tržič in 

Radia Žiri; ali na dopisnicah $ 
naš naslov UREDNIŠTVU 
GORENJSKEGA GLASA, f 
000 Kranj. Števila Vaših dop* 
nic ne omejujemo. Med gl^0" 
valce vsak teden izžreba0 

peterico za nagrade v vredno^ 
1.000 tolarjev in peterico & 
Glasovo majico. 

BODE IN BOZA 
M B B Ker naslednji teden god-
ujejo Ledeni možje skupaj s "ta 
uscano" Zofko, je Gorenjska že 
predvčeraj šnj im dobila prvo 
dozo majske količine dežja. Po 
vremenu teh dni Zofka oči tno 
prehiteva - ali pa ima "ta 
mlade". IMItfJ Sicer je pa z 
vodo in smetmi na Gorenjskem 
že kar nekaj časa velik križ: 
upravljalci kranjskega pokrite
ga olimpijskega bazena so šokir
ali javnost s sporoči lom, da bodo 
morali izprazniti bazen, ker za 
tekoče poslovanje ni obljublje
nega denarja iz mestne in 
d r ž a v n e p r o r a č u n s k e v r e č e . 
MM Kmalu zatem so pricurl-
jale ugotovitve gradbenih pato
logov o nekaterih kiksih pri 
šestletni gradnji tega bazena. 
Med drugim ima betonska školj
ka kranjskega olimpijskega ba
zena razpoke. \J9LtT& Ker 
razpoke bolj slabo držijo vodo, 
je možno sklepati, da bo voda iz 
bazena postopoma itak sama od 
sebe iztekla. IMIt^ Kar je po 
svoje dobro: v praznih bazenih 
so idealne razmere za nepla
valce; namesto vaterpola bo 
ostal le polo, ki kot športna 
panoga na Gorenjskem še ni 
znan; sestri Kejžar in ostali 
vrhunski gorenjski plavalci 
bodo spet imeli kalvarijo od 
bazena do bazena zaradi trenin
gov, kar bo gorenjski plavalni 
eliti še bolj utrdilo ps ih ično 
kondicijo ISHiffifl K sreči priha
ja poletje, odprti bodo zunanji 
bazeni in na problem kranjskega 
razpokanega športnega lepotca 
se bo začasno pozabilo. flBJB 

Skoraj cel mesec so tovornjaki 
javnega podjetja Komunala Ra
dovljica prisilno počivali. Komu
nalni podatki v treh občinah so 
se veselo nakopičili in povzroči
li, da po dolgem času o Bledu in 
Bohinju v tujini zelo veliko 
p o r o č a j o kar brez posebnih 
tiskovnih konferenc. IMItlfrl Žal 
so tuja poročila o gorenjskem 
turizmu zabeljena tako, da so v 
ospredju polni kontejnerji in 
vreče s smetmi, kar je "odlič
na" reklama pred turis t ično 
sezono. MflBB Ker J e n a g ° r " 
enjskih smučiščih pomlad po
brala še zadnje krpice snega, so 
poleg trobentic prišle na dan 
stvari, ki jih je čez zimo pokri
val sneg. Med drugim brsti 
novica, da naj bi se na spisku 
mrtvih gorenjskih smučarskih 
centrov naslednjo zimo znašla 
( o b Z a t r n i k u ) tudi Kobla . 
B B f f l Podjetje Alpinum (Bo
hinj) je tožeča stranka zoper 
upravljalca Koble.podjetje Pla-
num (Bohinj), zaradi plačila 
stroškov elaborata o umetnem 
z a s n e ž e v a n j u Koble. Planum 
trdi, da je elaborat nerealen in 
privlečen za lase. Planum zaradi 
slabe smučarske sezone ne more 
odplačevati anuitet kredita, na
jetega v SKB banki za sistem 
snežnih topov na Kobli. SKB 
banka bo zelo verjetno vložila 
predlog za stečajni postopek 
p rez a d o 1 ž e n e g a S C Kobla . 
BBflffl Razvoj Gorenjske pa ne 
gre le rakovo pot: v Skofji Loki 
podjetje O M V Istrabenz Koper 
gradi sodoben bencinski servis. 
Tržičani naj bi prihodnji teden 

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

T r g o v s k o p o d j e t j e , T o m š i č e v a 1, 61000 
L j u b l j a n a , te l . : 061 /1258 -300 , fax: 224 -647 
Nova pekarna podjetja Orehek v Namini blagovnici v 
štepanjskem naselju v Ljubljani, bo dnevno oskrbovala 
s svežim kruhom in pecivom kupce iz Štepanjskega 
naselja, Fužin, Most, Kodeljevega, Hrušice, Bizovika in 
okolice, obenem pa tudi matično Veleblagovnico Ruski 
car na Dunajski 211, kar pomeni še oskrbovanje Jezice, 
Stožic, Bratovševe in Glinškove ploščadi, Črnuč, BS 3 
itd. 
Poleg klasičnih vrst kruha pečejo tudi domači (ročno 
oblikovan) kruh, poseben kruti za diabetike, ržen, 
ajdov, ajdov z oreni, polnozrnati kruh, kruh z otrobi, 
madžarski (temni, obstojni kruh), najbolj zanimiv kruh 
pa je "Jelenko" - treba ga je enostavno poskusiti. 
Skratka skupaj 17 različnih vrst kruha, pa pecivo: od 
žemelj, rogljičev, do štručk, potičk itd. 
Cene so konkurenčne, bistvena posebnost pekarne 
Orehek pa je obstojnost kruha, saj ostane tudi po 
nekaj dneh domala svež. Najbolj pa bodo kupci veseli 
tega, da se kruh peče v jutranjih urah in kaj je bolj 
slastnega, kot sveže pečeni kruh, ki je prišel iz peči 
naravnost na police. 
V Nami smo zadovoljni, da lahko kupcem ponudimo 
najboljše! 

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

začeli graditi prvi kos tržiške 
mestne obvoznice. Novi most 
čez Tržiško Bistrico naj bi bil 
zelo lep, iz Kranja pa so Tržiča-
nom menda že sporočili , naj 
upoštevajo njihove izkušnje pri 
gradnji novega mostu čez Kok
ro. Najpomembnejši po
glavji v zgodovini o gradnji 
nadomestnega mostu čez Kok
ro v Kranju sta:obsežna dodatna 
dela in še b o l j o b s e ž n o zamu
janje rokov. fflfflfl Ljudski glas, 
da bi Kokršk i most zaradi 
visokih stroškov gradnje zaslu
žil vsaj p o z l a č e n o in ne le 
navadno pocinkano ograjo, pa 
je sevedazgolj zlobno natolce
vanje, laitfel Pomlad na gor
enjskih cestah ima dve osnovni 
značilnosti: luknje in povožene 
ježe. Število lukenj, zlasti na 
regionalnih cestah, se povečuje; 
množ ica p o v o ž e n i h j ežev pa 
zmanjšuje. Iftllf^ Če bo šlo z 
morijo gorenjskih ježkov tako 
naprej, bodo na cestah ostale le 
še luknje, ježi pa na spisku 
izumrlih živali. ISlICfJ Na gor
enjskih cestah grozi še ena 
nevarnost: Jože D e ž m a n , ra
dovljiški šef LDS in občinski 
svetnik, je pred kratkim uspeš
no opravil šoferski izpit. ISlItEl 
Zaradi varnostnih razlogov od-
slej v?ak dan dvakrat zaprejo 
cesto od Lesc do Kranja in nazaj 
- zato, da se Jože varno pelje v 
s l u ž b o v Gorenjski muzej. 
H B B B ^ar P r e c e J strastnih ra
zlagalcev novejše slovenske zgo
dovine, zlasti tistih s proslave 
Dneva zmage v edini gorenjski 
mestni občini, bi namreč sliko 
Jožeta Dežmana z velikim užit
kom gledalo na predzadnjistra-
ni Gorenjskega glasa. BflflB 

joto m-jM* w # 
Bivši notranji minister Ivan 
Bizjak (ki je od prejšnje in 
predprejšnje tržiške vlade po
dedoval nedokončano gradn
jo nove policijske stavbe) 
svojemu nasledniku Andreju 
Šteru: "Gradnjo tržiške poli
cijske postaje sva torej zaklju
čila. Počakaj trenutek, da iz 
žepa vzamem listek, kjer imam 
napisano, katere investicije na 
Gorenjskem so zdaj na vrsti!" 
Foto: Gorazd šinik 

O tom, da so bili sedeži v 
Športni dvorani na Bledu na 
9. Alpskem večeru že precej 
pred prireditvijo razprodani, 
se ve. Komajda sta sedeža v 
parterju dobila blejski žu
pan Vinko Gole in šef SLS 
Marjan Podobnik. Vinko SI-
mek - Jaka Šraufciger jima 
je namenil čarobno formulo 
za rešitev blejskega proble
ma z deponijo za komu
nalne odpadke: "Gospod 
župan, smeti pošljite v par
lament, kamor sodijo!" 

Z A U S P E Š E N P O S E L 
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a l p l e s l e s n i p r o g r a m d . o . o . 

ALPLES LESNI PROGRAM 
64228 Železniki 

objavlja 

JAVNO DRAŽBO 
za prodajo s l e d e č e rabljene opreme: 
164 avtomatska stružnica OMA 
148 prirezovalka ALPLES 
111 nihalna krožna žaga BRATSTVO 
132 štiristranski skobljeni stroj VVEINIG 
112 avtomatska linija za spajanje lesa SAUTER 
192 dvojna formatka GABBIANI 
195 nadmizni rezkar ŽIČNICA 
196 brusilka letev po laku MAKOR 
107 furnirske škarje RUCKLE 
000 VF stiskalnica za lepljenje TV ohišij 
000 debelinski skobelni stroj 
000 vodni filter 

1.230. 
90. 
90. 

1.640, 
1.476 

656. 
98. 

1.476. 
123. 
410. 

85. 
492. 

000 SIT 
200 SIT 
200 SIT 
000 SIT 
000 SIT 
000 SIT 
400 SIT 
000 SIT 
000 SIT 
000 SIT 
000 SIT 
000 SIT 

Javna dražba bo 18.5.1995 ob 8. uri v prostorih ALPLES lesni 
program. Vsak ponudnik mora pred dražbo vplačati varščino v 
višini 10 % od izklicne cene na ŽR 51510-601-42081 ALPLES 
3E ali pri blagajni podjetja. Uspeli ponudnik mora plačati 
opremo v 8 dneh po javni dražbi sicer bomo prodajo 
razveljavili, p lačano varšč ino pa kot skesnino obdržali. 
Varščino bomo u s p e š n e m u ponudniku vračunali v kupnino, 
drugim pa brez obresti vrnili najkasneje v 5 dneh. Prometni 
davek plača kupec. Vsi predmeti so naprodaj po načelu 
ogledano-kupljeno. 

Ogled opreme je m o g o č vsak dan od 9. do 12. ure po 
predhodni najavi po tel. 064/67-121 int. 211 g. Rudi Habjan. 

TJ PRESNETA TEHTNICA! 
H U J Š A T E L A H K O Z N A M I ! 

Pred prvomajskimi prazniki smo najavili, da Studio MA Mojce Zapl° t n 

(ki domuje v kranjskem nebotičniku na Bleiweisovi cesti 6, telefons 
številka Studia MA pa je 064/ 218 - 785) in Gorenjski glas tudi wj£ 
pripravljata skupno akcijo, ki naj opozori zlasti na zdrav način ^ l V ' i e r J' 0 

Tudi letos bomo namreč (s)hujšali pred prihajajočo dopustmško p° ' e

 e 

sezono - nikogar seveda ne nagovarjamo k hujšanju, a tehtnica J 
natančna, neusmiljena in kopalke pač vse izdajo. Na povabilo s 
prejeli osupljivo veliko prijav in na njih sporočil o tem, za ko' 
shujšati. Po 10, 15, 20, celo 25 in 30 kg bi želele posarj»ezn 
prijavljene bralke shujšati - kaju med prijavljenimi P r e v l a d u , J o 
Gorenjke, ki jih skrbi telesna teža. Vendar v enem mesecu j e 1 0 ^ 
kilogramov nemogoče "sneti", saj bi takšno hitro hujšanje P u* 0 , 
prehude posledice in je iz zdratsvneih razlogov zelo neva jjj 
"Postopno, strokovno podprto in zdravju neškodljivo je s r? ulf? jp 
do 4 kilograme na mesec", pravi Mojca Zaplotnik iz Studi M*v^ 
takšnega hujšanja se bosdta lotili z JANKO P0ŽUN s Kranjv 
ceste 23, Tržič, ki smo jo izmed skoraj 200 prispelih OOPj' 
izžrebali. 0 tem, kako bo Janki in Mojci uspelo dosegati ze j 
bomo poročali vsak teden - vsekakor pa bo Mojca uvodoma J j 
povedala, da v enem mesecu ne bo dosegla takšnega minusa 
kilogramih, kot je zapisala na dopisnico. „ \e 
Žal je v skupni akciji STUDIA MA in GORENJSKEGA GLASA prostor^ 
za enega (oziroma eno hrabro). Vsem ostalim, ki ste se prijavie v,jo 
njimi so tudi bralke, ki so se prijavile tako za lansko kot za w °go 
akcijo, a jim žreb ni bil naklonjen), pa sporočamo: ne pozabite n a , ^ 
obraza in druge storitve, saj sta pomlad in poletje lepša, če ste ureje 
STUDIU MA bodo poskrbeli za Vas. Pokličite Mojco Zaplotnik m I j g j 
boste uspeli. Počasi in vztrajno, pa boste zadovoljne s tistim, kar po 
tehtnica. . 

STLDIC l/i N E G C C B E A Z A IN l t U * * 

MUK 

P O I Š Č I T E 

N A S 

V 
N E B O T I Č N I K ^ 

TEL.: 218-7& 
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KOMENTAR 
S a m o n a i v n a a m a t e r k a s e m ! 

J o ž e H>ež.m.an, z u n a n j i s o d e l a v e c 

P e t d e s e t l e t s o v r a š t v a 
JSdarko J e n š t e r l e , z u n a n j i s o d e l a v e c 

Samo naiv-
\na amaterka 
l sem! To je kle
no pribil a 

*repka gospa Urbanijeva, 
*oje označevala svojo politič
no naturo. Sam sem ji sicer 
[<*zlolil, da je bliže resnici, da 
le diletantka, vendar pustimo 
to ob strani. Naivno amaterst-
v° bi bilo lahko oznaka tudi 
Za celotno delovanje vlada
joče osi SDSS-SKD-SLS v 
radovljiškem občinskem sve-
P Vendar so ial dejstva še 
hujša. Gospoda od decembra 
$095 ni rešila niti enega 
bistvenega problema. 

Problem s smetmi je ta hip 
centralni problem. Kljub 
temu pa ga gospoda na 
Zadnji seji sveta ni hotela 
obravnavati prioritetno. In 
*° je končno zadeva prišla 
^ dnevni red, nam predsedu
joči g. Prezelj ni vedel pove
dati kaj drugega, kot da je 
Zamornija! nekako takole: 
Wo, prijatelji, pa malo pokle-
Petajmo! G. Sitar pa je rekel, 
^a se ne čuti prav nč krivega 
Za težave s smetmi, pa naj jih 
oo še trikrat več! Gospoda 
Pričakuje, da bodo težave 
reŠili kar tisti, ki so jih na 
Prejšji seji odstavljali. To 
Sledanje najjasneje pojasn
juje, kako si radovljiška po
zicija predstavlja oblast: Mi 
"omo ukazovali, drugi naj 
Ukaze izvršujejo! Če bo šlo, 
)e Zasluga naša, če ne bo šlo, 
Jo odgovorni drugi! 

Druga težava je ideologi-
Ziranje. Gospoda si predstavi
la, da bodo s svojo politično 
\oljo spremenili 
M 

svet. G. 
encinger, sicer znan kot 

*}ajbolj molčeč poslanec pre
dnjega sklica republiške 
skupščine, tudi sedaj komaj 
*daj odpre usta. Vendar tak-
rat razdre tako ialtavo, da je 

kaj. Radovljico že nekaj let 
promoviramo kot Linhartovo 
mesto. Linhart je Radovlji-
čan, narodni prebuditelj, za
četnik slovenskega 
Zgodovinopisja, dramatika, 
etnologije etc. Vendar si g. 
Mencinger vroče želi, da hi 
takega Linharta zamenjal do
mobranski pesnik Hribovšek. 
Radovljica naj bi bila po 
njegovem Hribovškovo in ne 
Linhartovo mesto. In po tej 
logiki so se lotili vsega. Ko
munale, pa se dušimo v 
smeteh. Radovljiških oblet
nic, da ja Radovljica ne bi 
dobila spodobnega slavnost
nega programa in gledališke 
dvorane. In če bo šlo tako 
naprej, v Radovljici ne bomo 
popravljali cest, ne bomo 
dobili nove gostinske šole 
itd. Vse samo zato, ker so to 
projekti, ki so bili zastavljeni 
takrat, ko gospoda še ni imela 
svoje rušilne moči. Pri tem pa 
gospoda ni predstavila niti 
enega svojega projekta. 

In spet naj omenim speci
fično pojmovanje demokra
cije, ki jo ima radovljiška 
pozicija. Pri tem je posebej 
izviren nadebudni tajnik ob
činskega sveta g. Vnučec. Na 
zadnji seji sveta je ukazal, da 
ne smemo dajati amandmajev 
na predlog statuta. To je 
utemeljil s sklepom, ki je bil 
menda sprejet na izredni seji 
sveta. Vendar je pozabil, da ni 
napisal zapisnika ali kako 
drugače obvestil o tem skle
pu svetnikov, ki na izredni seji 
nismo bili navzoči. Še bolj 
revolucionaren pa je bil nje
gov predlog sklepa, da med 
sejo ne smem brati Mladine! 
Sejo je popestil tudi predsed
nik sveta g. Prezelj, ki je 
naredil krajše predavanje o 
tem, kako je možno izigrati 

zakon o varstvu osebnih 
podatkov. 

Ti folklorizmi odsevajo 
mentaliteto osi SDSS-SKD-
SLS. Predstavljajo si čarob
no lahkotnost vladanja. V 
vsakem trenutku so pripravl
jeni sprejeti pravila, ki jih tisti 
hip ustrezajo. Tako so nekako 
(tako je bilo razumeti) pristali 
na predlog opozicije, da bi 
opozicija dobila predsedstvo 
v treh od šestih odborov 
občinskega sveta. Med njimi 
tudi odbora, ki se ukvarja s 
prostorom. Do tu lepo in 
prav. Nato pa je prišlo izza 
vogalov, da naj za predsedni
ka ne predlagamo osebe X. 
OK. Vendar kmalu zatem je 
spet prišlo izza vogalov, da 
nja ne predlagamo tudi osebe 
Y. Skratka, oni bi opoziciji 
sicer prepustili vodenje treh 
odborov, vendar jih lahko 
vodijo le tisti, ki so njim 
povšečni. To je pa le preveč, 
ali se vam ne zdi? 

Tako so volontarizem, 
ideološka strumnost, revolu
cionarno navdušenje, sveta 
preproščina brumne značil
nost radovljiške pozicije. Če 
jih to zadovoljuje in če k temu 
uspejo pritegniti še koga, ki 
mu je tako ravnanje pisano na 
kožo, je to pač ilustracija tega, 
da je dediščina kolektivistič-
nih časov bolj prisotna, kot bi 
bilo zaželeno. 

Plačali pa bomo to vsi. 
Pozicijsko gospodo še enkrat 
opozarjam, da smo sredi 
maja, da niso sprejeli niti ene 
pomembne odločitve, da nam 
niti v obrisih še niso predsta
vili, kako bodo uskladili pro
računske možnosti in 
proračunske apetite! To je 
resno oblastno-politično 
delo, ne pa revolucionarno 
pleteničenje! 

Petdesetle
tnica konca 
druge svetovne 

.vojne je po 
pričakovanju slovensko poli
tično prizorišče dokončno 
razdelila, saj sta dve po
membni stranki (LDS in 
SKD) celo prekinili stike, za 
katere ni jasno, kdaj naj bi jih 
znova vzpostavili 

Zamrznjeni odnosi med 
članicama vladne koalicije so 
le formalni odraz stanja, ki v 
naši politiki vlada že dalj 
časa, glavne vzroke zanj pa 
je mogoče iskati v dvojni 
vlogi, ki jo igrajo slovenski 
krščanski demokrati ter v 
prepotentnosti liberalnih de
mokratov, ki z zunanjimi 
manifestacijami prikrivajo 
dejansko politično vzdušje v 
državi. To je na zadnjih 
volitvah pokazalo, da se vo
lilni prostor vse bolj nagiba v 
prid desnici, še posebej pod 
vodstvom karizmatičnega vo
ditelja Janeza Janše, poleg 
tega pa tudi SKD ni tako 
šibka, kot so to napovedovali 
njeni nasprotniki. Spomnimo 
se samo podatkov, da je SKD 
na parlamentarnih volitvah 
leta 1992 dobila 14,51 odstot
ka glasov, na lanskih lokalnih 
pa 18,45, LDS pa je s 23,46 
odstotka padla na 17,25 od-
sotka. Skok SDSS pa je bil 
sploh fenomenalen. Leta 1992 
so imeli le 3,34 odstotka 
volilnih glasov, dve leti kas
neje pa že 13,86! 

Svet 50 let po drugi svetovni 
vojni se še posebej boji ne

varnosti pojava ekstremne 
desnice v obliki nacizma in 
fašizma. Od propada komu
nizma je namreč minilo še 
premalo časa, da bi se njegovi 
zvesti privrženci spet lahko 
množično in mednarodno 
organizirali, fašizem in naci
zem pa sta imela za stmitev 
svojih vrst na voljo 50 let in 
lahko rečemo, da jima je to 
tudi uspelo. Pojavi rasnega 
sovraštva, ki jih spremljamo 
v Nemčiji, so zgovoren do
kaz, da ekstremna desnica ni 
pokopana. Tega dejstva se 
zaveda Evropa, ki pa se mu 
ni sposobna upreti, saj med 
drugim nemo opazuje vojno 
na Balkanu. Osrednja evrops
ka proslava ob obletnici kon
ca vojne je bila prava farsa, 
saj so skušali združiti rock-
ovski koncert (torej pridobiti 
predvsem mlade množice) z 
vojno ikonografijo (se pravi 
zastrašitvi neofašiste in neo
naciste), pri tem pa "poz
abili", da so njihovi idejni 
nasprotniki že zdavnaj popri-
jeli za čisto pravo orožje. 

V Sloveniji je proslava 50. 
obletnice konca vojne še po
sebej travmatična. Pokazala 
je na nezmožnost slovenske 
sprave, saj vodilne stranke 
niso sposobne najti niti mini
malnega skupnega imenoval
ca, ki je seveda spoštovanje 
Slovenije kot države. To je po 
eni strani razumljivo, saj 
Slovenci nimamo državl
janske zavesti, ko pa smo 
države vedno rušili. Enkrat 
je bila to Avstro-Ogrška, 

drugič Jugoslavija. In ker 
smo se tega navadili, zdaj 
enako počnemo tudi s svojo 
državo. 

Ker takoj pc njeni ustano
vitvi nismo razčistili nekaj 
najosnovnejših stvari, se nam 
sedaj te napake vračajo z 
dvojno mero. V Argentini so 
na primer po koncu vojaške
ga režima sodno obsodili 
tamkajšnje generale zaradi 
kršenja človekovih pravic. 
Kasneje so jih sicer pomilos-
tili, vendar ne tudi rehabilitir
ali Pri nas pa nikoli nismo 
izpostavili krivcev za poboje, 
ki jih je Slovenija doživela po 
drugi svetovni vojni. Če bi to 
storili tedaj, ko je bil čas 
najprimernejši, bi tudi danes 
lahko od vojnih poražencev 
lažje zahtevali, naj ne sprev
račajo zgodovine. 

