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Po pravice delavci spet na ulico
Ob prvem maju, prazniku dela, se spominjamo čikaških demonstracij, na
katerih so tamkajšnji delavci zahtevali več pravic.
MATEJA RANT

Kranj - V središču zahtev čikaških delavcev, ki so se na
ulid uprli zaradi neznosnih
delovnih razmer, je bila
predvsem uzakonitev osemumega delavnika. 4. maja
1886 so se delavci zbrali na
mestnem trgu in pričeli
splošno stavko. Ko je pred
policijsko četo eksplodirala
bomba in ubila osem policistov, je polidja odgovorila s
streljanjem v množico, pri
čemer so ubili več ljudi,
uradna številka pa se je ustavila na 11 smrtnih žrtvah.
Prav s temi krvavimi dogod-

ki se je začela tradidja prvega maja kot mednarodnega
praznika dela, ki ga od leta
1 8 9 0 praznujemo tudi na
slovenskih tleh.
Že danes bodo na predvečer praznika po številiuh slovenskih vrhovih zagoreli kre-.
sovi, jutri pa bodo sindikati
pripravili slovesnosti ob 1.
maju. V sedanjih zaostrenih
gospodarskih razmerah ima
ta praznik za delavce verjetno še dodaten simbolni pomen. Njihove pravice se znova krčijo; da bi obdržali službo, so pripravljeni popuščati
na številnih področjih, od
zmanjševanja prejemkov do

odpovedovanja dopustu. A
ko bo znova ogroženo njihovo minimalno dostojanstvo,
opozarjajo v sindikatih, se
lahko porušijo norhfialna
družbena razmerja, kar lahko po najbolj čmogledih na
povedih pripelje tudi za
ostrenih delavskih razred
nih bojev. Tudi z zadnjimi
demonstracijami pred dr
žavnim zborom so želeli de
lavd predvsem opozoriti, da
se breme krize pravično porazdeli in se to ne bo lomilo
zgolj na hrbtih delavcev.
Upajmo zato, da se časi krvavih delavskih demonstrad j ne bodo ponovili.

Delavci zahtevajo pravično porazdelitev bremena krize. /Foto:T.K.

Ločani dobili hipermarket

Izjemno ugodna menjava
evrov v hrvaške kune.

nje nimajo namena zapreti
katere od manjših. Današnje
odprtje trgovine sicer poteka
ob glasbi, kolesu sreče in pogostitvi potrošnikov, odpovedali pa so se nastopu dragih
glasbenikov v korist aktivnostim, naravnanim na kupce,
je pred današnjim odprtjem
največjega loškega Mercatorja še dejal sogovornik.

DANICA ZAVEL Ž L E B I R

Škoija Loka • Novembra lani
so na 12 tisoč kvadratnih metrov velikem zemljišču ob loški komunali začeli graditi
Mercatorjev trgovski center,
danes dopoldne pa ga uradno odpirajo. Kot nam je povedal direktor maloprodajnega območja za Gorenjsko
Igor Nograšek, je naložba
vredna 4,5 milijona evrov. V
nekaj več kot 3500 kvadratnih metrov veliki stavbi je
največja površina namenjena hipermaiketu z obsežno
p>onudbo živil. Tistim, ki poznajo Mercatorjeve trgovine
po Gorenjskem, največ pove
podatek, da je trgovina enake
velikosti in obsega ponudbe
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kot Savski otok v Kriinju. Poleg Mercatorjevega hipermarketa je v stavbi še Intersport, zraven pa tudi gostinski lokal. Potrošnikom bo na

voljo 113 parkirnih mest. V
Škofji Lold je kar nekaj Mercatorjevih prodajaln, ta pa bo
od vseh največja, po besedah
Igorja Nograška pa zaradi

Kdaj bodo Ločani dobili še
preostale trgovine, ki so jim
namenjena zemljišča na
Grencu? Hofer je že začel
graditi, tudi Merkur je po besedah župana Igorja Drakslerja že dobil gradbtaio dovoljenje, tako da utegnejo biti
te trgovine odprte pozno jeseni. Za gradnjo na tem mestu pa se zanima tudi Lidl.