In ker te črte nismo znali 
(ali hoteli) potegniti, je znova 
zrasla samozavest vsem tistim 
"prvoborcem", ki so parti
zanstvo izkoristili za komu
nistično revolucijo in nam 
zdaj, ko se je polegla prva 
nevarnost, znova ponujajo 
svojo ikonografijo in svoje 
legende, s katerimi so nas 
povojna leta indoktrinirali na 
vse možne načine. 

Mladina, ki je navsezadnje 
glavni cilj te dvojne ideološke 
konfrontacije in indoktrina
cije, pa se noče obremenjeva
ti s preteklostjo. Kot taka bo 
lahek plen za zmagovalca v 
teh spopadih, da jo popelje v 
svoj ekstrem, pa naj bo to 
fašizem ali komunizem. 

P R E J E L I S M O 

Slovenci -

"Po sili vojaki" 

Postavljajo 

spominsko 

Znamenje 

Pol stoletja poteka od kon
ca druge svetovne vojne, ki je 
tudi od Slovencev zahtevala 
težke žrtve in visok krvni 
davek Od sredi leta 1942, do 
konca vojne je nemški oku
pator na zasedenem območju 
Slovenije, potem ko je menil, 
da je to njegovo državno 

področje mobiliziral mlade 
fante, ki še niso vedeli, kakš
na je narava tega krvavega 
plesa, vojnega ter ideološke-

Na Štajerskem so Nemci 
mobilizirali letnike 1908 do 
1929, na Koroškem in Kranjs
kem pa letnike 1916 do 1926 

oz. celo 1927. Tako je bilo na 
ta način mobilizirano - več ali 
manj 80.000 slovenskih fan
tov. Točno število je še vedno 
neznano vkljub zaplenjenim 
okupatorskim arhivom in kar 
nekaj povojnim popisom. Od 
mobiliziranih jih je okrog 
2.000 dezertiralo in so se 
borili pod zavezniškimi in 
drugimi zastavami, domov se 
je vrnilo okrog 16.000 invali
dov, okrog 14.000 jih je padlo 
in njihova trupla leže pod 
afriškim peskom, pod rusko 
rušo ali pa kjerkoli od Fran
cije do Narvika in do Sicilije. 
Nekaj tisoč pa jih je pogreša
nih in so izgubili svoja živl
jenja bodisi v ujetniških 
taboriščih, ali pa na tak ali 
drugačen način, mnogi tudi 
ob povratku v domovino. 

• 
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opravil Ivan Franko - Iztok 

S k l e p n i b o j i 9 . k o r p u s a S l o v e n s k e N O V 

Za o s v o b o d i t e v i n p r i k l j u č i t e v T r s t a i n S l o v e n s k e g a P r i m o r j a 
^spomin na dneve, ko je 31. divizija dosegla etnične meje, Sočo, zavzela Gorico, Tržič in se 

Q Soči srečala z zahodnimi zavezniki. 
s 

kal SfVera s o n a Trst pritis-
S e

 brigade 30. divizije, ki so 
^oje ®p^'nah zapletle v hude 
Posac 30(£i ' ie i t e l a Približno 
i?** mož. Se isto noč so v 
^ovelovi brigadi sestavili 
h„ » ? udarno skupino in jo 
Poslali v Trst. 
nV\enila t u d l udarna bataljo 

Tja sta se 

SčJt divizije Gregor-
' brigada je imela 'va 

Tr^a^Ho nalogo: med 
bila l n T r i i č e m s e /« Pre-
s0ur

 V'?e d o glavne ceste in 
Qth?uiku v T r s t u i n n a 

jo " a J °nemogočila še zadn 
a u Znost umika proti zabo

li 
Uor.? 'ft korpusno poveljstvo 
o s Z T l o d a /« T r s t U skoraj 
sadL °Jen' sovražnikova po
lena n a °f)čmah P° obkol-
rne'i, , e divizijo, ki je 
Han! Pepela na Kras 
ProtS% n a T r s t cmerilo 

Iriiču in Gorici z 

nalogo, da ju osvoji pred 
prihodom zavezniški pre
dhodnic in zadrži v svojih 
rokah. 

Prvega maja so naše enote 
ob podpori topništva in tan
kov osvajale še zadnja sov
ražnikova oporišča v Trstu in 
razoroževala njihove po
sadke. Najhujši odpor je sov
ražnik dajal iz trdnjave Sv. 
Justa, ki je enote 20. divizije 
nikakor niso mogle zavzeti, 
pa so jo zato le blokirale. Roji 
so se zavlekli vse do konca 
naslednjega dne. Očitno je 
bilo, da se obkoljeni Nemci 
niso hoteli vdati našim bor
cem, pač pa so čakali An
gleže. Predhodnica 2. 
novozelandske divizije je pris
pela v že skoraj popolnoma 
osvobojeni Trst šele 2. maja v 
dopoldanskih urah. Obkolje
na nemška posadka v poslop
ju sodišča je že razobesila 
belo zastavo, vendar jo je 

takoj snela, ko je na cestah 
opazila britanske tanke. Nem
ci so se upirali vse do noči. Ko 
pa so jih naši borci pregnali v 
kletne prostore so se naposled 
le morali vdati. Tega dne se je 
enotam 9. divizije, 4. armade, 

ki je bila prišla iz Istre vdalo 
kakih 1000 sovražnikovih vo
jakov tudi v tovarni "Elba", 
medtem ko se je posadka v 
trdnjavi Sv. Justa vdala Brit
ancem. To okoliščino je po
veljnik zavezniških sil 

Danes vemo, da je taka 
prisilna mobilizacija pre
dstavljala pravno in dejansko 
nasilje. Zadnji čas je Državni 
zbor večkrat razpravljal o 
tako imenovanih "vojnih za
konih" in se pri tem skliceval 
na zakon o amnestiji iz leta 
1945 (Ur. list SNOS in NVS 
št. 29/45). Sklicevanje na ta 
zakon o amnestiji pa je zava
janje ljudi. Prisilna mobiliza
cija je bila že v Odloku SNOS 
- "Odloku za popis okupator
jevih zločinov" - iz leta 1944. 
uvrščena mednje. 

Še živi sotrpini se ob petde
setletnici konca vojne spomin
jajo po "sili vojakov", 
Slovencev nemške vojske, ki 
so izgubili svoje življenje med 
vojno ali po njej. V Celju je v 
cerkvi sv. Daniela 6. maja 

feldmaršal Alexander takoj 
izkoristil in izdal sporočilo, 
češ da so Trst osvobodile 
enote 2. novozelandske divi
zije. Na laž pa ga postavlja 
Geoffrev Cox, načelnik ob
veščevalnega oddelka te divi
zije, ko v svoji knjigi "The 
Road to Trieste" piše: 

"V noči z 29. na 30. april pa 
so se začeli spuščati v pre
dmestja. Boji so se nadaljevali 
še 30. aprila in 1. maja. Nemci 
so skušali napredovanje Tito
vih sil zadržati s silovitim 
ognjem baterij in vojnih la
dij. Drugega maja, ko smo 
prispeli tja, se je upiralo le še 
nekaj oporišč, kjer smo prišli 
v stik z Nemci, medtem ko so 
se vojne ladje umaknile v 
Benetke." 

Najdlje so se Nemci upirali 
na Opčinah in so enotam 
Bazoviške brigade in 20. 
divizije kljubovali vse do 3. 
maja. Sovražnik je s svojim 
odporom hotel iz Trsta priva
biti Britance in se vdati njim. 
To se mu je skoraj posrečilo, 
zakaj zares se je pripeljal neki 
kapitan in navezal stik s 
poveljnikom obkoljene 
nemške posadke. 

Toda komandat 20. divizije 
4. armade je novozelandske
mu kapetanu ukazal, naj se 

1995 maša zadušnica za vse 
padle in umrle Slovence -
mobilizirance. Simbolni po
grebni obred je ob prisotnosti 
vladnih in drugih predstavni
kov, še živih mobilizirancev 
in svojcev padlih opravil 19. 
10. 1991 nadškof in metropo
lit dr. Alojzij Šuštar. V Celju 
bodo po maši odkrili in 
blagoslovili na pokopališču 
lepo spominsko znamenje za 
vse preminule Slovence -
nekdanje mobilizirance. 

Dne 10. junija 1995 pa bo v 
baziliki Marije Pomagaj na 
Brezjah posebna slovesnost. 
Med slovesno sv. mašo "za 
mir", ki jo bo ob somaševanju 
duhovnikov daroval nadškof 
in slovenski metropolit dr. 

Nadaljevanje na 32. strani! 

odstrani, češ da ne more 
dovoliti vdaje Nemcev niko
mur drugemu kot tistim, ki so 
se z njim bojevali dotlej. Ko je 
nemški poveljnik ugotovil, da 
so se njegove želje izjalovile, 
se je skupaj z 29 oficirji, 2682 
podoficirji in vojaki ter s 300 
ranjenci vdal z besedami: 
"Izročam vam gospod pod
polkovnik vso nemško gami-
zijo in ves vojni material, ter 
vas priznam za zmagovalca. 

Manjše težave kot v Trstu in 
na Opčinah so imele naše 
enote pri osvobajanju Tržiča, 
Gorice in Vidma. 

31. divizija v Tržiču, 
Gorici in na Soči 

Gradnikova brigada je 30. 
aprila prek Komna krenila v 
Opatje selo, odtod pa na
slednje jutro prek Doberdoba 
nadaljevala pohod proti Trži
ču. Z odločnim ukrepanjem 
svojega poveljstva je prisilila 
tamkajšno sovražnikovo po
sadko k vdaji. Tega in na
slednjega dne je tako 
razorožila kakih 600 sovraž
nikovih vojakov. Levi bok je 
Gradnikovi brigadi varovala 
Vojkova brigada, ki je po 
hudem boju zavzela Sv. Križ 
in Nabrežino. Se nadaljuje! 
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T U R I S T I Č N A A G E N C I J A O D I S E J 
Maistrov trg 2, 64000 Kranj, Slovenija 

TEL.: 064/213-261,218-586, FAX: 0641211-790 

N A J U G O D N E J Š I K A T A L O G 

M O J E P O L E T J E 

• A P A R T M A J I , B U N G A L O V I , HOTELI N A 
SLOVENSKI IN HRVAŠKI OBAL I , KRIŽARJENJE.. . 
7 P O L P E N Z I O N O V ŽE Z A 2 7 9 D E M 

• r GRČIJA, ŠPANIJA, TURČIJA, SICILIJA, 
P O R T U G A L S K A . TUNIZ IJA . M A L T A 
7 P O L P E N Z I O N O V + LETALO OD 6 9 0 D E M 

— - » - — N E P O Z A B N O DOŽIVETJE: 

JORDANIJA BANGKOK - PATfATA 
o d h o d i : 2 4 . 5 . . 1 4 . 6 . , 2 8 . 6 . , 1 5 . 7 . , 1 9 . 8 . 9 5 
11 DNI 
15 DNI 

S A M O 1 3 9 9 D E M 
SAMO 1 5 9 9 D E M 

P R O D A J A LETALSKIH U S K I H V O Z O V N I C ! 

J u t r i , v s o b o t o , 1 3 . m a j a , o b 2 0 . 

u r i v Š p o r t n i d v o r a n i n a B l e d u : 

H e l e n a B l a g n e , Čuk i , B i g B e n & G iann i R i j avec , 
12. nasprot je , Davo r Bož ič , But ik M o p e d s h o w , 

P l e s n a s k u p i n a M a k e up C o s e l l e 

Zabavno glasbena prireditev 
"Za nadaljnji razvoj hokeja" 

m T E K S T I L I N D U S 
TEKSTILINDUS KRANJ, p.o. 
- v stečaju 
Savska c. 34 
64000 Kranj 
razpisuje prodajo sledečih vozil: 
1. osebni avto OPEL Senator, IDA letnik 1984 - registrirano 
2. tovorno vozilo MERCEDES FAP 1213-42, letnik 1984 -

neregistrirano 
Vozila bodo prodana najboljšemu ponudniku, plačljivo v 
tolarski protivrednosti DEM na dan plačila, po srednjem 
tečaju Banke Slovenije. Morebitne davčne obveznosti plača 
kupec. 
Pisne ponudbe pošljite na naslov: TEKSTILINDUS KRANJ, 
p.o. v stečaju, Tajništvo stečajnega upravitelja, šifra - prodaja 
vozil, Savska c. 4, 64000 KRANJ. 
Ponudbe poslane po pošti sprejemamo do 26. 5. 1995. 
Priglasijo se lahko vse pravne in fizične osebe. 
Ogled vozil je, razen sobote in nedelje, možen vsak dan, od 9. 
do 12. ure. 
Vse dodatne informacije lahko dobite po tel. 064/222-451, int. 40. 

Stečajni upravitelj: 
Janez Mlakar, dipl. ing. 

Rekreacijski k l u b 

V E Č N O M L A D I H F A N T O V 

Radovlj ica 

Vabimo vas na predstavitev 

N O V E G A Š O T O R A 
jutri, v soboto, 13. maja, o d 19. ure dalje 
na parkirnem prostoru pri avtobusni postaji v Radovljici 

Zabaval vas bo ansambel Tonlja Iskre. 
Nastopila bosta tudi godba na pihala Iz Gori] ter pevski 
zbor A. T. Linhad Iz Radovljice. 

Za hrano in pijačo poskrbljeno! 

P r i r e d i t v e 

Lovsko tekmovanje 
Kamnik - Lovska družina Kamnik 
organizira v nedeljo, 14. maja, ob 
8. uri pri lovski koči v Palovčah 
meddružinsko tekmovanje v strel
janju v lovski kombinaciji streljanja 
glinastih golobov in v tarčo srnja
ka. Kamniški lovci vabijo člane 
drugih družin na prijetno srečanje. 

V Gauloises Blondes 
Kranj - Club Gauloises Blondes 
vabi danes, v petek na Two Fingers 
Partv, jutri, v soboto, pa bo koncert 
Jana Plestenjaka. 

Razstava značk 
Hrušica - Danes, v petek, bodo ob 
18.30 uri v mali dvorani Kulturnega 
doma odprli razstavo značk. Vneti 
zbiralec, domačin Janez Palčič bo 
predstavil številne komplete do
mačih in tujih značk najrazličnej
ših zvrsti. - jr 
» I t l t l t l t l t l t l t l t l t J t l t l t 
Astrologija in osebni horoskop 
Kranj - Turistično društvo Kranj 
organizira 24. maja ob 18. uri v 
Hotelu Creina Srečanje s karmo. 
Predaval bo Bern Jurečič na temo 
Astrologija in osebni horoskop. 
Informacije dobite na TD Kranj, 
tel.:211-361. 
I H H H H H H H O I H U H H * 
Blagoslovitev znamenja 
Trzin - Planinsko društvo Onger iz 
Trzina vabi na blagoslovitev zna
menja na sedlu Davovec na Krvav
cu. Blagoslovitev bo n nedeljo, 14. 
maja, ob 15. uri. Peš poti iz 
Štefanje gore do Sedla Davovec 
je za 30 minut. 

Kinološki dan 
Jesenice - Jutri, v soboto, 13. 
maja, se bo ob 11. uri v športnem 
parku Podmežakla začel Kinološki 
dan, ki ga organizira Kinološko 
društvo Jesenice. Po nastopih 
šolanih psov z Jesenic in Kranja 
bo agiliti nastop predstavnikov 
Kinološkega društva Naklo. Ob 
19. uri se Bo začel družabni večer 
z ansamblom Lojzeta Slaka. - jr 

Tudi jesen življenja je lahko pomlad 
Hrušica - Člani kluba Lokvanj pri 
Kutturno-športnem društvu bodo 
danes, v petek, ob 19. uri ob 1. 
obletnici kluba pripravili prireditev 
z naslovom Tudi jesen življenja je 
lahko pomlad". Nastopili bodo: 
moški pevski zbor Društva upoko
jencev Jesenice, otroška folklorna 
skupina s Hrušice in Trlo Metoda 
Praprotnika. - jr 

Za razvoj hokeja 
Bled - Jutri, v soboto, se ob 20. uri 
v športni dvorani začela zabavno-
glasbena prireditev ob zaključju 
sezone za nadaljnji razvoj hokeja. 
Nastopili bodo Helena Blagne, 
Čuki, Big Ben, 12 nasprotje, Da 

in Tof ter Plesna skupina Up 
Coselle. Vstopnice lahko dobite 
na blagajni ŠD od 17. do 19. ure. 

R a z s t a v e 

Radovljica - V Galeriji šivčeve 
hiše v Radovljici bo danes, v 
petek, 12. maja, ob 18. uri otvor
itev razstave nsb Jaka Bonča. 
I r l U r l r l U H U H H H H « * 
Radovljica - V galeriji Pasaža v 
radovljiški graščini bo danes, v 
petek, 12. maja, ob 17. uri otvor
itev razstave Mihe Skoka, člana 
Kulturnega društva Franca Jelovš-
ka Mengeš. 
f t l t l f t r l t l t l t l t l t l t l t l t l t 
Škofja Loka - Danes ob 20. uri bo 
v galeriji I. Groharja v Skofji Loki 
otvoritev razstave slik akademske
ga slikarja Andreja Trobentarja. 

Mengeš - V Galeriji Mežnarija v 
Mengšu bo danes (petek) ob 20. 
uri Kulturno društvo Franca Je-
lovška odprlo razstavo likovnega 

Kedagoga in umetnika Lojzeta 
alinska. Razstava bo odprta do 

12. maja vsak dan od 17. do 20. 
ure, ob nedeljah pa od 9. do 12. in 
17. do 20. ure. 

K o n c e r t i 

vor Boži?, Boutigue Moped Show 

FLAVTIST IN PIANISTKA V LOMU 
Lom - V nedeljo, 14. maja, bo ob 
18. uri v župnijski cerkvi sv. 
Katarine v Lomu dobrodelni kon
cert, na katerem bosta nastopila 
nekdanji prvi flavtist sarajevske 
filharmonije Davor Bušič, sedaj 
igra v opernem orkestru na Reki, 
in pa pianistka Nina Kovačič z 
Reke. Davor je leta '89 v Parizu 
dokončal magisterij iz študija 
flavte, Nina pa je diplomirala na 
Glasbeni akademiji v Ljubljani pri 
prof. Horakovi. Koncert organizira 
združenje prijateljev umetnosti Lu
men. • LK. 

GORENJSKO PEVSKO SREČANJE 
Kranj - Danes ob 20. uri bo v 
Gimnaziji v Kranju Gorenjsko pevs
ko srečnje odraslih pevskih zborov 
- Kranj 1995. Nastopili bodo izbra
ni zbori ZKO Gorenjske, med 
drugim Moški zbor Bohinj, KPZ 
Peko iz Tržiča, Ženski zbor Milko 
Skobrne z Jesenic in mešani zbori 
Mengeš, Lubnik iz škofje Loke, 
Cantemus iz Kamnika ter Musica 
viva iz Kranja. Predstavili se bodo s 
skladbami domačih (Venturini, Pre-
lovec, šivic, Vrabec, Ravnik, J . 
Močnik, Adamič, Merku, Jež, Uk-
mar, Lebič) in tujih skladateljev 
(Morlev, Donato, Laster, Mokran-
jac, Miškinis, Koch, Salinas). • LK. 
» l H H H H H H H H H H H r 
Kamnik • V Župnijski cerkvi Me
kinje pri Kamniku bo danes, v 
petek ob 20. uri stilni koncert 
prvega slovenskega pevskega 
društva Lira iz Kamnika. Koncert 
na terrio "Nabožna pesem skozi 
stoletja bo v okviru festivala 
Musica Aeterna. 

T R G O V S K O P O D J E T J E 

Z A R J A , d 
J e s e n i c e , T i tova 1 

O . O . 

Zaradi napake ponovno razpisujemo 
DRUGO JAVNO DRAŽBO 

Za prodajo nepremičnin: 

1. del skladišča na Ledarski 6, Jesenice s pripadajočim zemljiščem 
stoječe na pare. št. 717/7 k.o. Jesenice. Skupna koristna površina 
predstavlja 303,75 m2 Izklicna cena nepremičnine se pravilno 
glasi 11.700.000 SIT. 

Za nastalo napako se vljudno opravičujemo! 

T U R I S T I Č N A A G E N C I J A 

• G R A D O V I LUDVIKA BAVARSKEGA, 26. 28. maj 95 
• POLETNE POČITNICE: slovensko in hrvaško primorje 
• POČITNICE V TURČIJI, GRČIJI, ŠPANIJI, SICILIJI... 
• GAK D AL A N D, 1 dan, bus, odhod 27. 5.95 

Informacije in prijave: 
T R Ž I Č - P r e d i l n t f k a 1 4 , t e l . 5 3 - 2 8 0 

K R A N J - L j u b l j a n s k a c . 1 a , t e l . 2 2 4 - 1 3 2 

» » » » I t l t l r l t l t l r l t l r l t 
KamnikJutri, v soboto, 13. maja, 
ob 20. uri bo na Srednji šoli 
Rudolfa Maistra, ob petletnici 
delovanja koncert Kamniških ko-
lednikov slavnostni koncert. 

G l e d a l i š č e 

Škofja Loka - Jutri, v soboto, 13. 
maja, bo ob 10. uri na Loškem 
odru predstava Frana Milčinskega 
"Gospod in hruška". Gostovala bo 
gledališka skupina Zvezdice iz OŠ 
Cvetko Golar. 

Kranj - V Prešernovem gledališču 
v Kranju si danes ob 20. uri lahko 
ogledate predstavo Kadar Mačke 
ni doma, v soboto, 13. maja, ob isti 
uri pa Zlata čeveljčka Dominika 
Smoleta. 
I t l t l r l t l r l t l t l t M l t l t l t 
Brezje - Jutri, v soboto, 13. maja, 
bo ob 20.30 uri v domu Krajanov 
na Brezjah gostovala igralska sku
pina Slovenskega prosvetnega 
društva Radiše iz sosednje Av
strijske Koroške. Predstavili se bodo 
v igri Petra Turrinija "Ta nori dan. 

I z l e t i 

V Savinjsko dolino 
Naklo - Društvo upokojencev 
Naklo prireja izlet v Savinjsko 
dolino, Velenje, Topolšico in cve
toči mozirski gaj. Za člane iz 
Podbrezij in Dupelj bo izlet 22. 
maja 1995, za Člane iz Naklega 
pa 29. maja. Odhod avtobusa bo 
obakrat ob 7. uri z običajnega mesta. 

Na Potočko zijalko 
Kranj - Planinsko društvo Kranj 
prireja jutri, v soboto, 13. maja 
1995, planinski izlet na Olševo, 
kjer si bodo ogledali tudi Potočko 
zijalko. Odhod posebnega avtobusa 
bo ob 6. uri izpred hotela Creina 

V Italijo po nakupih 
Cerklje - Društvo upokojencev 
Cerklje vabi svoje člane, njihove 
svojce in druge na izlet v Italijo. 
Dopoldne boste obiskali sejem v 
Stari Gorici, popoldne pa Palma-
novo. Izlet bo 18. maja z odhodom 
ob 6. uri. Prijavite se lahko po tel.: 
422-241, nekaj mest je še prostih. 

S kolesi v Begunje 
Kranj - Kolesarska sekcija pri 
Društvu upokojencev Kranj orga
nizira nekoliko težji izlet v torek, 16. 
maja, z odhodom ob 8. uri izpred 
zgradbe DU Kranj, Tomšičeva 4. 
Pot vas bo vodila skozi Podbrezje, 
Kovor, Tržič, grad Bistrica, Begunje 
in nazaj skozi Zapože, Mošnje, 
Podnart, Gobovce v Kranj. 

Pohod po Ljubljanskem barju 
Kranj - Sekcija za pohodništvo pri 
Društvu upokojencev Kranj orga
nizira v četrtek, 18. maja, pohod 
po Ljubljanskem barju. Odhod 
avtobusa bo ob 7.30 uri izpred 
Kina Cenetr Kranj. Prijave spreje
ma DU Kranj, Tomšičeva 4, vsak 
ponedeljek, sredo in petek od 8. 
do 12. ure. 

O b v e s t i l a 

Iščejo oskrbnike 
Križe - Planinsko društvo Križe 
išče oskrbnika za Zavetišče v 
Gozdu. Prednost imajo kandidati, 
ki so že opravljali podobna dela. 
Prijave sprejema PD Križe, Vrtna 
ulica 6, 64294 Križe, do 20. 5.1995. 

Ljubljana - Planinsko društvo 
Železničar potrebuje oskrbnika, 
kuharico in Domočnika za opravl
janje del v domu na Dlanini Vogar. 
Prijave sprejema PD železničar, Ko
lodvorska 11, Ljubljana, do 17. 5.1995. 
» » » » » » » » » » • » » I t 
Oprte planinske koče 
PD Jesenice obvešča, da je od 
danes, 12. maja 1995, stalno 
odprta Koča na Golici, od 27. 
aprila Koča pri izviru Soče, redno 

Ea je oskrbovana tudi Erjavčeva 
oča na Vršiču. 

PD Škofja Loka od 29. aprila 
oskrbuje ob sobotah, nedeljah in 
praznikih Kočo na Blegošu, ki bo 
stalno odprta od 10. junija dalje 

PD Železniki sporoča, da je 
Krekova koča na Ratitovcu odprta 
ob sobotah, nedeljah in praznikih. 

Muzej na Blejskem gradu 
Bled - Turistično društvo Bled 
obvešča, da je muzej na Blejskem 
gradu odprt za obiskovalce vsak 
dan od 8. do 18. ure. 

T'k je fiitn 
Sv. Andrej nad Zmincem, 11-
maja - Po lanski prireditvi, ko so 
se ob koncu poletja srečali narod-
nozabavni ansambli iz škofjeloške 
občine na Sv. Andreju nad Zmin
cem pri gostišču Rupar, se je Ivan 
Rupar odločil, da bo tudi spomladi 
pripravil prireditev, ki naj bi postala 
tradicionalna. Tako bo 28. maja na 
Sv. Andreju nad Zmincem priredi
tev z naslovom T'k je flitn. Na 
prireditvi bo Živ žav z Romano 
Kranjčan, predstavili se bodo mla
di harmonikarji do 15. leta, ki jih 
poučuje eden od nekdanjih članov 
ansambla Ivana Ruparja. Prikazali 
bodo tudi staro obrt - tesanje lesa. 
Podroben program te spomla
danske prireditve pa v tem trenut
ku Ivan Rupar skupaj z Romanom 
Fortuno še oblikuje. Mimogrede, 
Roman Fortuna, ki bo povezoval 
program na prireditvi pri Rupariu, 
je tudi zanikal, da ansambla Ble
goš, ni več. Ansambel še vedno 
obstoja, Roman pa je še vedno 
njegov vodja. 
Po končanem programu 28. maja 
na Sv. Andreju bo zabava s 

Plesom, igral pa bo ansambel 
oljanšek. • A. Z. 

Teden mladih '95 
Kranj - V ponedeljek, 15. maja, se 
bo s pohodom skozi mesto Kranj 
uradno začel Teden mladih 'm 
Zbor za vse, ki se boste skozi 
Kranj želeli sprehoditi nekoliko 
drugače bo ob 11.45 na Slovens
kem trgu. Ob 19. uri bo v Pr*" 
šernovem gledališču predstava 
"Mali Princ", v dvorani na PrimskO' 
vem pa bodo v okviru kocerta 
Rockovvanje 95 zvrstile skupin.6 

Blackout z Jesenic, Godscard | Z 

Kranja, A se niste mogl kšnjP 
imena zmislt iz Britofa, Mafia 
Juanita iz Selc ter Blood On Tn« 
Saddle iz Los Angelesa (ZDA). » 
torek se bodo poleg fotografsKe 

delavnice začela tudi športna tek
movanja in sicer košarka (ob 14. un 
na Slovenskem trgu), ob 16.30 un 
bo v sejni sobi 16. občine Kran 
Javna tribuna na temo: Ali Kranj 
potrebuje Mladniski klubski center-
Ob 19. uri bodo v gradu Kiselstein 
tri produkcije, gledališka in likovna 
šola ter kozmicna delavnica umet
nosti, ob 21. uri bodo v gostilni Stan 
Mayr filmske projekcije z AGRFT 
ia, ob 22. uri pa bo v Galeriji 
Pungert potopisne predavanje 
Toma Križnarja. Prireditve ob Ted
nu Mladih so podprli Digital Log£ 
Telekom. Sava, Coca Cola, Kis*"* 
Strniša. Studio Oreh, Union, Pa«* 
sonic, Iskratel, Mobitel... R* d l ; 
Kranj, Avtošola Golf Bgs, Kr -

Nadaljevanje s 31. strani-
Alojzij Šuštar, bodo blagost0', 
vili v kapelici Marije Pomaga 
posebno spominsko in 1°^' 
valno ploščo. Ta bo vzida*0, 
poleg tiste, ki so jo vgradi 
očetje, veterani iz vse Slov* 
nije leta 1924, potem ko so S* 
vrnili iz prve svetovne voj*1'. 
K slovesnosti zahvale Mal£ 

bolji za srečno vrnitev l. 
preživetje, kakor tudi spor*1 

nu na pokojne so poieg 5 

tivih sotrpinov in svoje? 
preminulih iz vse 

Slovenj' 
povabljeni tudi najvišji drla . 
ni predstavniki in predstav* 
ki ZR Nemčije.^" 
praznovanju petdesetletni . 
konca vojne bo v zalo* 
Gorenjskega glasa izšel P£jffi, 
tis knjige "POD MAM" 
NIM VARSTVOM". "JJj 
izdaja knjige, ki je izšlo , 
1991, je bila razprodana 
dobre pol leta. Po knjigi 
veliko povpraševanje "or\v', 
kakor tudi med zdomci A^ 
tor Alojzij Zibert - predse^ 
Društva vojaških vojnih tnv 
Udov, mobiliziranih 
cev v nemško vojsko je " 

lilmdit {€ 
v knjigi dopolnit .— - .jV 

novejšim položajem rno 
zirancev 50 let po voj 
Tekst pa je tudi bogato op • 
mil s številnimi fotografij" ,fl 

od RAD, VVehrmachta j, 
podobno. Posebno sP°d

 aje 
no besedo knjigi na pot< P j, 
poleg prof. zgodovinarja p 
Deimana napisal tudi frZjj 
kof in metropolit dr. Al I 
Šuštar. • ifi 

Po zagotovilu avtorja 
založnika bo moč * '7 U 
kupiti že na Brezjah *» f# 
naročiti potem po povzel 
Alojzij Zibert 
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AVTO ŠOLA B in B 
l TEL.: 22-55-22 

IZPIT ZA 
TOVORNJAK IN AVTOBUS 

NAKUPOVALNI IZLET 
GARDALAND 

AVTO ŠOLA 
ING. HUMAR 

AVT ELECTRONIC 
SERVIS 
VIDEO, TV, AVDIO 

REVOK TRADE 
Kidričeva 2, 
Kranj 
Tel.212-367, 211-142 
TV-HIFI- VIDEO 
SAMSUNG SAMSUNG 
SAMSUNG SAMSUNG 
SAMSUNG 
PRODAJA 
•NA 12 OBROKOV 
20 % POPUSTA 
za takojšnje plačilo 
REVOK TRADE 
REVOK TRADE 

NAJ, NAJ - AVTO ŠOLA1 Tečaj CPP se začne v ponedeljek, 22. 
maja, ob 9. uri dopoldne in ob 18. uri popoldne. 

Z novimi vozili IVECO v Avto šoli B in B. Tečaj se začne 22. maja, ob 
20. uri. TEL: 064/22-55-22 

PALMANOVA, 19. 5.; GARDALAND; MADŽARSKA - LENTI 
Rozman, tel.: 064/715-249 

NAJBOLJŠA AVTO ŠOLA! Tečaj CPP se začne v ponedeljek, 22. 
maja, ob 9. uri dopoldne in ob 18. uri popoldne. TEL: 311-035 

SERVISIRAMO vse vrste video, TV, avdio in SAT aparatov. Pogodbeni 
servis za Selečo, Toshiba, Goldstar, Fenner, Samsung, Loevve... 
Ugodne cene novih aparatov! 
Škofja Loka, Sp. trg 2/a, tel./fax: 064/620-205 

BTV 37 cm POLOG: 15.695 in 11 x po 3.327 SIT 
BTV 37 cm, TTX POLOG: 16.940 in 11 x po 3.591 SIT 
BTV51cm,TTX POLOG: 20.953 in 11 x po 4.443 SIT 
BTV 63 cm, TTX stereo POLOG: 42.309 in 11 x po 8.972 SIT 
BTV72cm,TTX POLOG: 36.235 in 11 x po 7.685 SIT 
BTV 72 cm, TTX, stereo POLOG: 43.738 in 11 x po 9.276 SIT 
VCR 2 glavi, VPS POLOG: 17.526 in 11 x po 3.717 SIT 
VCR 4 glave, VPS POLOG: 19.304 in 11 x po 4.093 SIT 
VCR 4 glave, HIFI stereo POLOG: 25.561 in 11 x po 5.420 SIT 
HIFI stolp MAX 335 2 x 20 W POLOG: 17.591 in 11 x po 3.730 SIT 
HIFI stolp MAX 360 2 x 40 W POLOG: 21.630 in 11 x po 4.589 SIT 
HIFI stolp MAX 460 2 x 60 W POLOG: 29.730 in 11 x po 6.305 SIT 
HIFI stolp MAX 477 2 x 60 W POLOG: 31.963 in 11 x po 6.781 SIT 
HIFI stolp SCM 9100 2 x 60 W POLOG: 31.469 in 11 x po 6.675 SIT 

Premog POLOS 
TRGOVINA S PREMOGOM 
ZAPOGE 40 

Vse vrste premoga, lesnih in premogovih briketov, bukovih drv, 
vam dostavimo na dom. Plačilo na več čekov! 
Tel.: 061/823-585, 061/824-096 

EKSPRES PRALNICA 
PERILA - GABOR 

PEREMO: hotelsko, pekarsko, gostinsko, osebno perilo. Notranje 
čiščenje avtomobilov pri Avtopralnici Boltez. Tel.: 064/310-678 

K UHA J M O 
Z DUŠO IN TELESOM 

Enodnevni tečaj makrobiotične, vegetarijanske, starosiovenske 
kuhinje. ORGANIZIRA: LU Radovljica, tel.: 715-265 

|si\ '.}' J " ' ] ^ • -£::'C: 

GARDALAND 
POČITNICE 
V ŠPANIJI 

Svet zabave 4. 7.; 1 dan, 60 DEM. 
ŠPANUA 8. 7., 28. 7., 19. 8.; 8 dni, polni penzion, od 399 DEM. 
Obročno odplačevanje! JA-MITOURS, Kranj, tel.: 064/213-160 

REKLAMNI 
NAPISI 

Panoji, transparenti, napisi na avtomobile, reklamne storitve, 
oblikovanje oglasov. DECOP, d.o.o., tel.: 064/66-540 

AVTO ŠOLA 
"VIC" MLADI VOZNIK 

šola poklicnih voznikov (B) C-E-F kat. Vožnja z vozilom Mercedes. 
Obročno odplačevanje! Vožnja takoj! Tel.: 21-31-60 

Gorenje maloprodaja 
ASCOM, d o. o., Kranj 
Janeza Puharja 10 
Tel./fax: 325-257 

PRALNI STROJ že od 51.180 dalje 
PRALNO SUŠ. GAR. PSG 800 85.402 gotov. 106.742 na čeke 
HLADILNIKI IN ZAMRZOVALNIKI že od 32.296 dalje 

Trgovina "CVETKA" 
C. St. Žagarja, Kranj 
Tel.: 225-162 

Trgovina "CVETKA" nudi najcenejše TRENIRKE iz lastne proizvodnje 
za otroke in odrasle. Cene od 1.500 do 3.900 SIT. Prepričajte se! 
Delovni čas: pon. - petek: 9. -12.; 15. -19.; sobota: 9. -12. 

&AA K 
T.H. Pristava Bled 

KNJIGOVODSKE 
STORITVE 
Tel..- 064/632-668 

RIJ A 
Izposojevalnica poročnih 
i n obhajilnih oblačil 

PINGO, d. o. o., Kranj 
p r o d a j a 
gostinske opreme 
Oprešnikova 74 
Tel.: 064/216-141 

P a n a s o n i c 

medenine. Izdelava tudi po naročilu! 
Tel.: 064/741-061 

OPRAVLJAMO knjigovodske, računovodske ter administrativne 
storitve za podjetja in obrtnike. 
Vse informacije po tel.: 064/632-668 

Nudimo izposojo poročnih in obhajilnih oblačil z vsemi dodatki. 
RUA Ul. bratov Praprotnik 14, Naklo, tel.: 48-737 Del. čas: vsak 
dan od 16. -19. ure, sobota od 9.-12. ure. 

ELEKTRONSKE TEHTNICE 6/15 kg 
HLADILNE OMARE S STEKLENIMI VRATI 
TOASTER 3 ROČKE 
samo še danes stare cene za: 
PEČI ZA PIZZE 
SALAMOREZNICE, LEDOMATI, POMIVALNI STROJI 

m. 

129.900 srr 
115.500 SIT 

28.000 srr 

121.500 SIT 

DAN AEROBIKE 
MONIKA ŠPORT 
FITNESS STUDIO 

SUKANJE NA SVILO 
IN STEKLO 

MEGGITOURS 
ŠKOFJA LOKA 
Kapucinski trg 7 

POLETNA KONFEKCIJA 
NAKUP NA 
VEČ ČEKOV 

KREDIT za AVTO 
tudi v Domžalah 
tel.: 061/712-659 
Avtohiša Ljubljana 
tel: 061/343-595 
tel: 061/1681-444 

DELAVSKA UNIVERZA 
TRŽIČ 
Tel: 064/52-155 

CVETLIČNE VAZE 
UMETNI KAMEN 

TRGOCOM, d o. o. 
Ljubljanska c. 5 
(pod Jelenovim klancem) 
KRANJ 

MONIKA ŠPORT organizira 25. maja DAN AEROBIKE v ŠPORTNI 
DVORANI na Planini. Vse informacije dobite v Fitness studiu 
MONIKA ŠPORT na Brdu pri Kranju, tel.: 22-11-33. Z najboljšimi 
slovenskimi in svetovno znanimi inštruktorji boste poizkusili prav vse. 
Čaka pa vas tudi zanimiv "SHOW PROGRAM"! 

zh zHcGtniRd' 
ORGANIZIRA: LU Radovljica, tel.: 715-265 

ORGANIZIRAMO: vsak četrtek nakupovalni izlet na Madžarsko-
Lenti (1500 SIT); vsako soboto v Gardaland (60 DEM); vsako zadnjo 
soboto v Benetke. Letni oddihi v Grčiji, Španiji, Italiji, na Hrvaškem 
Primorju ter Slovenski obali. Vrsta drugih programov. Skupinski izleti 
doma in tujini. Smo poceni, pridite in se prepričajte! Kranj, tel.: 
223-488, fax: 223-870; Škofja Loka, tel.: 624-155, fax: 624-169. 

T-shirt majice po 350 SIT, tiskane po 550 SIT, majice Replav, 
Chiemsee, Chevrier z gumbi ali vrvico - dolg in kratek rokav od 2900 
SIT, bermuda hlače 1400 SIT, fitness hlače 2900 SIT, jeans: Levi s 
501, Sexes; brezrokavniki, srajce. QUEEN, CANKARJEVA 12, KRANJ 

VSE VRSTE AVTOMOBILOV, PRAVNE IN FIZIČNE OSEBE. 
12 obrokov po 80.087 + R in varščina 150.000 
24 obrokov po 44.597 + R in varščina 150.000 
36 obrokov po 32.946 + R in varščina 150.000 
48 obrokov po 27.252 + R in varščina 150.000 
PRIMERJAJTE IZRAČUNE ZA 1.000,000 S PONUDBO DRUGIH 

Za tiste, ki že poznajo enostavno knjigovodstvo TEČAJ DVOSTAV-
NEGA KNJIGOVODSTVA za podjetnika posameznika. 

Poskrbite za še lepši videz vašega doma. Po ugodni ceni vam nudimo 
betonske vaze različnih barv. So odporne proti vetru, zaščitene proti 
vpijanju vlage in barvane z obstojnimi barvami. Proizvajamo tudi več 
vrst in barv umetnega kamna za vaš "cokel". 
MANHATTAN, d.o.o., BRNIK, tel.: 421-159 

V naši trgovini vam nudimo rezervne dele za Renault, Golf, Lada, 
Zastava itd., izpušne sisteme, avto kozmetiko, avtoakustiko, olja 
in maziva OMV, filtre ter veliko dodatne opreme po ugodnih cenah. 
ODPRTO: od 7. do 19. ure, sobota od 8. do 12. ure. Tel.: 064/222-833 

Z A H V A L A 

Ob boleči izgubi naše ljubljene mame, babice in prababice 

T E R E Z I J E K O K A L J 
roj. Klemenčič 

se najiskreneje zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za ustno in 
pisno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala g. Bonču 
za pogrebni obred, cerkvenim pevkam in Gorenjevaškemu oktetu za zapete žafostinke. 
Hvala tudi tistim, katerih imena niso omenjena, pa ste na kakršenkoli način pomagali v 

težkih trenutkih in vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči : sin A lb in , hčerke Marinka, Francka in Tončka z družinami 

Šutna, 5. maja 1995 

> M E R K U R 

Deset posebnih dni v prodajalni 

Ž E L E Z N I N A , Gorenjska c 5, R A D O V L J I C A 

o d 1 0 . d o 2 0 . m a j a 

za VSE premaze za zaščito lesa in VES pleskarski pribor 
10 % POPUST 

I N S E . . . 

cev z vozičkom Claber (25 m) 5.976,70 SIT 
kotna brusilka Iskra ERO, 148A 14.990,00 SIT 
škarje za živo mejo B&D, GT 221 14.453,80 SIT 
Jupol, 30 kg 2.959,50 SIT 
garnitura orodja za avto, 100 delov 5.529,00 SIT 

Z MERKURJEVO KARTICO ZAUPANJA ŠE CENEJE!! ! 

jjjjjtotei za pravB poslovneže 

J ^ A S Z 0RK3JNALNJMIDBJ 

T **^£f*l ZASTOPNIK 2A »lOVINUO 

r r j L l P O N 
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C e l j e V s e j e m s k o m e s t o S E D E M S E J M O V V E N E M 

vse za otroka 
0 

gostinska, trgovinska 
oprema in gastronomija 

bio 

0 

steklo, keramika, porcelan, 
umetnost in poslovna darila, 

kozmetika, makit m bižuterija 

turizem, sport, prosti čas 
in blago široke potrošnje 

f f l 

0 

I , . . . . E l i ideje,invencije,inovacije 

E n sejem se ne prinese pomladi . ™ 1 

Sedem sejmov v enem zagotovo. H 

1 3 . P o m l a d a n s k i o b r t n i s e j e m 0 

C e l j e , 1 6 . d o 2 1 . m a j j rstopnico m 350 tolarjev h i l a l o « « k bogatih Ngrad! celjski sejem 

interier in gradbeništvo 
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D I S C O T E K A 

R A D O V U I C A 

P E T E K , 1 2 . 5 . . P 0 2 2 . U R I 
P R O M O C I J A K A S E T E 

S K U P I N E 

A B R A K A D A B R A 
S O B O T A , 13.5., 

D J . MARK 

APARATI STROJI 
PANASONIC telefaxi, telefoni, taj

nice in telefonske centrale, servis 
telefonskih aparatov. S632-595 6376 

Prodamo nov RAČUNALNIK 486 z 
garancijo in opravljamo popravila 
računalnikov. 00609/627-194 9194 

Prodam TRAKTOR Tomo Vinkovič in 
voz. Frelih, Posavec 64, Podnart 
11055 
Prodam traktorsko ŠKROPILNICO 

300 I. O736-598, zvečer 11109 

ROTACIJSKO KOSILNICO 165, 
dobro ohranjeno, prodam. Žirovnica 
57 11112 

Prodam konzolno DVIGALO. Gre-
goričeva 17, Ćirče, O325-802 11144 

Prodam SLAMOREZNICO Tempo, 
traktorske brane. B331-376 ni46 

Prodam sejalnico za koruzo Olt. 
»682-132 11155 

Prodam KOSILNICO GORENJE 
MUTA s priključkoma, rotacijski plug 
in freza. «633-009 mse 

Prodam ŠIVALNI STROJ Ruža Step, 
nov. «82-986 11159 

Prodam KOSILNICO BCS, bencin, 
petrolej, 12 KS na 4 kolesa z volanom 
in akomulatorskim vžigom, obračal
nik BCS z lastnim pogonom, ne 
potrebuje kardana in puhalnik Burja 
z elektromotorjem ali brez. 0730-
174, popoldan 11181 

Za 30 % ceneje prodam nov mlečni 
električni posnemalnik EP 80. 0323-
281 11185 

P I Z Z A 
DELOVNI CAS: 

VSAK DAN OD 8 " - 2 2 0 0 

.NEDELJA OD l l 0 0 - 22 0 0_ 
Prodam nov izvenkrmski motor 

Tomos 4,8 dolga os. «217-126ni87 

Prodam ROTO MOTOR za obra
čanje antene. Šuceva 9, Kranj Prims-
kOVO 11192 
Prodam ČB in barvni televizor Iskra 

CATV 56. šuceva 9, Kranj Primskovo 
11193 

Prodam SUŠILNICO za seno z 
aksialnim ventilatorjem in komplet 
opremo. Lipovec, Zg. Laze 22, Zg. 
Gorje 11195 

Prodam SIPOVEGA PAJKA na 2 
vretena. « 733-917 11210 

ŠTEDILNIK Corona, 3+1, rabljen 4 
leta, samostojen, brezhiben, prodam. 
« 632-798 11223 

Prodam PUHALNIK TAJFUN. Q 
685-428 11224 

Prodam novo mizarko delovno mizo. 
«718-088 11251 

Prodam ali menjam na drva motorno 
vodno črpalko. «85-592 11253 

Prodam navijalni stroj Meteor za 
navijanje tuljav. «43-471 112S2 

Prodam KOSILNICO ALPINA. 057-
725 11281 
Valj za valjanje njiv avtomatsko 

tehtnico in transportni trak, prodam. 
»328-238 11296 

Prodam komplet C 64 za 100 DEM. 
Stara c. 36 A, Naklo 11304 

Prodam žetveno napravo za BCS 
kosilnico. »51-019 11305 

Prodam prenosni ČB TV ekran 44 
cm. Pangeršič, Kovorska c. 31, Tržič 
11324 
Prostostoječi namizni vrtalni STROJ, 

prodam za 220 DEM. »242-325 
11335 
Prodam TRAKTOR ŠTORE 402 in 

rotacijsko kosilnico Vicon. 0714-
075 11338 

Prodam tračni obračalnik. 0802-
546 11342 

Prodam VOZ enoosni za večji 
traktor. »64-006 11355 

Na podlagi 5. člena zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih 
skupnosti in vrnitvi njihovega premoženja in pravic, objavljamo 
naslednji 

JAVNI POZIV 
ZA PONOVNO VZPOSTAVITEV 

AGRARNE SKUPNOSTI BAŠELJ 
Dediči nekaterih bivših članov Agrarne skupnosti Bašelj smo 
na sestanku dne 28. 4. 1995 ugotovili, da obstaja interes za 
obnovitev nekdanje Agrarne skupnosti in sprejeli sklep o objavi 
poziva interesentom. 
V skladu z zakonom zato pozivamo vse zainteresirane 
upravičence iz 4. člena zakona o ponovni vzpostavitvi 
agrarnih skupnosti in vrnitvi njihovega premoženja in pravic, 
da v roku 8 dni od objave tega poziva v časopisu, sporočijo 
svoj interes, da se pridružijo obnovljeni Agrarni skupnosti 
Bašelj in sicer g. Francu Robleku, Bašelj 20, Preddvor, pismeno 
ali po telefonu 45-336. 