Gorenjska ^ ^ Banka

www.gbkr.si

Danes dopoldne na Starem dvoru odpirajo Mercatorjev hipermarket, ki bo obogatil (precej revno)
škofjeloško trgovsko ponudbo.

V Kranju prvomajska budnica
V I L M A STANOVNIK

Kranj - Tudi letos bo ob prvem maju na Gorenjskem
več srečanj, še pred njimi pa
bodo danes zvečer, če bo le
primemo vreme, zagoreli
kresovi, v nekaterih krajih pa
bodo jutri zjutraj pripravili
tudi prvomajske budnice.
Tako bo Pihalni orkester
Mestne občine Kranj pripravil tradidonalno budnico, ki
se bo jutri že ob 6.20 začela
s sprevodom skozi staro
mestno jedro. Postanek
bodo imeli na Škrlovcu, pri
Domu upokojencev Kranj,
pri čistibiid Šengar v Brito-

fu, nato pa ob g. uri še na
Gorenji Savi. Ob 10.45 bodo
zaigrali na Joštu nad Kranjem, nato pa ob 12. uri še na
Kokrid in ob 13.15 pri Domu
starejših občanov v Preddvoru. Prvomajsko srečanje na
Joštu se bo začelo ob ii. uri,
slavnostni govornik pa bo
predsednik države Danilo
Ttirk. Že 27. prvomajsko srečanje bo jutri tudi na Križni
gori, kjer bo slavnostni govornik član Odbora za mlade
pri Zvezi svobodnih sindikatov Goran Lukič. Prav tako
bo srečanje tudi na Pristavi v
Javomiškem Rovtu, ki ga letos organizira skrbnik doma.
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Odziv na prašičjo gripo

Obnova mostov čez
Savo prihodnje leto

Trčenja ni preživel

Razmere na t i ^
se slabšajo

DarKsbosptmen^cMačno
spadamtami. V petek bo
ddorm sončno, v soboto m
nedSjo pa večinoma sončno,
možne bodo phhe. Topbge bo.

Nov virus influence A (Hi Ni), tako
imenovane praSičje gripe, se je razširil v nekatere evropske države. Slovenija je v
povedane budnosti, je
povedala dr. Alenka Kraigher, predstojnica centra za nalezljive bolezni
Instituta za varovanje zdravja.

v kranjski občini je nekaj odsekov državnih cest v katastrofalnem stanju, a
kot so povedali na Direkciji Republike
Slovenije za ceste, letos ne bodo obnovili nobenega, prihodnje leto pa
dva mostova.

Nevaren odsek regionalne ceste med
Kranjem in Jeprco je v ponedeljek ponoči terjal novo smrtno žrtev. V hudem trčenju je na delu ceste, ki poteka po nadvozu nad železniško progo,
umrl 43-letni voznik iz Ljubnega.
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Ob prazniku dela v spomin na demonstrante, ki so se 1. maja 1886 borili za osemurni .delovnik, jc priložnost za pregled trga dela. Zaposleni
so lani delali 40,5 ure na teden in prejeli v povprečju blizu devetsto evrov
neto plače na mesec.
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jutri: ddoma sončno

POLITIKA
Slovesnost pri Okrogelski jami
JOŽE KOŠNJEK

Okroglo - Vsakoletna slovesnost v spomin na smrt osmih partizanov aprila 1942 v
Okrogelski jami in petih kasneje ustreljenih je bila letos v
nedeljo, 26. aprila. Udeležilo
se je je veliko ljudi. Slavnostni govornik je bil podpredsednik kranjskega odbora socialnih demokratov Ivan Grginič, ki je dejal, da mnogi izkoriščajo povojne dogodke,
ki niso bili skladni s pravom,
za blatenje NOB, na katerega
je treba ohraniti pozitiven
spomin. Plemenita in pogumna dejanja se ne pozabijo. V kulturnem programu
so sodelovali učenke in učenci osnovne šole Naklo in pev-