Po pooblastilu 
Franc Roblek 

Krajevna skupnost Gorenja vas 
razpisuje na podlagi Odredbe o 
postopku za izvajanje javnega 
razpisa za oddajo javnih naročil 
(Uradni list RS št. 28/93 in 19/94) 

JAVNI RAZPIS 

brez omejitev za izbiro izvajalca 
za obnovo krajevnih cest v KS 
Gorenja vas. Dokumentacija raz
pisanih del je na razpolago na 
Krajevni skupnosti Gorenja vas 
pri g. Petrovčiču 
tel. 064-681-588. 
Razpisana so dela na naslednjih 
objektih: 
- obnova krajevne ceste 
LESKOVICA - ROBIDNICA 
dolžine 1470 m, širine 4,5 m 
- obnova krajevne ceste DEBENI 
- STUDOR odsek 
STUDOR - MAKUC 
dolžine 520 m, širine 4,0 m 
- obnova krajevne ceste 
KOPAČNICA - KRNICE 
v dolžini 300 m, širine 4,0 m 
- obnova krajevne ceste 
DOLE - BAJTAR 
v dolžini 300 m, širine 4,0 m 
Orientacijska vrednost del znaša 
8.500.00 SIT. Investitor si pridr
žuje pravico določiti morebitni 
manjši ali večji obseg del od 
razpisanega glede na razpoložl
jiva finančna sredstva. 
Ponudba se lahko odda tudi za 

posamezen objekt ali za oba 
objekta. 
Ponudniki naj navedejo višino 
popusta v primeru oddaje kom
pletnih del. 
Plačilni pogoji: 50 % pogodbe
nih del za posamezen objekt se 
plača v 15 dneh, ko bodo 
opravljene, ostalo v 30 dneh po 
uspešni primopredaji del za 
posamezen objekt. Ob teh pla
čilnih pogojih so cene absolutno 
fiksne. 
Roki izvedbe: junij - oktober 
1995 
Od izvajalca pričakujemo kredi
tiranje v višini najmanj 35 % 
pogodbene vrednosti za dobo 
do enega leta. Ponudniki naj 
navedejo pogoje kreditiranja in 
obrestno mero (R+r). 
Ponudbo predložite na KS Gor
enja vas do srede, 24. 5. 1995, 
do 20. ure, ko bo v pisarni KS 
Gorenja vas odpiranje ponudb. 
Ponudba mora biti zapečatena 
in označena: "Ne odpiraj, po
nudba za obnovo cest v KS 
Gorenja vas". Ponudniki bodo 
obveščeni o izidu v 30 dneh po 
odpiranju ponudb. 
Merila za izbiro najugodnejšega 
ponudnika so cena in strokovna 
usposobljenost izvajalca in 
druge ugodnosti, ki jih nudijo 
ponudniki. 

KRAJEVNA SKUPNOST 
GORENJA VAS 

Prodam KOSILNICO Reform super 
258 za hribovit teren. »697-092 

Prodam termoakumulacijsko PEČ 
3,5 KW. »47-844, popoldan 11372 

Prodam električno mizarsko STIS
KALNICO 250x135 (nemško). » 
061/612-851 11399 

Prodam PUHALNIK tajfun. 8 77-
966 11403 

Prodam ŠIVALNI STROJ, namizni, 
200 DEM. O 730-232 11408 

Prodam barvni TV GORENJE na 
daljinsko upravljanje. »326-270 
11425 
25 % ceneje kot trgovina prodam 

popolnoma novo termoakumulacijs-
ko PČE. »326-270 11426 

Prodam OBRAČALNIK za traktov 
TV. 418, 419, 522, 523 s sklopko. » 
57-689 11462 

Nerabljeni MOTORNI ŽAGI Jonsered 
630 in Huskvarna 254, prodam. B 
51-038, zvečer 11468 

Prodam Sipov OBRAČALNIK za 
seno, tip 450. B212-812 11505 

Prodamo ŠTEDILNIK 4 x plin. 
B802-726 11511 

Prodam C 64 s kasetarjem, joy-
sticom, barvni monitor in kasete. 
B58-686 11526 

Nujno prodam skoraj nove ZVOČ
NIKE JAMO D 135 (2x150 W). 058-
362 11527 

Prodam čevljarski brusilni stroj, 
cilindrico "singer" elektro pogon, 
orodje. B84-676 11557 

Prodam verižno DVIGALO "flašen-
zug", 1 tona, ter l profile, višina 26 
cm. B631-537 11559 

Prodam novo rotacijsko KOSILNICO 
in PUHALNIK Epple. Senično 20, 
Križe ušes 
Prodam nov traktor Ferguson 539. 

Reteče 20, Škofja Loka nsee 

Prodam mizarsko kombinirko. 064-
323 11567 
Tračno brusilko Makita, lamelarico 

Bosch, 500 DEM/kom. B731 -250 
Prodam SEGA GAME GEAR z igrico 

in adapterjem. B41-530 11587 

Prodam skoraj nov PFAFF OVER-
LOCK. 0733-272 11598 

Prodam francoski LEŽAJ. 0323-
199 11605 

KUPPERSBUSCH PEČ prodam. 
B718-227, zvečer 11613 

Poceni prodam PISLANI STROJ 
TOPS S 3. B312-101 116I8 

Prodam motorno ŽAGO HUSOUAR-
NA CD 480. B312-101 11619 

Prodam KAMERO SVHS MSI, 1500 
DEM. B214-325. po 15. uri 11536 
VALJ za kullivator, širine 185 cm, 

prodam. B43-483 11638 

Ugodno prodam KOSILNICO Bu-
cher M 200. 045-338 11645 

Prodam mizarski ponk. B43-027 
11665 
Mizarski čelilnik,kombinirko, krožno 

žago in rezkar, prodam. B631-684 
11672 

Prodam obnovljeno KOSILNICO 
Alpino. Maček, Podhom 45, Zg.Gorje 
11877 

GR. MATERIAL 
Prodam 33 m2 brunov za brunarico, 

cena po dogovoru. B312-089 11105 

Prodam betonske STEBRE za 
kozolec. Slovenska 19, Cerklje 11107 

Prodam novo OKNO Jelovica 140x 
100, termopan steklo 40% ceneje. 
B49-014 mse 

Prodam BALKONSKA VRATA nova, 
zastekljena, zid.m. 220x140. 047-
616 11170 

Prodam 16 novih rjavih SALONITK 
125x100 - 5 valjne a 800 SIT. B 331-
659 11213 

Prodam DESKE bora 2 cm, 3 cm, 8 
cm in opaž. B 685-325 1130B 

Prodam rabljen zidak ter dve traverzi 
dolgi 5,5. B422-303 11.11« 

Prodam strešno OPEKO folčar. 
B421 -320, Cerklje 11325 

Prodam cementni rabljeni strešni 
špičak po zelo ugodni ceni. 0738-
939 11330 

Betonski strešnik, bloki, tlakovci, 
ugoden kredit. »065/79-020 11354 

Prodam 3 m3 suhih smrekovih 
plohov 5 cm. Jenko, Gor. Dobrava 
31, Gor. vas 11407 
Ugodno prodam 1800 kom rabljene 

strešne opeke Trajanke. Glavna c. 
53, Naklo 11421 

TRAMOVI ŠPIROVCI suhi 12x12x4 
m - 40 kosov, prodam. B 51-038, 
zvečer 11455 

Prodam suhe smrekove DESKE 8 
cm, 5, 2,5, 2 cm. B214-425 11475 
Prodam 33 m2 avstrijske TEGULE. 

0241-746 11477 

Podarim kuppersbusch štedilnik. 
B332-576 11684 

Prodam novo cementno strešno 
OPEKO. B66-731 11533 

Prodam LATE za kozolec. B 66-676 
Prodam ŠPIROVCE 10x12, 12x14, 

rlazličnih dolžin. B66-676 11547 

Ugodno prodam marmornate ploš
čice 30x30, debelina 1 cm. 0421-
008 11558 
Prodam 90 kom betonskega BLOKA 

za 5000 SIT. B 310-189 11572 

RADIATOR Jugoterm 80x90, zapa
kiran, prodam. B328-448 nsei 

Ugodno prodam strešno OPEKO 
bobrovec in špirovce. B64-394 n58s 

Prodam OPEKO KVADRI 250 kom, 
zelo ugodno. B84-514 neoo 

Prodam pocinkano žico v kolobarju 
3 mm, primemo za vinogradnike. 
B218-059 11643 

Prodam CIRKULAR in 2800 kos 
strešne OPEKE rabljene. B311-728 

BAKRENO PLOČEVINO za žlebove 
14 kom in smrekove plohe debeline 
80 mm, prodam. B631-684 11573 

Prodam rabljen STREŠNIK KIKINDA 
in korita. B 331-689 11692 

Prodam suhe smrekove plohe. Luže 
6, Šenčur 11740 

IZOBRAŽEVANJE 
Uspešno instruiram nemščino in 

matematiko. B311-353 8875 

Izredno ugodna prodaja šolskih 
potrebščin, pošljemo vam cenik -
pokličite! B0609/627-194 9195 

KEKEC SP instrukcije vseh predme
tov za OŠ in SŠ na vašem domu. B 
in fax: 710-099 9657 

KEKEC SP - priprave na eksterno 
preverjanje znanja in na maturo, na 
vašem domu. S in fax: 710-0999658 

Učitelj uspešno instruira matematiko 
in fiziko. B311-471 iob74 

Instruiram angleščino za osnovne in 
srednje šole. B 225-467 in 56-095 
Instruiram NEMŠČINO za osnovne 

in srednje šole. B312-089 uios 

Učitelj instruira matematiko in fiziko 
za osnovne šole. B41-320 uib4 
Instruiram matematiko za osnovne in 
srednje šole ter fakultete. 0 332-613 

Instruiram matematiko in angl. za 
osnovnošolce. 0329-370 11739 

Z L A T A R N A O O L D I E 

Cankarjeva 70, Radovljica 
Tel . : 064/714-577 

P R O D A J A N A K I T A 
V S E H V R S T ! 

Na 2 č e k a , 
nad 20.000 SIT na 3 č e k e 

KUPIM 
Odkupujemo vse vrste STARINSKE

GA POHIŠTVA, ure, umetnine, nakit, 
kovance, razglednice...Nudimo tudi 
kvalitetne RESTAVRATORSKE US
LUGE. ANTIKA KIRKA, Tavčarjeva 
7, Kranj, 0221-037 ali 47-534 2 

Kupim visoko brejo TELICO frizijko iz 
A kontrole. 0 730-051 11175 

Kupim PAJEK na 2 vretena. Zupane 
0 56-003 11176 

Kupim YUGO 45 ali 55, letnik 1990 
ali 1991. 0 45-401 11209 

Kupim vplinjač za kosilnico Irus. 
0310-010 11231 
Kupim 450 kom modularca. 0631-

677, Saša 11276 
Kupim APN 6 za 300 DEM. Jure 

Razinger, 0241-678 1130» 
Kupim 5 suhih bukovih plohov. 

Borut, 731-250, zvečer 11320 

Odkupujem staro pohištvo, 
skrinje,lahko v slabem stanju. 
0731-250 11321 

Kupim dobro ohranjen otroški sedež 
za kolo. 0211-268 11359 

Odkupujem stare knjige, razgle
dnice, fotografije, inštrumente. 
045-655 11535 

Odkupujem vso starino, starejšo od 
50 let 045-655 nsae 

Od stare hiše kupim kamnit portal in 
okna. 045-655 11537 

Kupim PAJKA na dva vretena. 
Pogačnik, Prezrenje 14, Podnart 

LOKALI 
BIFE PRIKOLICO na lokaciji pro

dam. 0 328-833, zvečer 10900 
POSLOVNE PROSTORE oddamo ali 
prodamo, trgovske lokale v CENTRU 
KRANJA. DOM NEPREMIČINE, Kor
oška c. 16, 0211-106 11130 

Iščemo gostinski lokal v najem. 
0214- 747 me? 

V Kranju oddamo v najem 100 m2 za 
poslovne prostore ali veleprodajo. 
»332-061 11344 

V centru Lesc oddamo PROSTORE 
40 m2 za trgovsko ali poslovno 
dejavnost. »801-253 11355 

Najamem prostor za ročno avtopral-
nico v okolici Kranja ali Šk. Loke. » 
215- 307 11464 

Tržič mesto: prodamo več poslovno 
stanovanjskih hiš. PRIMO, »50-502 
11510 

Zaradi bolezni oddam v najem 
trgovino s pijačami v obratovanju v 
Kranju. »622-204 11514 

V najem dajemo poslovne prostore 
za trgovine. »802-211 11564 

Oddam PROSTOR za kozmetični 
salon. »331-689 H696 
DAJEMO V NAJEM: V Kranju 20 m2, 
25m2 ali 30 m2 trgovska lokala. K3 
KERN Kranj, d.o.o , Komenskega 7, 
221-353 11761 

PRODAMO: v Gozdu Martuljku, ob 
cesti, gospodarsko poslopje in star
ejšo hišo na zemljišču 1.600 m2. K3 
KERN Kranj.d.o.o., 221-353 11762 

PRODAMO: v Naklem 4000 m2 
zemljišča s pozidanim poslopjem. K 
3 KERN Kranj, d.o.o., 221-353 11763 

NAJEM: gostinskega lokala v centru 
Kranjska gora z odkupom inventarja. 
K 3 KERN Kranj, d.o.o., 221-353 
11764 
NAJAMEMO gostinske in trgovske 

lokale, lahko neopremljene v Kranju, 
šk. Loki, Tržiču, Radovljici, Jeseni
cah z okolico. Pripravimo pogodbo, 
provizijo plača najemnik. APRON 
331-292, 331-366 11768 

KOLESA 
Prodam MOPED TOMOS AVTOMA 

TIK tip A 35 S, letnik 1993. »46-379 
10213 

Prodam malo rabljeno dirkalno 
KOLO exklusiv (10 prestav). B 47-
046 10851 
Prodam MOTORNO KOLO Tomos 

CTX 80 B 47-046 10852 

Motorno kolo YAMAHA XV VIRAGO 
1100, letnik 1992, ugodno prodam. 
Q 212-644 11012 

Ugodno prodam žensko KOLO. 
B 621-439 11029 

Prodam AVTOMATIK, letnik 1994, z 
dodatno opremo. S 216-903 11216 

Športno KOLO Maraton luxus, novo, 
zapakirano, rdeče barve, prodam. B 
66-052 11226 

Prodam moped AVTOMATIK M3. B 
622-587 11227 

Ugodno prodam nov MOPED TO
MOS CALIBRI avtomatik B725-005 
11244 

Prodam dekliško gorsko kolo in 
otroško 3-5 let, nova. B311-872 
11247 
Prodam VESPO 150 NV, letnik 1989, 
ugodno. B874-336 11265 

Prodam otroško kolo na 5 prestav. 
B871-049 11279 

Ugodno prodam avstrijsko otroško 
kolo. B53-585 11327 

Prodam žensko in dekliško kolo. 
cena 5000 SIT. B57-847 11329 

Ugodno prodam dobro ohranjeno 
dirkalno KOLO Pinarello 56. 059-
021 11334 
Prodam večje BMX KOLO za 6500 

SIT. B801-492 11335 

Prodam 1 sezono vozen, odlično 
ohranjen motor APN 6. B51-661 
11368 
Prodam novo GORSKO KOLO na 18 
prestav. B 225-491 11427 

Prodam MOPED APN 6, cena 450 
DEM. 0328-398 11474 

GORSKO KOLO, novo, prodam. 
0403-823 11479 

Prodam ohranjeno moško dirkalno 
KOLO, 10 prestav, za 6000 SIT-
B 78-879 115« 

Prodam MOTOR APN 6, letnik 1993, 
modre barve, zelo dobro ohranj*1; 
čelado NOLAN 1,27 JVS, cena 65A 
DEMI. B83-325 ii*J 

Poceni prodam starejše otroŠk0 

KOLO. B53-825 11»* 
Prodam dobro ohranjeni KOLESI 

(fantovsko in dekliško). B712-130 
11612 ^ 
COLIBRI z dodatno opremo, malo 

rabljen, prodam. B212-927 Hjg 

BT 50, cena po dogovoru, prodam 
B736-212 lin* — 

OBVESTILA 
NAKUPOVALNI IZLET v Italija 

Portogruaro, kombi. B49-442 

MORAVSKE TOPLICE - obje*' 
KRONE: tedensko bivanje 90 DEM-
z zajtrkom 130 DEM, polpenzion 199 

DEM. B069/48-646 11*5 
PALMANOVA - PORTOGRUARO' 

GORICA, petek 19.5. 1995. LEN« 
Žiri, B691-624, popoldan ali zveC* 
11626 

O d k a r 

b r a t i , 
b e r e m 

GLASBILA 
Kupim HARMONIKO frajtonarie" 

B 311-962 po 20. uri » J 

Prodam SYNTHESIZER KAVVAl ?jj 
800 in kitarski ojačevalec 100 ** 
B43-497 llgj 

Prodam 4 oktavni SINYTHESlZ^P 

Hohner z adaptorjem. B241-500 
11686 g 

OBLAČILA 
Prodam fantovsko obleko modne*)* 

kroja za valeto. B332-503 1034 

Poceni prodam italijansko OBLEKO* 
za birmo ali obhajilo) za vecl 
deklice. B211-882 i»g 

Prodam JAHALNE ŠKORNJE št. # 
in čepico. B331-382 \W 

Zelo poceni prodam poročno î g 
LEKO št. 38, čipkasto. B68Z"'* r 

popoldan 

Planinske ČEVLJE gojzarje, n°v e,!|j 
40. poceni prodam. B64-188 ^>. 
Poceni prodam POROČNO O B j £ 

KO z vsemi dodatki (nemška). • 
268 II« 

Ugodno prodam nov ital i i a f 1 *£ 
komplet 100 % viskoza, beš bar* 
B 631-285 ^ _ _ _ J ^ 

Prodam dekliško obhajilno o b ' e ^ 
0211-374 ^ ^ J ^ 

Zelo ugodno prodam fantov"5'( 

birmansko OBLEKO. 0621-794 

11531 
Obhajilno OBLEKO, fantovsko, ĵjj 
prodam. 052-049 

sK° 
Prodam fantovsko birman*, 

obelko, novo. 045-263 
VERITAS najcenejša izposoja 

očnih oblačil v Sloveniji. J« n k o V

1 1 »j ' 
Kranj, 0224-158 _ J > 
VERITAS dobili smo nove 

poročnih oblek iz uvoza vo. 0< 
svetovnih znamk. 0224-158, J e

1 l 6 j? 
va 1, Kranj 

OTR. O P R E M A ^ 
Prodam kombiniran OTROŠKI ~ 

ZIČEK Marco King, obijen P" ^ 
zelo lepo ohranjen. 0 310-"^**^! 

Ugodno prodam OTROŠKI ^i-
ČEK HAUCK, malo rabljen. •» 
793 zvečer 
Velika izbira kombiniranih VO J 

OV iz uvoza, velika in dvojna " # 
in športni. Servis zagotovljen-Vrjfi1 

vo na 3 obroke. 0217-020, 21° 

Prodam otroško zibelko In **J|1( 
nošenje dojenčka. 0422-3CM, 

Prodam otroški kombiniran y i 
ČEK Inglesina. 0216-207. P° . 
11394 

Ugodno prodam otroški 
VOZIČEK in TRICIKEL. » 3 Z ° 

A v t o š o l a 

« J » 2 1 1 - 0 7 7 
5 1 - 8 6 4 

TEČAJ CPP SE 
ZAČNEVPONEDEUffc 

1 5 . M A J A O B 1 8 . U " 1 ' 
V PROSTORIH KS 

ZLATO P O L J E M 



ŽEZA11.180SIT 

THE Vv'ORLD'S FINEST SUNGLASSES 

N a M o h o r j e v e m klancu v K r a n j u 

tet: 0 6 4 / 2 1 2 - 5 3 5 

ODPRTO O D 9. DO 18.30, OB SOBOTAH O D 9| DO 12. URE. 

D A N M E R K U R J A 

v Š k o f j i L o k i i n G o r e n j i v a s i 

B L A G O V N I C A , tel.: 620 863, P L E V N A , tel.. 632 550, 
L I N K E , tel.. 631 150 in ŽELEZNINA, tel.: 681 701. 

Naključni in načrtovani nakupi Vam bodo v zadovoljstvo 

v t o r e k 1 6 . i n v s r e d o 1 7 . m a j a . 

izdelki črne in barvaste metalurgije 
elektromaterial 
pohištveno in stavbno okovje 
premazi za zaščito lesa ^ Q 
sanitarna keramika 
keramične ploščice Pastorelli, Zirconio in Keramix 

% 

kolesa Rog 
5 % 

I POSEBNA PONUDBA: 
1 pomivalni stroj Gorenje, S 603, rjava barva 76.603,80 
I zamrzovalna omara Gorenje GA, ZO 23.3 62.490,00 

električni grelnik vode Tiki, TG 80 E 16.255,20 
sesalec Black & Decker, HC 431 6.990,00 
kotna brusilka Iskra ERO, KB 148A 14.990,00 
škarje za živo mejo Black & Decker, GT 221 14.453,80 
cev na vozičku Claber, 25 m, art.8986 5.967,70 
Jupol JUB, 30 kg 2.809,00 

» > M E R K U R 
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T R E N C A d .o .o . 

Savska c. 34, 64000 KRANJ 
telefon: 064 22-40-30, 064 21-10-19, telefax: 064 22-55-35 

Razpisujemo delovni mesti: 

1. ŠOFER - SPREMLJEVALEC 

2 . POMOČNIK SKLADIŠČNIKA 
- SPREMUEVALEC 

Pogoji: 
- za delovno mesto pod tč. 1 - vozniško dovoljenje C kategorije 
Delovni mesti bomo sklenili za določen čas z možnostjo 
podaljšanja v nedoločen čas. 
Pismene prijave pošljite v 8 dneh od dneva razpisa na gornji 
naslov. 

TEKSTILNO PODJETJE 
ZAPUŽE, 64275 BEGUNJE 

Tekstilno podjetje SUKNO Zapuie objavlja naslednja prosta 
delovna mesta: 

1. VODENJE GOSPODARSKEGA ODDELKA 
2. ELEKTR. VZDRŽEVANJE STROJEV 
3. OBDELOVANJE KOVIN - STRUGAR 
Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še 
naslednje posebne pogoje: 
pod tč. 1) 
- dokončana VII. ali VI. st. izobrazbe ekonomske smeri 
- 3 leta delovnih izkušenj s fin. rač. področja 
- 6-mesečno poskusno delo 
pod tč. 2) 
- dokončana IV. st. izobrazbe elektro smeri (ind. elektronika) 
- 1 leto delovnih izkušenj 
- 2-mesečno poskusno delo 
pod tč. 3) 
- dokončana IV. st. izobrazbe smer strugar (možnost priučitve za 
rezkalca) 
- 1 leto delovnih izkušenj 
- 2-mesečno poskusno delo 
Delo bomo s kandidati sklenili za nedoločen čas, pod tč. 2 in 3 
lahko tudi s pripravnikom. Kandidat pod tč. 1 bo nagrajen po 
individualni pogodbi. 
Vloge sprejemamo na naslov Tekstilno podjetje SUKNO Zapuže, 
Zapuže 10/a, 64275 Begunje, s pripisom an oglas v 15 dneh po 
objavi. 
O rezultatih izbire bomo prijavljene kandidate obvestili v 30 dneh 
po opravljeni izbiri. 



Ugodno prodam otroški pograd s 
predali. 0325-496 11496 

Prodam kombiniran otr. voziček 
Chico in otroško posteljico. 084-
264 11532 
Ugodno prodam otroški kombiniran 

VOZIČEK. 0212-563 11002 

O S T A L O 

LESTVE iz lesa, vseh vrst in dolžnin 
dobite Zbilje, 0061/611-078 9339 

Kuhinjsko 17 delno posodo prodam, 
možnost dostave in obročno odpla
čevanje. 0312-385 11101 

Iščem pašo za 8 plemenskih telic. 
0422-646 11108 

APARTMA z tremi sobami za 7 oseb 
na otoku Pagu-Novalja, oddam. Lep 
razgled na morje In otoke. 0621-
463 mas 

Prodam podvozje avtomobilske 
prikolice do 500 kg za 5.000 SIT. 0 
331-659 11214 

Prodam novi JOGI VZMETNICI 
190x80, a 8.000 SIT. 0 331-659 
11215 
Prodam macesnovo vrtno GARNI

TURO z naslonjalom. 0422-170 
1124« 
Prodam nov CINKAN 5001 smetnjak 

in 240 I na kolesih. Jenkole, 0326-
426 11284 
Prodam 10 zložljivih slikarskih stojal 

za 4100 SIT/kom. 0731-250 11322 

Poceni prodam dve novi, trojno 
zastekljeni okni: lesna izolir šolar 
180x120, s polkni. 0 061/813-337 
11400 

Ugodno prodam GOSTINSKI IN-
VENTAR. 0 741-712 ali 76-403n4S3 
Poceni prodam rabljena STREŠNA 

OKNA 145x75 cm. 0 212-538 114M 
Prodam KOTEL za žganjekuho, 80 I, 

star eno leto. 045-606 11484 
TAPISERIJO "Zadnja večerja" in 

mnoge druge, ugodno prodam. 
0310-588 11500 

Prodam večjo količino SUHEGA 
KRUHA za krmo. 0332-518 11523 

Ugodno prodam PESJAK za sredn
jeveškega psa. 0421-374 11074 

Ugodno prodam umetniške slike 
olje-platno. 0329-194 115» 

Prodam 4 nove blazine za ležalne 
stole. 0311-228 11594 

LESTVE lesene 3-8 m prodam. 
0685-500 11615 

Prodam hrastovo KAD 600 I, za 
namakanje sadja 0312-101 11617 

3 2 4 - 1 1 6 

Prodamo kompletne dekorativne 
lutke 14 kos za butik. 0224-158 
11632 
Prodam več vrtnih garnitur v kom

pletu ali posamezno - ugodno. 049-
220 11670 

P R I D E L K I 

SADIKE Slovenk, salvij, paradižnika, 
paprike, tagetesa, begonjic, poceni 
prodam. 0 45-532 io«43 

Prodam FIŽOL v zrnju več vrst. 
češnar, Zg. Bitnje 44 11152 

PARADIŽNIK sadike, volovsko srce 
dobite popoldan v Srednji vasi 6 
Gorice, 046-009 11272 

PARADIŽNIK sadike, podolgovati 
paprikar dobite popoldne v Srednji 
vasi 6 Gorice, 046-009 11273 

Ugodno prodam ASPARAGUSE. 
0401-037 11301 

Prodam domaće ŽGANJE. 0731-
382 n i * 
Prodam BRŠUINKE in PERALGO-

NIJE. 0324-457 meo 
Prodam SENO - OTAVO 0 422-617 

SADIKE SALVIJ, slovenk. paradižni
ka in begonic, prodam. 045-532 
11423 
Balirano ali nebalirano seno prodam. 
Kalan, Polšica 6, Podnart, 0731-
615 11438 
SADIKE za balkone, vrtove in gro
bove, lahko dobite na Sp. Brniku 30, 
0422-666 11549 

Prodam SENO IN OTAVO košnjo 
travnik. Ropret, Štefetova 18, Šenčur 
11552 

Prodam cvetoče sorfinije, raznih 
abrv in velikosti. Grad 3 Cerklje 11614 

Prodam jedilni KROMPIR desire. 
Breg ob Savi 4 ne42 

P O S E S T I 

Iščemo nepremičnine za tujega 
partnerja. 00609/627-194 9193 

VIKEND na Gorenjskem z vodo in 
elektriko do 30 m2, najamem. 0064/ 
881-221, int. 230 io«ei 

Prodam HIŠO z vrtom v Poljanski 
dolini, primerno za lokal, najraje 
zdomcu. Šifra: CENTER 10913 

Kupim zazidljivo parcelo do 2000 m2 
na Širšem območju Kokrice. Naslov v 
oglasnem oddelku. 10953 

Kupim zazidljivo PARCELO ali 
nadomestno gradnjo okrog 1500 m2 
okolica Kranja do 10 km. 0215-858 
11024 

KUPUJEMO-PRODAJAMO, NAJE-
MAMO-ODDAJAMO.. STANOVAN
JA HIŠE, POSLOVNE PROSTORE, 
DELAVNICE SKLADIŠČA. Pogodbo 
pripravimo mi. Delovni čas od 8-18. 
ure vsak delavnik, DOM NEPRE
MIČNINE, 0211-106, Koroška c. 
16, Kranj 11122 

HIŠE PRODAMO - POUČE pri 
Begunjah starejšo hišo z 90 m2 
stanovanje površine in 60 m2 dvor
išča prodamo za 35000 DEM. oz. po 
dogovoru. DOM NEPREMIČNINE, 
Koroška c. 16, 0211-106 11124 

HIŠE KUPIMO: Kranj z okolico do 10 
km, dvostanovanjsko hišo na večji 
parceli ali dve manjši enostanovanjs-
ki hiši v mirnem, zelenem okolju. 
DOM NEPREMIČNINE. Koroška c. 
16, 0211-106 11126 

VIKENDE PRODAMO: pod Storži-
čem prodamo brunarico v 4. gr. fazi, 
pri Čatežu obnovljeno starejšo hišo 
na parceli 16000 m2, nedokončan 
vikend v ATOMSKIH TOPLICAH, 
manjši vikend v Umagu. DOM NE
PREMIČNINE, Koroška c. 16, 0211-
106 11126 
Z lokacijskim dovoljenjem prodam 

dve ZAZIDLJIVI PARCELI pa 1.000 
m2 ali več manjših v mirnem in 
sončnem kraju. 0 682-031 u m 

Oddam GARAŽO pri Vodovodnem 
stolpu v nivoju. 0 061/262-457ni7« 

V najem damo GOSPODARSKO 
POSLOPJE. Naslov v oglasnem 
oddelku. 11197 

Prodam stanovanjsko hišo zgrajeno 
do IV. faze, skupno z gospodarskim 
poslopjem v središču Koroške Bele, 
na Gorenjskem. 083-345, 84-773 
11200 
Visokopritlično HIŠO v Slovenskih 

Konjicah, prodamo. 0324-094 H23s 
V sončnem parku Ankarana proda

mo apartma. 0066/526-358 11332 

Prodam obdelovalno zemljo cca 
3000 m2 v škofji Loki. 0332-061 
11343 
V Naklem prodam hišo s parcelo 

1200 m2, ugodno. 0332-061 11347 

Oddam travnik za celo leto košnje. 
Trstenik 33, Golnik 11400 

TRŽIČ - okolica: prodamo več 
stanovanjskih hiš. PRIMO NEPRE
MIČNINE, 050-502 1150.' 

TRŽIČ Zvirče: prodamo zazidljivo 
parcelo 800 m2. PRIMO, 050-502 
11508 
Tržič okolica: prodamo gozdne in 

travniške parcele. PRIMO, 050-502 
11508 
Prodam GARAŽO na Javornlku, ul. 

A Travna po ugodni ceni. 0714-978 

r a d i o ž i r i 
i n 

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

VABITA NA KONCERT NAR0DN0ZABAVNIH 
V / Ž , KI BO DANES V PETEK, 

12. MAJ A, OB 20.30 URI 
V KIN0DV0RANIV ŽELEZNIKIH. 

Ž U R B O , T O J E J A S N O ! 

Kupim zazidljivo PARCELO 450-600 
m2. 084-265 11576 

Prodam 3 ha gozda Radovna. 
Tomšičeva 70 E, Jesenice stan. 17 
11596 
V najem oddam GARAŽO za nebo

tičnikom v Kranju. 0323-445 11624 

V Zalogu pri Cerkljah prodamo 
dvostanovanjsko hišo 320 m2 v IV. 
fazi, na sončni , ravni parceli cca 
1200 m2. X BIRO.d.o.o., 0064/327-
089 in 061/316-698 ali 1326-277 od 9 
do 18 ure in ob sobotah od 9 do 13. 
ure 11667 

Na lepi lokaciji pri Kranju prodamo 
lepo en ©stanovanjsko na parceli 870 
m2, staro 23 let, z delavnico cca 80 
m2. Cena cca 370.000 DEM. X 
BIRO.d.o.o., 0064/327-089 in 061/ 
316-698 ali 1326-277 od 9 do 18 ure 
in ob sobotah od 9 do 13. ure 1165» 

V škofji Loki prodamo samostojno 
dvostanovanjsko hišo, 280 m2, loče
ni vhodi, z gostinskim lokalom v 
obratovnaju, dvorišča 100 m2, vrta 
300 m2, cena cca 380.000 DEM. X 
BIRO.d.o.o, 064/327-089 in 061/316-
698 ali 1326-277 od 9 do 18 ure in ob 
sobotah od 9 do 13. ure 11559 

Prodam zazidljivo PARCELO in 
SENO. Nograšek, Javornik 5 a, Kranj 
11664 
V najem dam 1 ha TRAVNIKA za 

košnjo in prodam PUNTE. 0621-
662 11696 

PRODAMO HIŠE: v okolici Tržiča, 
Kranja, Preddvora, Šenčurja, Radovl
jice. MIKE / Co. d.o.o., 216-54411755 

GARAŽA: v Kranju prodamo garažo 
na Zlatem Polju. K 3 KERN 
Kranj.d.o.o., 221-353 1175B 

HIŠE PRODAMO: v Dupljah pri 
Kranju prodamo novejšo, lepšo hišo 
z vrtom, v mirnem predelu. K3 KERN 
Kranj, d.o.o., 221-353 11759 

HIŠE PRODAMO: Zg. Besnici hišo in 
1.100 m2 sveta, v Šutni novejšo hišo 
in 600 m2 sveta, v Tržiču prodamo 
poslovno hišo v centru mesta. K3 
KERN Krani.d.o.o.. 221-353 11700 

nepremičnine 

tel^064tl1106 
PARCELO PRODAMO: prodamo 

zazidljivo parcelo 615 m2 in 686 m2 
v Prebačevem, v Moravčah 760 m2, 
v Tržiču 976 m2, 1400 m2 v šutni 
skupaj z nezazidljivo 676 m2. K3 
KERN Kranj, d.o.o, 221-353 11766 

V okolici Kranja, šk. Loke, Tržiča, 
Radovljice, kupimo starejše hiše 
potrebne obnove, novogradnje, po
sestva in parcele. APRON. 331-292, 
331-366 11709 

P R I R E D I T V E 

PLESNA ŠOLA URŠKA Kranj vabi 
odrasle v plesne tečaje 041-581 

G A U L O I S E S 
B L O N D E S 

& / 
Koroška cesta 5, Kranj 

(v hotelu CREINA) 
Tel.:064/213-650 

D a n e s , 1 2 . m a j a : 
Party 

" Two Fingers Tequila" 
Jutr i , 1 3 . m a j a : 

JAN PLESTENJAK 
Club Je odprt ob 

četrtkih, petkih in sobotah 
od 22. do 04. ure. 

TKK11T6 

TRIO, duo ali sam s frajtonarico, igra 
na ohcetih, obletnicah, v lokalih. 
0731-015 11318 

P O S L O V N I S T I K I 

K R A T K O R O Č N I KREDITI 

N A P O D L A G I Č E K O V ! 

T R G O V C I - O D K U P U J E M O 
Č E K E V A Š I H K U P C E V 
P O N A J U G O D N E J Š I H 

P O G O J I H ! 
PARTNER d.o.o., Koroška 41. 

Kranj, tel.: 064/211-256 

100.000 DEM nagrade v govotini v 
gotovini nudim sposobnemu posred
niku, ki mi organizira in izpelje 
komplet postopek za kredit v vred
nosti 1,5 Mio DEM potreben za 
nakup turističnega objekta. Šifra: 
TAKOJ 10980 

Pokliči Čvekafon! 
Samo tebe se čakamo 

Z A B A V A P O T E L E F O N U Po vsej S loven i j i ! 
Zavr t i te n a š o š t e v i l k o in ž e ste v d r u ž b i 

S NAJSTNIKI 

0 9 0 9 0 9 0 
S OSTALI 

0 9 0 91 9 2 

Iščem gotovinsko posojilo 30.000 
DEM do enega leta. Imam garancijo, 
nudim mesečne obresti. 0225-283 
ali 325-364 10384 

KRANJSKA ZASTAVLJALNICA -
najugodnejša posojila. 0 211-847 
11174 

R A Z N O P R O D A M 

Prodam suha kostanjeva DRVA. 
0731-461 11268 

Zelo poceni prodam: dvosed raz
tegljiv, sesalec za prah, sušilec za 
lase, tranzistor, kolo, likalnik, tehtni
co, pisalni stroj, kovček s komplet 
posodo za vikend taborjenje. 0215-
153 11275 
Prodam suha bukova DRVA. 0891-
694 1128? 
Prodam BUTARE. 0632-714 11379 

Prodam otroško KOLO, vlečno 
kljuko za 128. 0214-425 11473 

Prodam seno in oddam psičke 
mešančke. 0721-332 nsse 
Prodam APN 6 in ROLERJE št. 41. 

0329-698 11591 

Prodam komplet SPALNICO, pralni 
stroj, steklo za Jugota. 053-536, 
popoldan 11592 

Ugodno prodam dekliško obhajilno 
obleko, otroško posteljico. Mošnje 
51, Radovljica 11002 

Prodam JAKNO nutrija, kavč in dve 
novi platišči za Jugo. 077-471 neo« 
Prodam suha bukova DRVA in mlado 

težko OVCO za klanje. 045-368 
11700 

S T A N . O P R E M A 

Prodam starejšo SPALNICO, leseno, 
štedilnik Gorenje na trdo gorivo, 
štedilnik Gorenje 50x50, kuhinjsko 
omare, les. 0801-453 ime 

Zelo ugodno prodam dva nova 
udobna ENOSEDA in nov lestenec. 
0331-382 11198 

Prodam KUHINJO rabljeno in ŠO
TOR za 3 osebe. 0215-454 11207 

Prodamo čisto novo kopalnico 
Kolpa San. 057-713 11230 

Prodam kobiniran ŠTEDILNIK in belo 
kuhinjsko omarico. 066-752 112&9 

Prodam sedežno garnituro, cena po 
dogovoru 0324-313 H361 

Prodam kotno sedežno garnituro. 
0329-210 11434 

Prodam KUPPERSBUSCH PEČ in 
pol kavč. 0310-189 11573 

Ugodno prodam SEDEŽNO GAR-
NITTJRO 0620 224 hm« 
Prodam nerastavljiv dvosed, prime

ren za kuhinjo in dva jogija za 
zakonsko posteljo 0329-370 1173a 

Š P O R T 

Prodam ROLARJE št. 37, za 3.000 
SIT. 0 329-303. zvečer nooe 

Prodam GUMI ČOLN METZLER. 
dolžine 3,10 m in motor CRYSLER 
izvenkrmni 8 konj, prvi lastnik. Cena 
po dogovoru. 0731 -254 11254 

Prodam SURF komplet. 0871 049 
11761 
IGRANJE TENISA v lepem okolju, v 

popoldanski senci, na gozdni jasi. 
Jenkole, Prebačevo, 0326 42611 m 

1 MIN. 23.4 SIT PO SLOVENIJI 

Ugodno prodam RIBIŠKI PRIBOR. 
0621-439 nošo 

JADRNICO ELAN 375 kompletno 
prodam, 85000 SIT. 077-624, Bled, 
zvečer 11110 

Prodam gumijak MAESTRAL 18. 
Možna dva obroka. 041-320 11133 

NOGOMETAŠE, roj. po 1.8.1979 iz 
okolice Bitenj, vpisujemo v NK 
BITNJE! 0311-078 11313 

Prodam nov ŠOTOR za dve osebi. 
0324-613 11333 

Večji gumijasti ČOLN in mladinski 
ŠOTOR, baldahin za poljsko prikoli
co. 0713-079 11339 

ROLLERJE št. 37, 3000 SIT, prodam. 
0329-303, zvečer h3m 

Prodam ČOLN ELAN T 401 s 
prikolico in motorjem. 0241-101 ali 
621-494 11390 

Ugodno prodam SOBNO KOLO. 
0216-454 11693 

Š p o r t n o d r u š t v o 
A d e r g a s obvešča in vabi 
ljubitelje tenisa! 

Igrišče je odprto vsak dan 
od 7. do 20. ure. 
Informacije 
in prijave 
v okrepčevalnici 
Zimzelen, 
tel.: 422-082. 

S T O R I T V E 

OGS SERVIS - popravljamo pralne, 
pomivalne stroje, štedilnike! Se pri
poročamo. 0331-450 8136 

Vodimo poslovno in privatno nemš
ko korespondenco. 00609/627-194 
9192 

Opravljam vsa krovsko kleparska 
dela in prekrivanje streh. 0738-184 
9278 
SERVIS TV VIDEO. HI-FI NAPRAV 

vseh proizvajalcev in SERVIS bele 
tehnike Gorenje, ter montaža avtoa 
kustike. Odprto 9-17 ure. Informacije 
na 0329-886, Smledniška 80 ali na 
0331-301 9900 

ROLETARSTVO NOGRAŠEK - vam 
nudi rolete, žaluzije, lamelne zavese. 
0621-443. po 20. uri 10254 

Rolete, žaluzije, lamelne plise zav
ese. Naročila na 0213-218 10497 

Kvalitetno In poceni vse vrste 
čiščenj. HRIBAR BLESK.d 0.0., 

0331-431 10634 Kranj. 
Roletarstvo Berčan vam nudi žalu

zije. lamelne zavese in rolete. 0061/ 
342-464, 061/342-703. 0609/630-
700 10546 
Polaganje vseh vrst parketa z našim 

ali vašim materialom. Možnost plači
la na obroke 0312-010 10709 

RTV SERVIS SINKO! Popravila 
televizorjev Gorenje na vašem 
domu 0331-199 11437 

Za lepši videz, boljše počutje 
KOZMETIČNI SALON HOTEL RIB-
NO 741-321 11526 
Poderemo, porušimo hišo in naredi

mo izkop. 045 655 11538 

B R A Z D A 
Poljšica pri Podnartu 6, 

N O V A T E L ŠT. 
064/731-615 

O D K U P U J E M O 
S M R E K O V O , B U K O V O , 

J A V 0 R 0 V 0 J E S E N 0 V 0 
HLODOVINO IN 

C E L U L O Z N I L E S 

VODOVODNO INSTALACIJO V HI& 
TER RAZNA POPRAVILA vam kvali
tetno ter za solidno ceno naredimo. 
0218-427 io»M 

— 
Deklaracije in druge etikete izdelamo 
ekspresno. 0633-942 i0gj 

Izvajamo novogradnje, obnavljamo 
stare zgradbe in dotrajane dimnike i 
vašim ali našim materialom. P°" 
nudbe na O 061/614-221 Mg 

Izdelujem snegolovilce za vse vrste 
kritin. 0324-468 ii«J 

Popravljamo pralne stroje, štedil
nike, bojlerje, hladilnike, skrinje. 0 
332-053 i « * 

OLJNI GORILNIKI, avtomatika, 
montaža, servis, meritve. BETA-
S.d.o.o, 0874-059 "Z* 

Izdelujemo plastične cevovode ! f l 

hišne odtoke. BM PLASTIKA 081' 
322 11260 

PEDIKURO na vašem domu kvali
tetno opravim. 0632-827 i « * 
Prevozi s kombijem. 057-827iiz* 

Izdelujem kovinska vrata, okn8. 
stopnice, ograje itd. 0421-361 11^ 

Vodovodne instalacije, priključek 
samo 25 DEM. 0332-061 tt»g 
Izdelujem SMETNJAKE iz pocinkan« 

pločevine, dostava. 0324-457 11356 

Polaga izotekt in vse vrste talnih 
oblog. O 81-322 11* 

TELETEKS Gorenje! Vgradnja deko-
derja na vašem domu - ugodna cena-
0331-199 11** 

Pokl ič i 
s m 
! u ž i v a j 

Pok l ič i 
s m 
! u ž i v a j 

Modelar vam finišira mot. cole"-
jadrnico, jadralno letalo. 045-655 
11539 , 
Prevzamem posek lesa 066-708 

"Ml „ 
Tipkam seminarske in diplomske 

naloge na PO 0324-897 <g 
Izdelamo vam načrt za gredben0 

dovoljenje hitro in strokovno. 0218' 
937 ilftj 

Izdelava podstrešnih stanovanj * 
izolacijo ter polaganje lesenih oblod 
0422-193 

Izdelujemo zložljive stopnice 
po zaželenih merah. 0242-772^> 

SERVIS električnega orodjf 
Blac&Decer, Iskra. Kodrič, Zg. 0®*, 
niča 36, 0403-153 ^> 

X BIRO.d.o.o., Dalmatinova Z

0 

Ljubljana. Na Gorenjskem uspe5" 
posredujemo pri prometu z ne^n 
mičninami - Z ZAUPANJEM y ~ 
USPEHA! Pričakujemo vas *9*Z 
delavnik med 9 in 18. uro in ~Z 
sobotah med 9 in 13. uro n 

telefonske številke 064/327-089 ' 
061/316-698 ali 1326-277 V> 

SVETUJEMO IN VODIMO ZA ^ 
CELOTEN POSTOPEK PRIDOBI'*Lt 
LOKACIJSKEGA GRADBENEGA 'J 
UPORABNEGA DOVOLJENJA 
BIRO.d.o.o. tel.: 064/327-08^ 
061/316-698 ali 1326-277, od i C 
18 ure in ob sobotah od 9 do 13 u 

11661 
'—"~~rAeti 

Popravil in preventivni P r e 9 . r t i 
plinskih štedilnikov. 057-695 "~ 

S T R O J N O 
I Z D E L O V A N J E 

estrihov. 
Klemene, 

t e l . : 4 7 - 8 1 3 

GOSPODINJE POZOR! Vaš 
gospodinjskih aparatov za Go ^ 
ko 057-695 _^J^ 

j£l 
Pozdravim z bioenergijot 0 5 1 ' 

11737 
S T A N O V A N J A ^ 

Prodam 1.5 sobno STANOVANJ, 
Planini III (Ima CATV. parket. 
cent. ogrevanje). 0331-016, P ^ r 
uri «<1 • ^40 

Zamenjam 1 -sobno »««n°v a
0|<olic i 

m2 v Kam.gorici za manjše v ^ 
Radovljice 0736-368 f 
Prodam 2-sobno stanovanje, ^ 

nad 0634 260 
STANOVANJA NAJAMEMO mag5 jj 
poceni stanovanje za SLOvt 
hčerko študentko. Nujno, D ^ ^ e . 
provizije. DOM N E P R E M ^ ^ 
Koroška c 16, 0211-10« * 

Tf|iljC1° 
V najem oddam 1 -sobno op'* ^ 
STANOVANJE na Posavcu. ^ 
337 



»TANOVANJA PRODAMO: Cerklje 
*• Gorenjskem mansardno obnovlje
no stanovanje, 93 m2, CK, tel, SAT za 
§5000 DEM, Kranj center obnovljeno 
«s v lil. nad.. CK, tel., 2 balkona, 83 
JBi 4 ss komfortno stanovanje na 
Blsivveisovi 100 m2, 120.000 DEM, 
Jožna menjava za manjšo hišo v 
Kranju. DOM NEPREMIČNINE, Kor
oška c. 1 6, »211-106 11127 

STANOVANJA KUPIMO: Kranj cen-
e$o, manjšo garsonjero ali starejše 1 
$s v nizkem bloku ali hiši, 2 ss v 
Sorjijevem naselju. DOM NEPRE
MIČNINE, Koroška c. 16, »211-106 

^osobno komfortno STANOVANJE, 
rf-2 m2, na Planini I., prodam za 
•̂OOO DEM. O 324-652 11219 

ŠKOFJA LOKA: v Šk.Loki Frank, 
nas. prodamo 1 sobno stanovanje, 
43 m2, komfortno, cena in ostalo po 
dogovoru, v šk. Loki Frank.nas. 
prodamo 2 sobno stanovanje 58 
m2, lepo, komfortno in ohranjeno 
stanovanje z balkonom. Možna men
java za večje, starejše stanovanje na 
isti lokaciji, cena cca 77000 DEM. X 
BIRO, d.o.o. 064/327-089 in 061/ 
316-698 ali 1326-277, od 9 do 18. 
ure in ob sobotah od 9 do 13. ure 
11655 
V Kranju (Planina, Center..) prodamo 
več 2 in 2,5 sobnih stanovanj, 
različnih velikosti za ceno od 65000 
DEM do 80.000 DEM. X BIRO.d.o.o, 
«064/327-089 in 061/316-698 ali 
1326-277 od 9 do 18. ure in ob 
sobotah od 9 do 13. ure nese 

R I N G Kranj, d.o.o. 
Bleivveisova 14, KRANJ 
Tel.: 064/221-317, 221-318 
Fax: 213-328 

• R A Č U N A L N I K I 
TISKALNIKI - Epson, Fujitsu, NEC, HP 
CD ROM 
SOUNDBLASTER 
MODEMI 
POTROŠNI MATERIAL (diskete, 
trakovi, čistila, filtri, CD ROM plošče...) 