ci moškega pevskega zbora
Triglav Duplje.
V jamo v steni nad Savo
pri Okroglem se je po preboju iz Udin boršta 21. aprila
1942 skrilo 14 partizanov,
med katerimi je bil tudi sin
narodnega heroja Staneta
Žagarja Stanko. Zaradi izdaje sta jih nemška policija in
vojska obkolili in skušali prisiliti k predaji. Trinajst partizanov, kolikor jih je bilo takrat v jami se ni predalo.
Osem jih je naredilo samomor, pet pa jih je plin, ki so
ga Nemci spustili v jamo,
omamil do nezavesti. Štiri
od njih so 20. maja ustrelili v
Dragi, peti, Stanko Mlakar,
pa je ušel, vendar je še istega
leta padel.

Spomenik žrtvam Okrogelske jame so leta 1955 postavili v
gozdu na mestu, kjer je bil njihov prvi grob.

danica.zavrl@g-^s.si

Evropske volitve test za
uspešnost aktualne vlade
Prvi na listi stranke SDS za evropske volitve je Milan Zver, podpredsednik te stranke in v Janševi vladi
šolski minister.
DANICA Z A V R I ŽLEBIR

Pred evropskimi volitvami
je Milan Zver skupaj z drugimi kandidati sodeloval na
javnih tribunah stranke po
vsej Sloveniji. Na eni od gorenjskih je že pred časom nastal pričujoči pogovor.
V ospredju nastopov vaše
stranke je zlasti kritičen odnos do ukrepov sedanje vlade zoper gospodarsko krizo. Kaj ji očitate?
"Slovenija je imela objektivno smolo, da je ravno v
času svetovne gospodarske
krize prišlo do menjave oblasti, ko vlada potrebuje nekaj
časa, da začne polno in učinkovito delovati. Druga okoliščina, s katero v SDS nismo
zadovoljni v zvezi z ravnanjem vlade, pa je njeno počasno ukrepanje. Kot veste, je
večina evropskih držav že decembra sprejela odločne
ukrepe zoper krizo, in to ne le

urilo

vanju krize, kajti čim širši
konsenz pri tem bi bil državi
lahko le v korist, vendar nas
ni povabil zraven. Naša paradigma reševanja krize se razlikuje od njegove po tem, da
bi bili bolj proaktivni, bolj bi
skrbeli za investicije v realni
sektor, naredili bi vse, da bi
država in drugi investirali,
dali bi investicijske olajšave,
poskrbeli za davčne olajšave
tistih, ki vlagajo v nova delovna mesta, se o financiranju
realnega sektorja dogovoriti z
bankami. Edini ukrep iz Pa-'
h o r j e v ^ tretjega svežnja, ki
bi mu pritrdili tudi mi, je
sklad za čakajoče dclavcc iz
podjetij, ki so v krizi."

manju posameznih odločitev. Ljudje lahko hitro izgubijo zaupanje. Če se bo vlada igrala z izbrisanimi, z
vdovskimi pokojninami po
vojaških osebah, če bo branila odvetniški lobi, če bo
drigovala trošarine v času,
ko se cene goriv v svetu nižajo, potem ta kriza lahko
preraste tudi v politično.
Vlada sicer obvlada medijski
prostor, zlasti nacionalni,
kar ji je v korist, a ljudje lahko v krizi hitro spreminjajo
prepričanja."