• P R O G R A M S K A O P R E M A 
- poslovne aplikacije 
- licenčni programi 

• L O K A L N E M R E Ž E - N o v e l l 

• S E R V I S MOŽEN NAKUP NA ČEKE 

Jri članska družina najame manjše 
stanovanje - predplačilo. »57-697, 
^gčer 11296 
Nujno najamem stanovanje v Tržiču 

"^Bistrici. »56-710 11369 
Prodam 1,5 sobno stanovanje, 

opremljeno, telefon, parkirni prostor, 
ŝeljivo takoj. »212-488, od 10. ure 

od ponedeljka ves dan 114«7 

Prodam večje 1-sobno STANO-
•A-NJE, 50 m2, z opremo v pritličju 
Jankovo nas., Šk. Loka »634-343, 
Pg_20, un, nedelja do 13. ure 11512 

V najem vzamem stanovanje v 
Privatni hiši v okolici Kranja. Nudim 
Pomoč v gospodinjstvu. «217-529 
^59-087 11525 

j^ANJ, ŠK.LOKA kupimo alt naja
mno garsonjero eno ali dvosobno 
»snovanje. POSING, «061/126 20 
•*> 9-18, sobota 10-13 ure hm9 

2LATO POLJE enoinpolsobno sta 
•ovanje, 42 m2, balkon, tel., opreml-
lerio F>r\̂ ' Prodamo za 46200 DEM. 
*rI S l N G - 061/126 23 29, 9-18, 

10-13. ure msi 
^LANINA III. 2.5 sobno stanovanje, 

.0 m2, komfortno, zelo vzdrževa 
g '̂ d s | no opremljeno, prodamo za 
29 o D E M POSING, 061/126 23 
^ ^ l 8 ' s o b o t a 10-13 ure 11652 

Janina I, 4 sobno stanovanje, (2+2), 
m2, komfortno, prodamo za 5° 000 i 29 DEM. POSING. 061/126 23 

* 5 8 ' sobota od 10-13. ure 11953 

Sobn , U ( p i a n l n a ") Prodamo 1 
Von?° s t a n o v anje, oprema po dogo 
Plan' C e n a c c a 60.000 DEM, na 
lOhnik D r o d a m o tudi več drugih 1 
cen^ s tar»ovanj različnih velikosti in 
, ( | "ovnih razredov. V Kranju Planina 
n a P r °damo garsonjero 34 m2, 3. 
v s„, k°mfortno, 8 let, prepis in 
dem t a k o j - C e n a c c a 4 8 0 0 0 

"g, na Planini III prodamo lepo in 
ktJSUL2'5 s o b n o stanovanje 75 m2, 
327 So"0' X BIRO.d.o.o.. «064 / 
2 7 / 0 8 9 J " 061/316-698 ali 1326 
od 9 rt 0 1 8 u r e i n O D sobotah 

3 °o 13. ure m 5 < 

Planina III, 1,5 sobno stanovanje 52 
m2, CK, balkon, z novo kuhinjo, takoj 
vseljivo, prodam. MIKE&Co.d.o.o., 
216-544 msi 
Zlato polje 1,5 sobno, 41,40 m2, 

nima CK, z opremo ali brez, kmalu 
vseljivo, prodamo. MIKE&Co., d.o.o. 
216-544 11752 
Planina I, garsonjeri, 21,50 m2 in 29 

m2, CK, takoj vseljivi, prodamo. 
MIKE&Co., d.o.o., 216-544 11753 

Kranj Šorlijeva ul. 2,5 sobno, 70,40 
m2, CK, delno opremljeno, takoj 
vseljivo, prodamo. MIKE&Co. d.o.o., 
216-544 11754 

STANOVANJA PRODAMO: v Kranju 
1 garsonjero 17, 23, 29 m2, 1 sobno 
41 m2, 2 sobno 50 m2, 54m2, 58 m2, 
63m 2, 65 m2 in 68 m2, 2,5 sobno 67 
m2. 2s+2k sobno 89 m2 in 98 m2. K 
3 KERN Kranj, d.o.o.. KOmenskega 
7, 221-353 11756 

STANOVANJA PRODAMO: v Kranju 
2 sobno 52m2, 3 sobno 70 m2 v 
Šorlijevem naselju in 2 sobno 57 m2 
pri Vodovodnem stolpu. K 3 KERN 
Kranj.d.o.o., «221-353 11757 

KUPIMO stanovanja s CK ali brez v 
šk. Loki, Tržiču, Radovljici. ODDAMO 
v Radovljici opremljeno 3 ss 84 m2, 
pri Bledu polovico hiše 90 nt2. 
APRON 331-292, 331-366 11766 
PRODAMO: Kranj PI nizek blok 1 ss 

34 m2 in 45 m2, pri sodišču s CK 2 ss 
56 m2, 2,5 ss 63 m2 in Zlato polje 2,5 
ss 62 m2 z etažno, na Jesenicah 2ss 
39, 52 in 60 m2. APRON 331-292 
11767 

V A R S T V O 

Nudim VARSTVO na našem domu. 
«323-281 11189 

VARSTVO nudim vašemu otroku v 
dopoldanskem času do 13. ure na 
mojem domu B 327-244 v dopol
danskem času. 11221 

Iščem 4 urno varstvo na domu za 14 
mesečno deklico. «216-207, po 19 
Url 11393 

prodam starejše trisob
no stanovanje v centru 
oranja v izmeri 70 m2, 
g peno 46.000 D E M . 
Makler, Bled, d.o.o., 

tel.: 76-461 

Z A H V A L E 

**90 nfvfr a

t

n ? v a n i e v K r a n i u . 8 8 m 2 ^ ^ D b M «326-510 11663 
v 2 i ! d a ! 1 L v n aie r r> enosobno stano-
^ J i l ^ a n j u . »731-648 HOT 

»obnn r a ^iA.f i a n i n a "I. Prodam 2,5 u n o STANOVANJE. A A-, r329 447 

S A T E L I T S K I 
^ T E M I " A m s t r a H " 

^ K A N A L O V 
Dl KfinrB,?" R A D"SKIH POSTA) 

w ^ i / A V 1 - r STRANK \lnr. V^TIJtVI S1STFMI 
C E N E , O B R O K I 

* ^ » V R H O V N I K 
»ft-i/fi * *. .12 5 

ZAHVALA: Hvala vsem - sosedom, 
gasilcem In vsem drugim.kl ste gasili 
požar v Podbrezjah, 9. aprila 1995. 
se iz srca zahvaljujemo. Prav tako 
vsem krajanom in ostalim za materi
alno in denarno pomoč, kakor tudi za 
vsa prostovoljna dela. Družini Stroj in 
Mihelič 11520 

V O Z I L A D E L I 

Rabljeni deli za JUGO 45, 55 
»633 584, 632-083, popoldan 11166 

Opravičilo: v torkovi številki je bila 
pomotoma objavljena tel.štev.633-
484 v rubriki vozila-dell. Prizadeti 
stranki se opravičujemo! Malooglas 
na služba 11237 

Za Z 750 ugodno prodam nova 
sprednja dva blatnika « 242 490 
HM 
GUME Michelin rabljene, 4 kose MX 
155x13 - 15000 SIT, 6 kosov MX 
135x13 6000 SIT, prodam « 5 1 
038, zvečer n«w> 

BLATNIK prednji levi nov. original 
VW za GOLF 1, ali CADY, prodam « 
51-038, zvečer "467 
Za Golf 3 ugodno prodam HLADIL 

NIK in desni žaromet «327-150 

Poceni prodam razne dele za LADO 
2101. «312-101 11620 

Po delih prodam JUGO 45. 0731-
083 11647 

Prodam rabljene GUME DUNLOP 
175x70x14, profil 0,5 mm. «47-679 

V O Z I L A 

NAKUPOVALNI IZLET v Italijo Por-
togruaro - kombi. «49-442 8314 
PRODAJA, ODKUP rabljenih vozil in 

prenos lastnišva. «325-981, 325-
659, po 20. uri 9526 

NAKUPOVALNI IZLET na Madžars
ko, torek in sobota. 049-442 10536 

Prodam CITROEN AX, letnik 1993, 
lahko tudi na posojilo. «326-730, po 
16. Uli 10858 
Prodam GOLF CL 1,6 B, letnik 1991, 
58000 km, garažiran, redno vzdrže
van, prvi lastnik, cena 15000 DEM. 
«50-206, zvečer 10914 

JEEP VVILLIS, letnik 1947, registrir
an, ugodno prodam. « 212-644 
11013 

Prodam KADETT 1.4 S, limuzina, 
letnik 12/92, odlično ohranjen, prvi 
lastnik, prva reg. 21.1.93. «733-139 
11035 
Prodam R 5, dobro ohranjen, letnik 

1993, 22000 km. »686-275 iiotc 
Prodam DAIHATSU CHARADE TS, 

letnik 1990. »633-795, po 20. uri 
11113 

Prodam LADO SAMARO, letnik 
1990/6, 1300/3 v, bele barve, 630C 
DEM. »46-028 11114 

Prodam FORD FIESTA, letnik 7/93, 2 
vso opremo. »52-172 11117 
Prodam JUGO 45, letnik 1986, reg. 

celo leto, cena 1400 dem. Čivčič, 
Hrušica 49, Jesenice 11147 

Prodam MERCEDES 508, letnik 
1980, 220.000 km , cena po dogo
voru. »723-556 11149 

GOLF JXD, letnik 1986, 108.000 km, 
reg. celo leto, metalno zelene barve, 
prodam. »714-448 11150 

AUDI 80, letnik 1988, prodam. 
Vopovlje 25, Cerkljr 11151 

R 4 GTL, letnik 1986, cena po 
dogovoru. Sodeč Martin, Valjavčeva 
11, Kranj, »214-803 11153 

Prodam Z 101, letnik 1988, SKALA 
55, reg. do septembra. »327-635 
11157 
Prodam HONDO CIVIC 1,4, 16 V, 

letnik 1990, metalno modre barve. 
»738-952 1116I 

Prodam Z 101, letnik 1989 tt 329-
414, popoldne m « 

Odkup karamboliranih vozil. 0633-
584, 632-083, popoldan 11166 

Prodam WV HROŠČ, letnik 1974, 
VW HROŠČ, letnik 65, neregistriran. 
0401-117 11168 

R 4 GTL, letnik 1986, reg 19.5.95, 
ugodno prodam. 0324-813 me« 
Prodam GOLFA, letnik 1981. » 4 3 -

312 11171 
ŠKODO FAVORIT, letnik 1992. 

prodam. B 242-787 1117» 
Prodam GOLF D, letnik 1987, rdeč, 

JETTA 1.6, letnik 1986, ohranjena. 
»216-107,323-235 mse 

Prodam JUGO 45 E, letnik 1986, 
dobro ohranjen. »324-650 11191 

Prodam FORD FIESTA 1.3 GHIA, 
letnik 1993. »332-684 11196 

Zelo ugodno prodam Z 101 GT 55, 
letnik 1985. «328-137 11201 

Prodam ŠKODO FORMAN. staro 
dve leti, dobro ohranjen, cena po 
dogovoru. 057-806 11202 

SATELITSKE ANTENE 
SATELITSKE ANTENE ALLTECH 

z montažo 449 DEM 
AVTOMATSKI VRTLJIVI SISTEMI 

z montažo 890 DEM 

UOŽHOSmAČM OD2D012ČEKOV 
Naročila po tel.: 

064/422-585 ali 421-108 

S f l T T R f l D E , d.o.o., 
Poženik 10, CERKLJE 

Prodam LADO SAMARO 1300, 5 
vrat, cena je ugodna. 
11203 

r328 292 

SEAD TOLEDO 1.8 GLXi. I. 7/93. 
22000 km, z maksimalno opremo, 
prodam za 23800 DEM. 056-540 
11204 
R 4, letnik 1983, pravkar registriran, 

prodam Šmid, Golnik 112 11212 
Prodam VW HROŠČ, 1 300. letnik 

1971, prvi lastnik, garažiran, obnovl
jen, cena po dogovoru. 0 327-244 v 
dopoldanskem času. 11220 

Prodam R4 GTL, letnik 1987 
oktober. 0 211 966 po 18. uri. 11226 

Prodam YUGO KORAL 55. 4/91, 
rdeč 0 323-526 11228 

Prodam UNO 60 S, letnik 1987. 0 
685-506 11229 

Prodam FIAT UNO 60 FIRE, letnik 
1993 za 12300 DEM, kot nov. 0312-
255 11232 

Prodam HYUNDAI PONY, letnik 
1990, siv. kov. barve, ugodno pro
dam. 0312-255 11233 
Prodam TOYOTO COROLLO, letnik 

1990, prevoženih 71000 km, bele 
barve, ugodno. 0312-255 11234 

Prodam R 19 TS, letnik 1989, 
siv.kov. barva, ohranjen, ugodno. 
0312-255 11235 

Odkup karamboliranih vozil za 
popravilo ali odpad. 0 731-350, 
0609/615-647 11239 
Prodam GOLF III, star 2 leti, bele 

barve, kot nov. 0328-010 11245 

SUZUKI SWIFT 4/90, črna metalna 
barva, prodam. 077-609, zvečer 
11250 
Prodam Z 101 GTL 55, letnik 1987. 

0714-125 11252 
Prodam ARO 4X4 reg. za eno leto, 

brezhiben. 057-544 11256 
Prodam R 5, letnik 1993, 5 v, 22000 

km, 0312-494 11258 

Prodam LADO SAMARO 1500, letnik 
1994, reg. do 4/96, dodatno 
opremljeno. 0736-338 mee 

Prodam VISO CITROEN 11 RE, 
letnik 1984, reg. do 1/96. 0325-695 
11267 

JUGO 55, letnik 1988, prodam. 
Mihovec, Sp. Senica 2 a, Medvode 
11270 
Prodam GOLF JX 87/88, cena 9300 

DEM. 0422-141, po 10. uri 11286 

Prodam JUGO 55, letnik 1986. 1300 
DEM. 0688-736 11288 

Prodam ŠKODO FAVORIT 135 LS, 
letnik 1990, 55000 km. «721-671 

Prodam Z 101, letnik 1987, nere
gistrirano. «55-541 11299 

SAMARO, letnik 1988, vinsko rdeča, 
prodam. «620-359 11302 
Prodam R 5 CAMPUS, lepo ohran

jen, letnik 1993, reg. 5/96. »50-632 
11303 

Ugodno prodam R 4 GTL, letnik 
1985. »718-192 11306 

T V - V I D E O - A V D I O - H I . H 

ZASTOPSTVO IN PRODAJA 

KARAOKE MINI STOLP 99.990 SIT 
PIONEER N-50 2X50W RMS 

GORENJE 51 TTX 
SONY VHS E -180 
SONY UX-S60 

FUCAi: J a m a K E F 
m a r a n t z S O N T 
DEMO SOBA ZA PREIZKUŠANJE 

ZVOČNIKOV IN HI - Fl KOMPONENT 

S U R R O U N D 
C A N K A R J E V A 5, K R A N J 

T E L . : 0 6 4 / 2 2 2 - 055 

Ugodno prodam VISO II CLUB, 
letnik 1982. »77-659 11310 
Prodam JUGO SKALA, letnik 1989. 

cena 3800 DEM. «211 -280 11311 
JUGO 45, letnik 1987, prva barva, 

reg. 20 9.95, prodam. «329-122 
11323 
Prodam lepo ohranjen GOLF diesel, 

letnik december 1987, prevoženih 
148000 km, registriran do marca 96. 
«691-976 11326 

Prodam FORD ESC GHIA, letnik 
1991, kot nov. «57-633 11328 
Prodam R 5 TS, cena po dogovoru. 

« 2 4 2 389 11337 

Prodam R 4 GTL, letnik 7/84. cena 
1600 DEM. «48-704 11341 
Prodam JUGO 55 A, metal zlata 
ban/a. «712-169 113« 

VW CADY, letnik 1985, odličen, 
prodam. «332-154 11349 
Ugodno prodam Z 101, letnik 1980. 

Trojarjeva 23, Kranj 11352 
Prodam Z 101 GTL, starejši letnik, 

dobro ohranjena. «401-364 11353 
R 4 GTL, letnik 1986, prodam za 

1500 DEM. Podlesnik, Belska c. 2, 
Preddvor 11359 
Prodam VVARTBURG. letnik 1988, 

reg do 26.2.96, cena po dogovoru. 
«323-004 11360 

AVTO -avdio -alarm -mobitel -SrSTf MS 
Struznikova 19, 64208 Šenčur 
T e / . . F a x : 064/41 016 

m u c . 
FASCINAIIMGSOUND 
astrfcudja za Slovenije 

AVTO ALAHU 

mobi te l 
poo6t«i£»*>. %TM za preda/o ;r. mwi:aio 

Ugodno prodam R 4 GTL, ietnik 
1987/8, cena 2300 DEM. «326-582 
11363 
Prodam JUGO 45, letnik 1990, reg. 

do 4/96, rdeče barve, cena po 
dogovoru. Tomšičeva 18, Kranj 11354 

ALFA 33 1.5, letnik 1985, cena po 
dogovoru. »632-327 11366 

FIAT 127 SUPER, dobro ohranjen, 
3500 DEM, 5 prestav. «324-852 
11367 

Prodam HROŠČA, letnik 1974, je 
lepo ohranjen, registriran do 1/96, 
cena po dogovoru. Ogled zvečer. 
Klepič Klavdija, Revolucija 2, Jese
nice 11371 

OPEL VECTRO, letnik 1990 4,61. 
ABS, 70.500 km, prodam. « 8 6 1 -
140 11373 
Prodam VW TRANSPORTER, letnik 

1982 in JUGO 45, letnik 1985. 084-
623 11374 

Prodam dobro ohranjene ŠKODO 
120 LS, registrirana do oktobra 95. 
«738-949 11376 

Kupim JUGO 55, letnik 1990, 91. 
«714-272 11377 

Prodam FORD ESCORT CLX, letnik 
1991. »721-029 11386 
Prodam JUGO 45 E, letnik 1986, 

zelo dobro ohranjen. »51-919 11387 

Prodam JUGO 55 AX, letnik 1987. 
»44-208, od 18. do 19. ure 11392 

Prodam YUGO 45, letnik 1985, za 
1.200 DEM. « 212-277 11395 

ZASTAVA SKALA 55, letnik 1989, 
lepo ohranjena, prodam. » 714-879, 
popoldan 11399 

Prodam YUGO 45, letnik 1990 in 126 
P, letnik 1988. » 53-489 11408 

Prodam Z 101, starejši letnik, 
generalno obnovljeno, motor 1990. 
»632-009 11441 

Prodam SEAT TOLEDO 1.6 I CL, 
letnik 1993. »52-281 11444 

Prodam ŠKODO FORMAN 12/93. 
»50-852 11445 

Posredovanje, prodaja, odkup, pre
nos lastništva vozil. AVTOINTEX, 
»224-029 11448 

Prodam osebni avto GOLF, letnik 
1984, diesel. Sp. Duplje 24/A. 11450 

Prodam SKALA 55, letnik 1988, 
višnja barva. B 329-318 11451 
Prodam GOLF diesel, letnik 1986, 

registriran celo leto. Valjavčeva 6, 
stanovanje 8. 11452 

Prodam HROŠČA, registriran in 
NSU, ugodno. » 325-398 po 16. uri 
11455 
Ugodno prodam YUGO 45 A, letnik 

1987, reg. do 10/95. Šipkova 11, 
Drulovka. » 332-754 11457 
Prodam Z 101, letnik 1984, 100 000 

km, lepo ohranjena. » 733-60111459 
Prodam ZASTAVO 101, letnik 1982 -

83, cena 1.300 DEM. » 310-240 

AUTO KRAINER 

© CELOVEC, Voketmailterstr. 184^-^ 
7EL 0043463-38330 G P 

YUGO 45, letnik 1987 in Z 750, letnik 
1983, registriran celo leto, prodam. 
» 326-862 11410 

Prodam HROŠČA 1200 J in R 19 
I.89, reg. 5/96, ugodno. »225-293, 
41-317, popoldan 11411 

Prodam Z 101 Mediteran, letnik 
1981, mašina generalno obnovljena, 
celo ali po delih. »332-563 11412 

Prodam UNO 45 FIRE, KADETT, 
MARUTL AVTOINTEX, »224-029 
11413 
Prodam R 18, letnik 1982, ugodno. 

»242-426 m u 
Prodam LADO SAMARO, letnik 

1993, reg. 5/96. »241-693, po 17. 
Uli 11415 
Prodam FORD FIESTA 1,8 D, letnik 

1990, rea do 5/96, ima dodatno 
opremo »710-124 11418 
Prodam JUGO 45, sedežno grt. in 

mizo za dnevno sobo. 0326-908 
11424 

Prodam OPEL REKORD, letnik 
1981. 046-727 11428 
Prodam FORD SIERA. letnik 1984, 

avtomatic, cena po dogovoru. 
0312-274, 218-948 11429 

Prodam FIAT TIPO 1.8 IE SC 
metalno rdeče barve, 36000 km. 
0725-396, zvečer 11430 

Prodam GOLF starejši letnik, reg. do 
11/95, cena po dogovoru. 051-684, 
popoldan 11431 

Prodam Z 101 GTL 55, reg. do 4/96, 
cena 3100 DEM. 0327-205 11432 

POOBLAŠČENI PRODAJALEC 
ZA VOZILA 

P E U G E O T 
Prodaja po sistemu staro 
za novo. N a k u p vozil na 
kredit ali leasing. 
A V T O M E H A N I K A Rajko 
Kavčič, Milje 45, Visoko 
pri Kranju tel: 064/43-142 

mobitel 

BEŽKOVA VILA - arh. PLEČNIK 1936 

PE KRANJ, Koroška c 27 

Tel.: 064/222-616 

Prodam OPEL KADETT 1.400, troje 
vrat, letnik 1990. 0 64-083 od 10. 
ure dalje. 11470 

Prodam Z 750, letnik 1984 in 126 P, 
letnik 1987. Jenšterie, Kidričeva 19, 
Kranj n*eo 

Prodam dobro ohranjen CITROEN 
AX. 0331-857 11481 

Prodam PEUGEOT 504 GLS, cena 
2000 DEM. 0325-846 11483 

Prodam GOLF JXD, letnik 1986 
057-586, po 15. uri 1146S 

JUGO 45, letnik 1989, prodam ali 
zamenjam za CITROEN AX, letnik 
1988 do 90. 0632-083 11488 

Prodam Z 750 LE, letnik 1981, reg. 
do konca leta. 0730-539 11499 

Najboljšemu ponudniku oddam 
vrstni red za POLO 1.3, predviden 
rok dobave čez en teden. 0312-532 
11490 
Prodam ZASTAVO 750. 

11491 
r736-742 

Prodam OPEL KADETT 1400 kub., 3 
v, leto izdelave 90. 064-083 od 10. 
ure 11492 

Ugodno prodam GOLF diesel, letnik 
1986, reg. celo leto, 90.000 km. lepo 
ohranjen. Ogled Zg. Gorje, Krnica 2 
D, od 8. do 20. ure 11494 

Prodam JUGO 45, rdeče barve, 
letnik 1989. 048-769 11495 

Zastavo 101 GTL 55, letnik 11/83, 
ugodno prodam. 0323-661 11496 

Prodam Z 101 GTL, letnik 1987, 
cena 2100 DEM. 0310-537 11499 

Prodam TAVRIO, bele barve, letnik 
1992, prvi lastnik. Cena 4000 DEM. 
0620-428 11501 

Prodam OPEL ASCONO, letnik 
1984, generalno obnovljena. 0325-
386 11502 

AUDI 80 AVANT (karavan) 1,9 TDI 
letnik 93, 33000 km. AVS. servo. 
strešno okno, prodam za 34800 
DEM. 0860-062 11503 

PEUGEOT 309 MAGNUM 1.4, rdeč, 
letnik 1991/5, prvi lastnik, prodam. 
0 736-529 m « 

Prodam OPEL KADETT 1,3, letnik 
1982/11. Jelar, Zg. Brnik 126 nsoe 
SEAT IBIZA. letnik 1994. 5 v, 1.4 EFI. 
prodam. 0332-178, 0609/630-946 
11613 
Prodam HROŠA VW, dobro ohran 

jen 0061/841-272 11515 
KOMBI VW 8+1 1,6 D. letnik 1982, 

prodam 0332-178 1 1 B 1 7 

SUZUKI SAMURAI, bele barve, 
platnena streha, prodam. 0332 
178, 0609/630-946 m i a 

FIAT UNO 1.0 IE FIRE. 5 v. letnik 
1994, ugodno prodam. 0332-178 



P T F E ( t e f l o n s k a ) 
Z A Š Č I T A M O T O R J E V 

QMI vam nudi: 
• enostavno doziranje ob menjavi olja - povprečno 7,3% večjo moč motorja 
- do 160.000 km zaščite • povprečno 5% manjšo porabo goriva 
• do 90% manjšo obrabo motorja • zaščito pri hladnem zagonu 

P o o b l a š č e n i p r o d a j a l c i : 

KRANJ: AVTDCOMMERCE, Blefwetsova 14, tel.: 064/213-977 
NAKLO: KUNČIČ VOJKO, Stara cesta 28, tel.: 064/47-169 

LESCE: NBA d.o.o., Boštjanova 30, tel.: 064/718-463 
JESENICE: ČOP d.o.o., H. Verdnika 23/a, tel.: 064/84-366 

MEDVODE: TAPOS d.o.o., Gorenjska cesta 3, tel.: 061/613-352 
ŠENČUR: SERVIS KADIVEC, Pipanova 46, tel.: 064/41-573 

V E R T I G O , d.o.o., Mestni trg 27, Škofja Loka 
tel./fax: 064/623-087,624-228 

Prodam VW HROŠČ. Rozman, 
Mlakarjeva 54, Šenčur, «41-140 
11521 

Prodam FIAT P 650, letnik 8/90. 
»41-651 ali 41-281 11522 

Prodam VW PASSAT 1,6 CL, letnik 
1991, 56000 km, prvi lastnik. « 4 6 -
450 11624 

Prodam Z 101, letnik 1984, km 
75000 na «632-018 11520 
OPEL KADETT 1.3, SOLZA, letnik 4/ 
87,|>rodam ali menjam. 0632-083 

Prodam JUGO 45, letnik 1986, 1500 
DEM. Rodine 5 a, Žirovnica 11540 

Prodam FIAT TEMPRA 2.0 SX 
ABARTH, letnik 92, reg. do 3/96, 
metalik za 21500 DEM. 0733-038 
11542 

AX 1,4 diesel, letnik 93/3 prodamo. 
RUBIN Kokrica, 0225-151 11543 

Prodam VW 1200, letnik 1976. 
0696-062 11644 

Prodam Z 128, letnik 1988, cena po 
dogovoru. 0213-207 11545 

Prodam JUGO 45, letnik 1985 
Hlebčar, Sebenje 39, 058-265 11551 

Prodam Z 101, letnik 1982. Stara 
cesta 2, Cerklje 115&3 
Prodam R 18 TU, 1986, reg. I5/8. 

078-613 11660 
JUGO 45, letnik 1988, prodam. 

«67-294, 67-690 11562 

Z 101, letnik 1985, reg. do 4/96. 
ohranjena, ugodno prodam. 0719-
508 11663 

FIAT PANDA 1993 CLX, katalizator, 
ohranjena, prvi lastnik. 0325-077 
11566 

Zelo ugodno prodam GOLFA, letnik 
1978, reg. do 22.12.95. Šučur. Groh. 
5, šk. Loka 11575 

Prodam GOLFA JXD, letnik 9/88. 
0323-558 1168O 

Prodam Z 101 GTL, letnik 1983, 
neregistrirano. 0329-550 116M 
JUGO 45 A, letnik 1986. prodam 

Rodlč, Zlato polje 3 d, Kranj 11590 

Prodam Z 101 GT, letnik 1985, reg. 
do 11/95. Dvorska vas 16, 0733-
272 11593 
Prodam JUGO 45 A 12/86. Hraše 4, 
Preddvor 11599 

Prodam AUDI 80 1.6, letnik 1988. 
reg. do aprila 96. odlično ohranjen, 
metalne barve. P od peč an, Sveti Duh 
165, šk. Loka 11001 

Prodam JUGO KORAL 45, letnik 
1989. 0718-136 iieoe 
R 4 TLS, letnik 1983, reg. 5/96, 

ohranjen, 1300 DEM 056-564 11522 

Prodam R 4 TLS, letnik 1981. 
ohranjen, reg. marec 1996 , cena 
85000 SIT. 0634-166 11 »23 

Prodamo R 5, letnik 12/92, 5 v, 
Samara 1,6, letnik 90, Jugo 55, letnik 
1989 0 331-214, 323-298 11627 

JETTA JXB, letnik 1987, rdeča, 
ohranjena, prodam ali zamenjam, 
cena 8800 DEM 0312-076 11029 

Ugodno prodamo R 5 CAMPUS, I. 
90, CLIO 1,4 RT, letnik 1993, R 19 
TR/cat. letnik 90, ŠKODO FAVORIT, 
letnik 1990, ŠKODO 120 L, letnik 
1988, R EXPRESS, letnik 1991, 
JUGO 45, letnik 1987. Možen ugo
den kredit. PRESA, d.o.o, Slovenska 
c. 51, Cerklje 11530 

Odkup-prodaja rabljenih vozil. 
0323-298, 331-214 11634 

Ugodno prodam FIAT PANDA, reg. 
do 28 5.96, cena 2900 DEM. 0725 
218 11*36 

Prodam R 4, prvi lastnik. 1990, 6000 
DEM 0331-715 11037 
Prodam KATRCO, letnik 1985. Nlslč, 

Svetinova 8 b, Jesenice 11040 
Prodam VW TRANSPORTER KASO-

NAR, letnik 1984 In OBRAČALNIK 
PAJK Krivograd 047-761 11041 
Prodam JETTO. letnik 1981, reg. 4/ 

96. Berce, Dežmanova 4, Lescen*74 

Prodam FIAT 126 P, letnik 1986. 
081-053, popoldan neto 

Prodam Z 750, letnik 1982, reg. do 
4/96 za 500 DEM. 0216-633 H667 

Prodam CITROEN AX TRE 1,1, star 
dve leti, bele barve. 041-582 neeo 

Prodam FIATTIPO 1.6 DGT, letnik 1/ 
89. 049-324, po 16. url 11091 

GOLF GTI 1.6, letnik 1981, zelo 
dobro ohranjen, prodam. 0715-096 
11696 

Prodam LADO SAMARO 1300, letnik 
1989, 5 vrat, cena 4800 DEM. 0712-
030 11707 

Prodam R 5 TOP-FUN, 1.2./93, 
tonirana stekla, nosilci smuči, dobro 
ohranjen, garažiran, 18000 km. 
0331-532 11713 

Ugodno prodam GOLF JGL, letnik 
1981. 0720-035 11714 

Prodam PASSAT 1,8 ariva, letnik 92/ 
10, 85000 km. 0310-128, 43-233 
11716 

BMW 324 diesel. letnik 1987. z vso 
dodatno opremo, prodam. 0622-
581 11725 

C0RSA od 17.300 D I H 
ASTRA od 23*500 OEM 
OME6A od 42.900 D I « 
FROHTERA od 41 .000 OtM 
CAUBRA 04 41 .900 0 1 « 

V o z i l a s o z b o g a t o 
s e r i j s k o o p r e m o 

i n l e t n i k 9 5 

VRBA d.o.o. STRUZEV04, 
KRANJ, TEL: 064/211-090 

SUZUKI SVVIFT GTI, letnik 1990, 
prodam. 077-215 ime 
Prodam Z 101, letnik 1977, neregis

triran in 200 kosov BRAMACA črni. 
Beiehar, Beleharjeva 18, Šenčur 11729 

Zelo ugodno prodam Z 101, letnik 
1983, bele barve. 0215-142 11731 

Prodam VW 1303. nemški, letnik 
1975, športno opremljen. «224-070 
11734 

Prodam GOLF JL, letnik 1977. reg. 
do 4/96 in Z 126 P, letnik 1985. reg. 
do 11/95. «325-617 mse 

Prodam 126 P, letnik 1982. 35000 
km, reg. do 3/96. «216-803 11770 

Z A P O S L I T V E 

Smo proizvajalci MEDICINSKIH 
PROIZVODOV za osebno uporabo. 
Iščemo prodajalce. Dober zaslužek! 
«802-274. 0609/618-775 u v 

DZS LJUBLJANA honorarno ali 
redno zaposli več ljudi na področju 
zastopanja Oxfordove enciklopedije 
in Cambrldgovega podatkovnlka. 
• 51-297 9451 

Takoj z a p o s l i m o v o č 
s l i k o p l e s k a r j e v 

(lahko tudi p r i u č e n i ) 
O D p o d o g o v o r u . 

Informacije o s e b n o v 
trgovini Č O P I Č T C 

B P T Trž ič . 
Tel.:53-571 int. 258 

VSEM, KI VAM JE DELO V VE
SELJE. POSEBNA DIREKTNO PRO
DAJNA ENOTA, KI SE UKVARJA Z 
ZBIRANJEM NAROČIL ZA IZOBRA
ŽEVALNI PROGRAM, NUDI REDNO 
ZAPOSLITEV. DELO POTEKA OD 
PONEDELJKA DO PETKA V DOPOL
DANSKEM ČASU. «0609/620-475 
IN 634-064, 56-105 10973 

Delo dobi natakarica za strežbo v 
pizzenji. 0 421-226, po 14. uri. 10219 

ŽELITE POSTATI SAMOSTOJNI? 
Pričnite vzrejati Južnoameriške ftin-
čile. Prodajamo legla na obroke, 
garantiramo odkup živali. « 062/ 
778-123 10307 

Potrebujete pomoč v dopoldanskem 
času v trgovini ali na stojnici. 047-
027 11264 

Nujno iščem delo trgovke v butiku. 
Stare, Svetinova 8 b, Jesenice n2so 
— -—— 
Iščemo elektromonterje s pasivnim 

znanjem nemškega jezika. 081-942 
11283 

Zaposlimo izkušeno RAČUNO-
VODKINJO. 00609/620-471 11287 
Zaposlim več strojnikov težke grad

bene mehanizacije. 0 0609/620-471 
11290 

Zaposlimo strojnika za avtodvigalo. 
©0609/620-471 11292 

Pogodbeno zaposlimo dekle v 
Bistroju. 043-351 11340 

Na Bledu zaposlimo pripravnico ali 
natakarico za delo v bifeju. Zaželjno 
je, da je oseba iz okolice Bled. 078-
786, od 19. do 20. ure 11348 

Takoj zaposlimo KV NATAKARICO, 
oglasite se na 0401-157, po 12. uri 

Nujno potrebujem delo na domu. 
Novak, Grajska 22, Bled 11391 
Za določen čas oz. z možnostjo 

kasnejše redne zaposlitve, zaposlimo 
delovca v tiskarstvu. 0215-342mie 

Cvetličarko z večletnimi 
izkušnjami, redno zapo

slimo v Šenčurju pri 
Kranju. Dober zaslužek 

za dobro opravljeno delo. 
Možnost stanovanja. Tel. 

061/737-441, 
061/737-502 

KEKEC SP - honorarno zaposlim 
študente zaključnih letnikov različnih 
študijskih usmeritev za poučevanje 
šolske mladine na Gorenjskem. Po
goj: status študenta. Fax in telefon: 
064/710-099. vsak dan med 8 in 10. 
UrO 10665 

Sprejmem vsa zidarska dela (grobe 
omete, fasade...), z vašim materia
lom. 0312-368 10860 
Popoldansko delo nudim 5 delav

kam. Ponudbe pošl j i te na 
TINA,d.o.o., Komenda, Nasovče 18 
A 10687 

Imate nekaj prostega časa In bi radi 
dobro zaslužili?! Dajemo vam mož
nost, pokličite nas na 0874-220, od 
18. do 20. ure 10951 

Nudimo možnost dobrega zaslužka. 
081-369, 84-479 10952 

Honorarno zaposlimo dekle za delo 
v strežbi z izkušnjami. PIZZERIJA 
OLIVA, Sv. Duh, Škofja Loka 10963 

Zaposlim fanta - vajenca, ki Ima 
veselje do dela v mizarstvu. 0061/ 
612-919 zvečer 10972 

Za sezono 95 iščemo pripravnika-
natakarja/natakarico ali študenta/ 
študentko za pomoč v strežbi v 
lokalu ob teniškem igrišču v škofji 
Loki. Prijave po 0624-180, od 9. do 
16. ure ali 621-006 od 15. ure dalje 
10978 

Takoj zaposlimo trgovca v trgovini in 
na terenu. Prijave sprejemamo na 
0620-612 od 7. do 19. ure 10957 

Iščem delo ČISTILKE. 0325-384 
11039 

Takoj zaposlim KV ali PKV PLES-
KARJA. 0213-558 110» 

Nudimo dobro plačano honorarno 
delo. 0622-622 11102 

Iščemo kuharja, natakarja za 
lokal v Podljubelju in lokal v 
bližini Medvod. Delo je redno 
ali honorarno. OD po dogo
voru. Tel.: 061/621-139 med 
8. in 10. uro dopoldan, 0611 
611-242 med 12. in 14. uro 
popoldan 

Iščem zidarska dela. Imamo skupi
no. Delamo kvalitetno In hitro. 0 
401-316 Ines 
Redno zaposlimo VODJA TISKARNE 
In OFSET TISKARJA. Pogoji: konča
na srednja grafična šola, 3 leta 
delovnih izkušenj, popolna samostoj 
nost pri delu. Informacije na 043 
252 In 43-233 11194 

ŠOFk RJA B kategori|e skladiščni 
ka zaposlimo za določen čas. 0211-
142 11206 

če hočete zaslužiti 2-3000 DEM, se 
oglasite na 081-988. od 15. do 18. 
ure 11242 

Takoj redno zaposlimo KV KERAMI-
ČARJA, lahko tudi pripravnik In 
gradbenega delavca. 0421-852 

Iščemo KUHARJA Ico, natakarja-
ico, delo je v Kranjski gori. 0066/ 
74-022 11267 

2HE23BDMM£RCEd.o.c. 
64260 BLED, P0T NA USICE 8 
tel.: 064/76-200, 064/741-511 
fax: 064/76-888 

razpisuje delovna mesta: 
1. MONTERJA 

PREZRAČEVALNIH NAPRAV 
Pogoji: 
- kovinar, strojnik ali strojni tehnik 
- po možnosti z znanjem obdelave 

pločevine in varjenja 
- tri leta delovnih izkušenj 
2. MONTERJA 

HLADILNIH NAPRAV 
Pogoji: 
- kovinar, strojnik 
- tri leta delovnih izkušenj pri podobnih 
delih 

3. VODILNEGA MONTERJA 
PREZRAČEVALNIH NAPRAV 

Pogoji: 
- strojni tehnik 
- tri leta delovnih izkušenj pri montaži 

prezračevalnih naprav 
Delovno razmerje bomo sklepali za 
nedoločen čas s trimesečnim poskus
nim delom. 
Prijave z dokazili in kratkim opisom 
Vašega dosedanjega dela pošljite na 
naslov: PMT KLIMA C0MMERCE 
.d.o.o., Pot na lisice 8, 64260 Bled. 

V delovno razmerje sprejmemo 
delavko, vajeno industrijskih Šivalnih 
strojev. 058-083, od 8 do 14. ure ob 
delavnikih 11741 

Vabimo k sodelovanju KV NATA
KARICE s prakso in šoferja za razvoz 
hrane po mestu v Kranju. 0221-051 
11419 

Pizzerija v mavčičah išče dekle za 
pomoč v strežbi in redno zaposli 
kuhijsko pomočnico. 0332-08111439 
Dekle za strežbo v bistroju Matjaž 

Kranj, redno ali honorarno takoj 
zaposlimo. 0 222-430 ali 331-654 
11442 

Čas pred dopusti se izteka, vi pa ne 
veste, kako do službe in denarja. 
Nudimo honorarno delo, zelo stimu
lativen zaslužek pri prodaji novih 
medicinskih artiklov. Potrebujete pre
voz in dovolj prostega časa. Pokličite 
danes 0061/15-99-003 med 11 in 
18. UrO 11443 

Redno ali honorano zaposlimo 
osebo za delo v pisarni. Potrebno je 
znanje računalništva in nemščine. 
Šifra: NEMŠČINA 11447 

Iščmo čistilko za čiščenje stopnišča 
v bloku. 0 222-307 U4ei 
Zaposlim KV MIZARJA. 0241-281 zap 

11476 

Zaposlimo prodajalko v živilski 
trgovini. 0212-135 11476 

ORBITA 
ORBITA, agencija za delo 
Zaposlitev za NEDOLOČEN 
ČAS nudijo naši naročniki 
kandidatom sledečih profilov. 
- KV TRGOVEC 

(trgovina na Bledu) 
- KV KERAMIK - PEČAR 

(lahko pripravnik) 
- SOBARICA - KUHINJSKA 

POMOČNICA 
- VEČ GRADBENIH DELAVCEV 
• VEČ KVALI PRIUČENIH 

KUHARIC - KUHARJEV OZ. 
SLAŠČIČARJEV 

Vse informacije lahko dobite 
po telefonu: 47-575, 47-574 
oziroma osebno v Naklem, C. 
na Okroglo 3. 

Dekle za delo v šanku iščemo. 
0212-890 11486 

Zaposlimo prodajalko za prodajo 
ženske konfekcije. Pogoj: trgovska 
šola z večletnimi izkušnjami, šifra: 
KRANJ 11516 

Zaposlimo LESARSKEGA TEHNIKA 
z dobrim poznavanjem stavb, pohišt
va in znanjem nemščine. Stimulativni 
OD 0331-767 11570 

Iščem delo- zidarska In fasaderska 
dela Pokličite 0328-266, Daut 11625 

Takoj zaposlimo pripravnika elektri-
kar elektronlk ali pripravnika elektro
tehnik elektronik. «331-266, od 7. 
do 15. ure n648 

Dekle za strežbo v gostinskem 
lokalu zaposlimo, lahko tudi priprav
nico. «691-215 11666 

Honorarno aH za določen čas 
zaposlim prijazno In pošteno dekle 
za delo v strežbi. «49-220 neri 

Moška in ženska frizerka dobi 
zaposlitev. «331-689 11668 

KV MIZARJA z večletno prakso 
sprejmem redno aH honorarno. 
«061/15-91-642 11709 

15 letnega fanta s konačno osem
letko sprejmem 3-letno poklicno 
Izobraževanje za mizarja. «061/15-
91-642 11710 

Iščem delo na domu «214-213 
11724 

ZAPOSLIMO KUHARJA. • 47 920 
PO 12. Uri 11732 

Ž I V A L I 

PURANE težke 3-4 kg, prodam. 
Cena 1100 kg/kos. Večje količine 
pripeljemo na dom. «067/55-544 

RJAVE JARKICE, stare 8 tednov, 
prodam. Oman, Zminec 12, Šk. 
Loka, «621-475 10764 

Zdrave kunce francoske ovnače, 
mladiče (samce, samice), prodam. 
«45-532 10935 

KOKERŠPANJELE, čistokrvne, brez 
rodovnika, cepljene, prodam. «880-
107 10947 

Prodam KRAVO simentalko s teličk
om. Rogelj, Apno 9, Cerklje 11007 
Prodam BIKCA simentalca za na-

daljno rejo. Zg. Bitnje 30 11104 
Ugodno prodam KRAVO dobro 

mlekarico pred telitvijo. Partizanska 
18, Bled 11111 

Prodam mlade PURE in GOSI. 
«403-235 11131 

Prodam SIMENTALKO s prvim 
teletom. Voglje, Vrtna pot 6, Šenčur 
11132 

Prdoam TELICO simentalko, brejo 3 
mesece. Zbilje 8 B 11133 
Prodam TELICO simentalko, brejo 9 

mesecev. Eržen, Britof 338 11146 
Rezervirajte si mladiče ROTVVAI-

LERJA odličnih staršev. Oddaja v 
juniju. «59-170 11154 

Prodam 8 tednov staro TELIČKO. 
«872-612 meo 

PURANE, težke širokoprsate pasme, 
stare 5 tednov, prodam. «217-128 

Prodam KOZO z mladičem. « 49 
452 11173 
Čebelje družine na 9 S, prodam. « 
242-787 moč 

Dve TELICI simentalki. breji 8 
mesecev, prodam. Zorman Jože, 
Retnje 9, Vodice 1119c 
Prodam 3 čistokrvne mladiče nemš 

kega ovčarja, cepljene, z rodovni
kom. En samec in dve samički. « 
81-692 112M 
Prodam ZAJCE za zakol aH nadaljnc 

rejo. Glinje 9, Cerklje 11211 
Prodam PEKINŠKE RAČKE in 

samico belgijskega orjaka. 0 45-
171 11218 

Prodam plemenjaka Francoski ov-
nač In brejo samico. 0 45-171 11217 
Prodam KRAVO simentalko s tele

tom ali brez. 0738-093 11240 
Prodam mlado KRAVO s teletom. 