Kako gledate razmišljanje o
"desnem trojčku" kot protiutež! levemu?
"Razmišljanje o desnem
trojčku sicer ne izhaja iz
naše stranke. Bi pa seveda
tudi mi na desni sredini radi
ponovili zgodbo, kakršno

Kako prepričati volivce, da
gredo na evropske volitve,
saj vemo, kako nizka je bila
udeležba slovenskih volivcev v evropski parlament
leta 2004?
"Neposredne volitve v evropski parlament so stare trideset let in od tedaj udeležba
stalno pada. Je pa dvakrat
večja v stabilnih zahodnih
demokracijah kot v novih

ima sedaj leva sredina, imeli bi koalidjo, Id bi bHa vrednostno sorodna. Sedanja koalicija je močna, čeprav se
tudi kregajo med seboj, kajti
ta vrednostni moment jih
drži skupaj. Janševa vlada je
bila edina, ki je zdržala skupaj ves mandat. Nismo si
bili povsem enotni, a vlada
je biia dobro vodena in zato
uspešna. Tudi sedanja vlada
ima možnost, da ostane ves
mandat, ker je ideološko
enotna, vendar le, če ne bo
preveč izzivala usode. Sedaj
je kriza, ekonomska in socialna, lahko postane tudi politična. Vlada mora biti tu izredno senzibilna pri spreje-

tranzicijs^ državah, kar je
deloma povezano tudi s politično kulturo. Lahko pričakujemo, da se bo ta razlika sčasoma zniževala. Politiki moramo narediti nekaj za to, da
ljudi prepričamo o pomembnosti teh volitev. Jaz bi jim
rekel tako: evropski pariament je inštitucija, katere
moč se povečuje, ima pomembne pristojnosti pri
sprejemanju nekaterih ključnih aktov v EU, vedno večjo
vlogo ima pri sprejemanju
evropskega proračuna, Id pa
ni majhen. Zaradi tega je pomembno, katera politična
opdja ima v njem večino, kateri ljudje zastopajo v njem

izžrebanemu naročniku časopisa
Gorenjski Glas

Avtokarto prejme FRANC KRIŽAJ iz Nakiega.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Predstavitev knjige Alpe, kot jih vidijo ptice
Gorenjski glas je v sklopu prireditev za Hišo kulture GG povabil v goste ustvarjalce monografije z naslovom Alpe, kot
jih vidijo ptice. Zanimiva predstavitev knjige se bo zgodila v
četrtek, 14. maja, ob i8. uri. Z nami bosta avtorja knjige: priznani fotograf Matevž Lenarčič in Janez Bizjak, avtor besedila. Na predstavitvi bo čas namenjen tudi vašim vprašanjem in sproščenemu pogovoru. Predlagamo, da si rezervirate čas na omenjeni datum in se nam pridružite v avli Gorenjskega glasa. Zanimivo bo, avtor se bo tudi podpisoval v
knjige. Prisrčno vabljeni!

Jakne izflisa
Dragi naročniki Gorenjskega glasa. Izkoristite priložnost in
pridobite novega naročnika za najmanj eno leto. Novi naročnik bo časopis prve tri mesece prejemal brezplačno, mesečna naročnina s popustom pa znaša od 9,72 EUR do 12,15
EUR, ali polletna 57,24 EUR. Oba, novi naročnik in vi, pa bosta prejela kakovostno jakno iz flisa! Jakne so na voljo v ženskem in moškem kroju, v vseh velikostih. Pohitite, saj je količina jaken omejena.

Nagrajenci za Alpski večer
Prejeli smo zelo veliko dopisnic, z večinoma pravilnimi odgovori, da je maskota Alpskega večera Janez Per. Izžrebali
pa smo naslednje nagrajence, ki bodo dve vstopnici za tribuno prejeli po pošti: Marija Zabret, Mengeš; Miha Bešter,
Kropa; Franci jalen, Golnik; Rafael Tratnik, Mavčiče; Peter
Jakopič, Zgornje Gorje; Ana Miler, Bled; Olga Vaupotič, Jesenice; Slavko Panjtar, Blejska Dobrava; Polde Radič, Podnart in Boris Benedičič, Železniki. Čestitamo! D. K.