0801-171 11241 

Prodam dvomesečno rodovniško 
ROTTVVEILERKO, odličnih staršev. 
076-340 11249 

Ljubiteljem živali oddam dva mucka. 
0312-519 11203 

Podarim dobremu gospodarju lepe
ga, črnega KUŽKA. 0714-168 11209 

Prodam OVNA za pleme, črne barve, 
star 6 mesecev. Trstenik 37, Golnik 

Prodam OVCO z jagnjetom. 0682-
557 11277 

Prodam TELIČKO simentalko, težko 
120 kg Mencinger, Zgoša 49, 
0733-181 11278 

Prodam KRAVE po izbiri. Zalog 89. 
Cerklje 11295 

Prodam KOZO mlekarico ali menjam 
za kozlička «622-629 11300 
Prodam brejo KRAVO, teljco men

jam za jalovo. Virmaše 42. šk. Loka 
11314 

Prodamo mlade PAPIGE skobčevke. 
primerne za stanovanje. «422-169 
11316 

Prodam mlado KRAVO po teletu. 
Srednja vas 2, Bohinj 11331 

NOVOF U NDLAN CI, odlične vzreje, 
lepi In možni, družinski l|ubl|enčki! 
«692-006 11350 

Prodam BIKCA frizijca 60 kg. Zalog 
46. «422-338 11301 

Prodam 6 tednov stare nemške 
OVČARJE, brez rodovnika. «51-797 
11362 

Prodam ČEBELJE družine AŽ panje, 
čebeljnak, najboljšemu ponudniku 
«692 159 nam 

Prodam breje plemenske TELICE 
frizJjke. Visoko 31 

Prodam enoletne kokoši ve£ij 
količina, dostava na dom. «64-2ZD 

11383 , 

Prodam 360 kg brejo KOBILOJJ 
ŽREBICO. «872-612 1]* 

Prodam TELIČKO 14 dni sta* 
Pšenična polica 14, Cerklje. 
Oddamo NEMŠKE TERIERJE. 

tokrvne, brez rodovnika. « 67-11' 
11404 . 

JARKICE stare 10 tednov, proda*; 
Cegelnica 1. « 48-648 

KUNCE pasme francoski ovn^ 
mladiče (samce, samice), proda"' 
«45-532 i £ 

Kupim plemenske OVCE. 
675, zvečer ijj* 
PURANI 3 kg po 1200 SIT/kom. *f 

dopitanje, prodam. Suhadole 1* 
Komenda ^ i i * J 

Prodam 8 mesecev staro 
TELIČK? 

simentalko. «633-344 
Prodam TELIČKO simentalko. st»* 

6 mes. « 46-255 J]£ 
Prodam čmobelo KRAVO tik P* 

drugo telitvijo. «311-813 
Prodajamo enoletne KOKOŠI 

niče in bele pitance za nadaljno rj< 
ali zakol. Vrtna pot 3, Voglje, * 4 * 
270 «5 

Prodam mladiče NEMŠKEVA 0V' 
CARJA, brez rodovnika. «59-10 6 

11*97 , 
Prodam KRAVO simentalko £ 

prvem teletu, že osemenjeno. ?* 
Dobrava 14, Kropa. «736-6 l9J^. 
Prodam lepega BIKCA križanca,*^ 

4 mesece. Sr. Dobrava 14, KroP* 
«736-619 1> 

Prodam 5 tednov starega b"*? 
simentalca. «78-423 

Prodam TELICO križanko, # JJ 
konec maja telila. «696-044 
Prodamo v 9 mesecu brejo 

Franc Pogačnik, Otoče 21, Podn» 
11571 

Prodam dve OVCI. «876-171. * 
19. do 20. ure ^> 
Prodam KOZO z dvema mladiče*1* 

zajce. «421-394 _ « J > i 
Oddam NEMŠKO OVČARKO. *K 

4 leta, sterilizirano. Bunderia, ™* 
zanska 43A, Kranj i i £ 
Podarim dva mlada KUŽKA CVČ£J 

KA. Dolenc, 714-237. zvečer 
ROKAVICO za gladeče in česa"!' 

štjrinožcev. Naročila na «715-15» 
11597 _ 

Prodam KOBILO vajeno 
kmečkih del. 0800-026 

1 z B "t)*? 
zakol. «714-225 

Prodam TELIČKO simentalko ' „ 
kg. «421-806 j > 
Prodam v 9 mesecu brejo Tp-.g 

simentalko A kontrola. Sr. Bitni« 
11021 
Prodajamo rjave JARKICE. 

Beleharjeva 49, Šenčur, «41-a ' 
11639 ^— 

JARKICE, stare 3 mesece P°*l 
prodam In drobni krompir. Glav ^ 
48, Naklo I> 
Kupim TELIČKO simentalko. » „ 

do 20 dni. «78-617 
Oddam PSIČKO (koderček) *jj 

staro 3 mesece. «421-302 
Prodam 90 kg težkega P 

simentalca. «401-228 S 
Dve TELICI 8 mesecev breji. 

dam. «730-755 W 
Prodam ali menjam TELICE s i r^j 

talke 250-350 kg za bika. « 4 ' 
11066 

Prodam mladiče KO' 
zlatorjave. «57-257 
Prodam BIKCA črnobelega 

«622-774 
"TtZ&o^ 

Prodam PRAŠIČKE, težke 4U-=> y 
«215-546 -*5 
Kupim visoko brejo TELICO * JJi 

talko. «730-184 
• T t e d f 1 " , 

Prodam BIKCA simentalca 1 ^ Urbane. Podbrezje 233 
Prodam dve KOZI z 

Vidmar. Podbrezje 230 _ 
Prodam enoletne KOKOŠI za ^ 

ali nadaljno re|Q. « 4 9 2 LL^J^rf! 
AIRDALE mladiče z rodovj g 

prodam. So odlični dmžin» ^ 
primerni za otroke In dot>n ^ 

« 4 3 - 2 8 0 =jSJ 
Kupim en teden starega 

11375 simentalca. «45-334 

S E M E N A R N A Ljubljov 
PRODAJALNA KRANJ - PRIMSKO^ ' 
Šuceva 23, (komunalna cona) 
Delovni čas: od 8. do 19. ure, 
sobota od 8. do 13. ure. 
Tel.: 241-115,241-114 <^ 



OSMRTNICA 

Sporočamo žalostno vest, da nas je zapustil naš sodelavec 

V I N K O KEPIC 
Od njega se bomo poslovili jutri, v soboto, 13. maja, na pokopališču na Kokrici. Ohranili 

ga bomo v trajnem spominu! 

Sodelavci Mizarstva KURNIK 
Tupaliče, 10. maja 1995 

ZAHVALA 

Ob prezgodnji izgubi našega ljubljenega 

T O N E T A J A P L J A 
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste ga v tako velikem 

številu pospremili na njegovi zadnji poti, mu darovali cvetje in sveče. 

VSI NJEGOVI, ki ga močno pogrešamo 

ZAHVALA 

Umrla je naša draga žena, mama, stara mama, gospa 

S L A V K A Z O R M A N 
rojena Čamernik 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo spremili na zadnji poti, 
darovali cvetje, sveče in sv. maše, ter se je spomnili z lepo mislijo. 

VSI NJENI 

Cerklje, april 1995 

V SPOMIN 

D R A G I JOHANCI! 
Vaša nenadna smrt nas je vse zelo presenetila, kar ne najdem besed, s katerimi bi 

Potolažila vaši hčerki, ki sta vas zelo ljubili in vam bili v moralno oporo. Ko sem se leta 
1943 prišla k vam učit v trgovino, ste me zelo lepo sprejeli in smo se vsa leta, dokler so 
obstajali zasebni trgovci, dobro razumeli. Ženam, ki so takrat imele može v partizanih ali 

v taborišču ste kljub svoji veliki družini in bolnemu možu, pomagali po svojih močeh. 
Večkrat, ko sem vas obiskala, ste mi naročali, naj bi se ob grobu od vas poslovila z nekaj 
besedami, ker tega v nedeljo nisem zmogla, naj bo ta "nekrolog" v zahvalo za vse, kar ste 

nam dobrega storili in naj vam bo Bog bogat plačnik. 

ALBINCA 

ZAHVALA 
Bridko in dolgo bilo 
tvoje je trpljenje, 
sedaj pa draga Nina 
uživaš radost in življenje. 

4. maja je v 25. letu življenja 
odšla k Bogu naša draga hčerka in sestrica 

NINA Z U P A N C 
p. d. Jerinova iz Vogelj 

Največjo zahvalo smo dolžni zdravstvenemu in strežnemu osebju zavoda dr. Marijana 
Borštnarja v Domavi, za dolgoletno intenzivno nego in oskrbo naše hčerke Nine. Posebej 

se zahvaljujemo botrom Kimovčevim in Sknečim, sosedom, sorodnikom, sovaščanom, 
^elavkam BGP Kranj, učencem in razredniku 8. b OŠ Šenčur, učencem in učiteljici 4. r. 
™ Voklo ter prijateljem gibanja Vera in Luč, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, 
" a r n pomagali, izrazili sožalje, podarili cvetje, sveče in jo pospremili na njeno zadnjo pot. 
Iskrena zahvala Venkotovi mami za vsestransko pomoč. Zahvaljujemo se g. župniku iz 
vPgclj za spremstvo od doma in besede slovesa. Zahvalo smo dolžni tudi g. župniku iz 
Šenčurja za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem okteta iz Vogelj za lepo petje in 

Navčku za pogrebne storitve. Vsem še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči: ati, mami, sestrice Martina, Marta, Simona, Urška in brat Janez 

V SPOMIN 

U. 

Imeti te, bila je sreča. 
Zakaj usoda je hotela, da sva te izgubila? 
V najinem srcu nastala velika je prazina 
in bolečina. 

D A N I J U KOVAČ1ČU 
maja bo minilo žalostno leto od usodnega in krutega dne, ko se v cvetu mladosti ni več 

Vl"nil v naš dom najin ljubi sin. Vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem 
preranem grobu, mu prinašate cvetje in prižigate sveče, iskrena hvala. 

Njegova mami in ati 

V SPOMIN 
Kje so tisti lepi časi, 
ko srečni smo bili nekdaj, 
ko tebe smo imeli mi, 
a zdaj te od nikoder ni. 
Sreča, radost in veselje, 
s tabo, Aleše k, so odšli, 
le v mislih in srcih 
naših še živiš, 
čeprav že eno leto 
tiho v grobu spiš. 
15. maja mineva žalostno leto od dne, ko nam je kruta usoda v 
prometni nesreči vzela našega ljubljenega triinpolletnega 

ALEŠA H A F N E R J A 
Hvala vsem, ki obiskujete njegovo prezgodnje prebivališče in se 
ga spomnite s svečko in nežnim belim cvetom. 
Mami, ati, sestrica Eva in ostali njegovi 
Šutna, 12. maja 1995 

V SPOMIN 

14. maja mineva leto od usodnega, krutega dne, 
odkar nas je v cvetu mladosti zapustil 

K L E M E N V R E C E K 
Vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem preranem 
grobu, mu prinašate cvetje in prižigate sveče, iskrena hvala. 

VSI NJEGOVI 

Tupaliče, 14. maja 1995 

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi naše drage mame 

M A R I J E H A R T M A N 
rojene Ziherl 

se iskreno zahvaljujemo za izraženo sožalje in darovano cvetje 
sosedom, sorodnikom, znancem in zavarovalnici T R I G L A V 
Kranj. Gospe Angeli Golar za pomoč, osebju Travmatološke 
klinike U K C Ljubljana za zdravljenje, gospodu Golobu za 
pogrebni obred in pevcem kvarteta Spev. Vsem skupaj še enkrat 
iskrena hvala. 

VSI NJENI 

Škofja Loka, Tdenisvorst, Mojstrana, Vižmarje, 30. aprila 1995 

ZAHVALA 

Ob tragični izgubi našega dragega očeta, starega ata in strica 

A N T O N A ŽNIDARJA 
rojen 1910 

se iskreno zahvaljujemo sosedom, sosedom z vrta, sorodnikom, 
prijateljem, znancem sodelavcem Petrola, upravi Petrola, Iskra 
Števci, Jožetu Sinku, Milanu Bolki in hvala za podarjeno cvetje, 
za izrečeno sožalje in spremstvo na njegovi zadnji poti. Zahvala 
tudi gospodu župniku m vsem pevcem za lep pogrebni obred 
Vsem še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njegovi 
Vopovlje, 3. maja 1995 



Nekdanji tajnik toži predsednika 

Marjan Podobnik nima imunitete 
Zoper imuniteto je zato, da bo sodišče lahko začelo postopek. 

Kranj, 12. maja - Ker je ta ali ne. Mandatnoimunitet- imuniteta pogosto zlorablja 
na komisija in državni zbor 
sta na prošnjo Marjana Po
dobnika sklenila, da se mu 
imuniteta ne podeli in da bo 
sodišče lahko začelo post-

nekdanji tajnik Slovenske 
ljudske stranke Franci Fel-
trin na kranjskem sodišču 
vložil zasebno tožbo zoper 

E redsednika Slovenske 
,udske stranke Marjana Po
dobnika, je kranjsko sodišče 
zaprosilo državni zbor za 
presojo, ali se Podobniku 
kot poslancu podeli imunite-

tudi v primerih, ko poslanci 
do nje niso upravičeni. V 
tem primeru nimam imuni
tete, poudarja Podobnik, in 
ni nobene ovire, da se sodni 

opek. Marjan Podobnik je v postopek začne in zaključi, 
izjavi za javnost v sredo Upam, da bo moj primer 
dejal, da je zoper imuniteto vplival tudi na odločanje o 
zato, ker želi stvar začistiti in poslanski imuniteti v držav-
ker ocenjuje, da se posalnska nem zboru. • J. Košnjek 

Radovljiške smeti 

Negotovost se nadaljuje 
Radovljica, 11. maja - Napovedi, da bo repub

liška vlada na današnji seji razrešila problematiko 
radovljiških, blejskih in bohinjskih smeti in določila 
lokacijo za njihovo odlaganje, se niso uresničile. 
Tudi na državni ravni je namreč prevladalo 
spoznanje, da je problem namesto z močjo državne 
avtoritete bolje rešiti z dogovarjanjem. V minis
trstvu za okolje in prostor pravijo, da je edina 
rešitev dogovorov občin z eno od legalnih deponij v 
Sloveniji (od 53 jih ima samo petnajst uporabno 
dovoljenje) za enoletno, recipročno odlaganje 
smeti in za plačilo vseh dodatnih stroškov. Občine 
se o tem že dogovarjajo, vendar pa rešitev za zdaj 
(do zaključka redakcije) še ni znana. • C Z . 

Posledice 
so bile tragične 
Kranj, 12. maja - Medtem ko je 
bilo na gorenjskih cestah ta teden 
razmeroma mirno, pa je zaradi 
posledic j>rometne nesreče v sredo 
v bolnišnici umrl Vinko K. z 
Mlake. 

Posledice prometne nesreče, ki 
se je zgodila 1. maja na Kokrici, so 
bile zanj usodne. Z avtom je peljal 
po lokalni cesti od Police proti 
gostilni Lakner in skrenil desno na 
kup peska ob cesti. Med prevra
čanjem je padel iz vozila in se hudo 
ranil. Zdravniki Kliničnega centra 
mu niso mogli pomagati. Letos so 
gorenjske ceste terjale že dvanajst 
življenj. • H. J. 

Obeleiitev konca druge svetovne vojne 

Osrednje prireditve bodo v Ljubljani 
Kranj, 12. maja - Jutri in v nedeljo bodo 

v Ljubljani osrednje državne obeležitve 50. 
obletnice konca druge svetovne vojne in 
zmage nad fašizmom in nacizmom. Na njih 
bodo sodelovale tudi nekatere tuje delega
cije in vojni veterani iz zavezniških držav. 
Jutri zvečer bo v Cankarjevem domu 
slovesna akademija, na kateri bo govoril 
predsednik države Milan Kučan, v nedeljo 
pa bo najprej maša za domovino v 

ljubljanski stolnici, ob 11. uri slovesna seja 
državnega zbora, opoldne pa slovesnost na 
Trgu republike. Na seji državnega zbora bo 
govoril njegov predsednik Jožef Školč, na 
Trgu republike pa predsednik vlade dr. 
Janez Drnovšek. V Ljubljani bodo jutri 
tudi tradicionalne prireditve ob obletnici 
osvoboditve mesta heroja. Nekatere stranke 
in skupine bodo pripravile tudi svoje 
obeležitve spomina na te dogodke. • J. K. 

Priprave prireditvenega prostora... 

PA (LeClTlfAiJL KlM 5 M £ TEH. 

Zaposleni radar 
Kranj, 12. maja - Poli
cijski radar je imel tudi 
aprila polne roke dela. 
Kar 105 ur je lovil pre
hitre voznike na 149 
različnih mestih, med 
njimi 41-krat v bližini 
osnovnih šol. 

Posebnih rekorderjev v 
cestnih dirkah aprila ra
dar ni ujel, zaznal pa je 
kar 940 prekoračitev do
voljenih hitrosti. 42 voz
nikov, k i so hitrost 
presegli za več kot 30 
kilometrov v naselju ozir
oma za več kot 50 kilo
metrov na uro zunaj 
naselja, bo moralo na 
zagovor k sodniku za 
prekrške. 550 voznikov 
so prometni policisti kaz
novali na kraju dejanj, 
223 dali v roke polož
nice, 42, ki so se ognili 
kontroli, pa bodo polož
nice poslali domov. • H. 
J. 

Vsak teden ena srečna družina več 

Vibroser na pravi naslov 
Kranj, 12. maja - Tokrat smo bili vsi zelo veseli. Gospa, 

ki je bila v naši akciji izžrebana in je tako dobilo 
VIBROSER in pa mi, ki smo bili veseli predvsem zato, 
ker smo že kar malo pozabili, kako veseli so lahko ljudjf 
in kako znajo to veselje tudi pokazati. Gospa Mariji 
Prosen, ki stanuje v Zgornjem Brniku 15 (to je bil tudi 
naslov, ki ste ga lahko našli na srednjih straneh torkovega 
Gorenjskega glasa) nas je poklicala v uredništvo in nam 
vesela povedala, da je menda ona dobitnica neke nagrade-
Ni točno vedela, kako akcija poteka, zato smo ji vse 
skupaj razložili- Kasneje, ko ji je bila zadeva že malo bolj 
jasna, nas je poklicala Še dvakrat, se nam srečna zahvalil* 
in nam povedala, da sije VIBROSER že nekaj časa želela, 
pa si ga ni mogla kupiti. Rekla je še, da je nagrada gotovo 
prišla v prave roke, kajti gospa ima revmo in ji bo masaltd 
aparat sigurno dobro del. Prosila nas je še, naj & 
zahvalimo vsem sosedom iz Zg. Brnika in pa pismonoši, 
ki je bil tako prijazen in ji je povedal nekaj več o naH 
akciji. Torej vaščani Zgornjega Brnika in gospod 
pismonoša, v imenu gospe Marije Prosen in seveda tudi 
v imenu Gorenjskega glasa še enkrat iskrena hvala. 

Če želite biti tudi drugi vsaj en dan zelo veseli, poterfi 
skrbno listajte naš časopis, izpolnjujte križanke, kupone & 
podobno, prepričani smo, da bo tudi vas kmalu obiskala 
sreča in boste postali dobitnik kakšne lepe nagrade. • k 
Čolnar, K. Stroj 

Po denarnico 
v tujo kuhinjo 

Jesenice - Jeseniški krimi
nalisti so 5. maja obravnavali 
primer roparske tatvine in 
roparja le nekaj ur kasneje 
tudi ze prijeli. 

Osumljeni V. M. , star 26 let, 
"dober" znanec policije, je v 
petek nekaj pred osmo zvečer 
prišel v pritličje stanovanjske 
hiše na Spodnjem Plavžu. V 
kuhinji je preiskal predale 
omare in v enem od njih 
našel denarnico. V denarnici 
je bil bankovec za pet tisoča
kov, nekaj bankovcev po 
"jurja" in dvesto tolarjev, 
vsega skupaj 9.500 tolarjev. 

(S> ® ® 

Ko je V. M . prešteval 
denarce, je v kuhinjo prišla 
79-letna lastnica. Tatu je 
denarnico iztrgala iz rok, 
vendar se ropar ni dal. Stopil 
je za žensko, jo odrinil, da je 
padla po tleh in odšel z 
denarnico in denarjem vred. 
Denar je v prijateljski drušči
ni brž zapravil za pijačo v 
jeseniških lokalih, vendar so 

fa, kot rečeno, kriminalisti 
itro izsledili. Dobili so tudi 

prazno denarnico, ki jo je 
vrgel v jašek v podhodu proti 
hokejski hali. 
Nočni obisk v Suknu 

Zapuže - Med prvomajski
mi prazniki, od 29. aprila do 

3. maja, je neznanec obiski 
podjetje Sukno v Zapužab. 

V podjetju, nad katerim dr*1 

roko Koržetov sklad, nimaj0 

organizirane varnostne službe 

Vlomilec je torej lahko nern0' 
toma prišel in se sprehajaj 
"Vstopil" je skozi stre^ 
okno. V eni od pisarn ie 

predalu mize našel več kljuC61 
med drugimi tudi ključ Jjjj 
vinske omare. Omaro je oop 
in iz nje vzel dve pištoli s t? 
nekaj nabojev. Pregledal J, 
tudi druge pisarne, skus3 
vlamljati, vendar česa drag? 
cenega ni dobil. V kuhinji sij 
nato potešil žejo, ukradel fl . 
kaj kave in drobiža ter vevl 
šop ključev. • H. J. 

® <z> m m m m ® 

(S) K A M M do o. 
Podjetje za proizvodnjo ter notranjo in zunanjo trgovino 

(S) 

<S> 

Zgornje Bitnje 108 A, 64 209 Žabnica 
tel./fax: 064 312-188 

d 
(D 

® 
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VAS OBVEŠČA: 

... da smo se 1.5.95 preselili Iv nove skladiščne prostore v 
podjetje IBI Kranj (industrija bombažnih izdelkov), 
cesta Staneta Žagarja 35, tel.: 064/241-605, 241-624, 241-626; 

BIFrri!CTilTffTffflRT?f1TH^ m vezne 
elemente iz sledečih materialov: nerjaveče jeklo (INOX) 

medenina 
bron 
umetni materiali 
pocinkano 

Izdelujemo tudi vijake po vaših risbah (D 
Cene nekaterih artiklov: 
matica M6 - DIN 934 KV 8.8. 
matica M8 - DIN 934 
podložka M6 - DIN 125 
podložka M8 - DIN 125 
vijak M 8 x 20 - DIN 933 

.. da imamo v našem skladišču 

0,90 SIT/kos 
2,00 SIT/kos 
0,60SIT/kos 
1,00 SIT/kos 
5.20 SIT/kos 

(S) 

|na cesti Staneta Žagarja 35 
v Kranju cca 120 ton vijakov na zalogi. 
Naše geslo je: 

mm mmiMB=T mm s 
In VI imate tri razloge da nas o b i š č e t e in se p rep r i ča t e 

(S) (S) ® (S) ® (S> 

^ADTO 
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I N F O R M A T I V N I P R O G R A M R A D I A K R A N J : 

i PREGLED DOGODKOV VSAK DAH OB 7. URI 
m Gorenjsko včeraj, vsak dan ob 9. uri 
• Gorenjska danes, vsak dan ob 14. uri 

« Gorenjska jutri, vsak dan ob 18. uri 
• DEUTSCHE VVELLE - novice vsak dan po 18. uri 
HVOICE OF AMERIKA - novice vsak dan ob 19. uri • m 