Milan Zver/ f«o:Tim dou
varčevalne ukrepe, pač pa
tudi ukrepe za razvoj. Lep je
primer Francije, ki je takoj,
ko so barike postale bolj previdne in skope pri svojih investicijah v gospodarstvo, nemudoma ustanovila poseben
fond v višini dvajset milijard
evrov, ki so pomenile neposreden investicijski angažma
države v gospodarstvo. Države igrajo aktivno vlogo in iščejo možnosti za odpiranje novih delovnih mest, naša pa se
bolj usmeria v reševanje obstoječega stanja. Tudi ukrep
za subvencioniranje delovnega časa je premalo učinkovit
Premieru Pahorju smo v
SDS ponudili pomoč pri reše-

slovensko politiko. Poleg
splošnih tem, povezanih s
skupno evropsko politiko,
skupnimi interesi, ki jih imamo glede okoljske in varnostne politike, zdrave ekonomije in evropskega modela sodalno-tržne družbe, bi svoje
volivce nagovoril še na en način. Rekel bi, da bomo na volitvah državljani opravili
dvojno nalogo. Izbrali bomo
evropske poslance. Poleg
tega pa bomo z volitvami povedali tudi, kaj si mislimo o
aktualnem političnem položaju in trenutni vladi. Vsake
volitve, evropske, parlamentarne ali lokalne, so vselej
tudi preizkus učinkovitosti
in uspešnosti aktualne vlade.
Tudi volitve 7. junija letos
bodo svojevrsten test za to."
Katera se vam zdijo ključna
evropska vprašanja, pomembna tudi za naše državljane? Odnosi s Hrvaško?
"Eno od področij so denimo tudi odnosi s Hrvaško,
pri čemer čaka naslednji
sklic evropskih parlamentarcev iz Slovenije veliko dela.
Sicer pa ima Evropa več
skupnih tem, življenjsko
usodnih skupnih politik, pa
ne le okoljske problematike
ali obrambne varnosti, gospodarstva, prometa, temveč
tudi tako imenovane "mehke
politike". Takšno je tudi izobraževanje. V času našega
predsedovanja EU in mojega
predsedovanja formaciji za
izobraževanje sem podpisal
evropski kvalifikadjski okvir,
ki omogoča ljudem mobilnost Ljudje lahko prenesejo
diplome iz ene države v drugo in so jim priznane, z zaključnim spričevalom iz
srednje šole se lahko izkažejo v drugi državi. To je dober
inštrument, ki omogoča lažje življenje ljudi na vsem
ozemlju EU. Tudi na drugih
področjih gre za prvovrstaa
vprašanja, ki bi Evropejcem,
državljanom EU, olajšala življenja, tako na področju dela,
gibanja in življenja nasploh.
Pomembna pa so tudi nekatera druga vprašanja, denimo simbolne resolucije, kakršna je bila tudi pred časom
sprejeta resoludja o spravi in
obsodbi totalitarnih režimov,
kjer so vse večje skupine v
parlamentu sprejele konsenz o obsodbi fašiTma, nacizma in komunizma ter se
zavzele za krepitev humanizma, miru in demokradje ter
za popravo krivic, ki so se dogajale v teh režimih."
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Odziv na prašičjo gripo
Nov virus influence A (Hi Ni) se je razširil v nekatere evropske države, primere okužbe so potrdili v
Nemčiji, Veliki Britaniji, Španiji in Avstriji. Zdravila Tamiflu, ki omili potek bolezni, naj bi bilo v Sloveniji
dovolj. Zaščita je tudi ustrezna higiena. Razglašena je četrta faza pandemske pripravljenosti.
SUZANA P. KOVAČIČ

Ljubljana - "Slovenija je v
fazi povečane budnosti. To
pomeni, da bomo najverjetneje zmožni dovolj zgodaj
zaznati nov virus influence A
(HiNi) tudi pri nas in v tem
primeru pravilno ravnati," je
na včerajšnji novinarski konferenci povedala dr. Alenka
Kraigher, predstojnica Centra za nalezljive bolezni Inštituta za varovanje zdravja
in dodala: "Podatki o obolelih se dnevno spreminjajo.
Svetovna zdravstvena organizacija jim skrbno sledi in
ocenjuje tveganje, tako da
posameznim državam lahko
priporoča ukrepe."
Mehika je epicenter pojava bolezni, ki jo prenaša nov
virus influence A (HiNi). Po
podatkih se je virus, ki je
povzročal bolezen pri prašičih, izjemoma prenesel na
človeka, in ker je spremenil
svoje lastnosti, se prenaša s
človeka na človeka. Od tod
tudi ime prašičja gripa, za
katerega pa na slovens.ki veterinarski upravi opozarjajo,
da tu ustrezno. S tem virusom se tudi ne okužimo, če
jemo svinjsko meso.

Simptomi bolezni
Nov virus se prenaša enako
kot virus običajne sezonske
gripe s kužnimi kapljicami,
ki na.stajajo pri kašljanju. kihanju, govorjenju, torej ob
tesnem stiku z okuženo osebo. "Tudi bolezen poteka s
podobnimi znaki kot običajna gripa. Pojavi se nenadoma, značilni znaki so mrazenje, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah in
kosteh, suh kašelj, slabo počutje. Boluiki so kužni, dokler
imajo simptome okužbe oziroma do sedem dni po 2ačetku bolezni. Mlajši otroci so

Zadnja možnost za LTH
če bo LTH danes pridobil kredit v vrednosti dveh
milijonov evrov, v torek ne bo stečaja.
BOŠIIAN BOGATAJ

Ško^a Loka - Včeraj je sedanji direktor LTH Miloš Kodre predstavil morebitno
novo upravo, pred novinarje
pa je stopil hidi Iztok Hohnjec, morebitni novi predsednik nadzornega sveta.
"Po negativnem scenariju
gre LTH 5. maja v stečaj, po
pozitivnem pa v dokapitalizadjo podjetja s strani strateškega partnerja. Pred vstopom le-tega pa moramo do

odstotni lastniki), v LTH pa
vstopiti država (KAD aL
SOD), Občina Škofja Loka, v
tretjem koraku pa tudi strateški partner. "Ni res, da v danskem Vestfrostu niso zainteresirani za lastniški vstop.
Poleg njih obstajajo še drugi
partaerji," na pisanje včerajšnjih Financ, da v Vestfrostu
o LTH ne razmišljajo, odgovarja potencialni predsednik
nadzornega sveta.
Zgodba o nadaljnjem poslovanju LTH vsebuje veliko

Od leve Mojca Cruntar Činč, Alenka Kraigher, Franc Strle / f
verjetao kužni dlje časa," je
povedal dr. Franc Strie, predstojnik Klinike zz infekcijske
bolezni in vročinska stanja v
ljubljanskem Kliničnem centru. Iz Mehike poročajo tudi o
težjem poteku bolezni, v državi je v štirih tednih umrlo
že 159 ljudi, doitmevno zaradi novega virusa.
Zaščita pred okužbo je
ustrezna higiena: pri kašljanju si zakrijemo usta, pogosto si umivamo roke. Izogibamo se stikom z bolnimi
ljudmi, če pa bi vseeno zboleli, ostanemo doma, da
okužbe ne širimo naprej.

|e zdravila dovolj?
V Sloveniji je na zalogi petsto tisoč odmerkov zdravila
Tamiflu. ki naj bi omililo potek bolezni. "Zdravila je dovolj. Pomembno je, da bodo
tisti, ki so bili pred kratkim
na ogroženih območjih, zlasti v Mehiki, ob simptomih
bolezni poiskali zdravniško
pomoč. Zdravljenje je treba
začeti 48 ur po začetku
simptomov," je povedala
Mojca Gruntar Činč, v. d. generalne direktorice Direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje, Franc

Strle pa je opozoril na smotrno predpisovanje zdravila.
Ni dokazano, ali je morda
cepivo proti običajni, sezonski gripi učinkovito pri prašičji gripi. "Verjetao obstaja
na\'zkrižna - delna imunost
tudi pri novemu virusu prašičje gripe, a bodo to potrdili
šele z raziskavami," je povedala Alenka Kraigher.

Na letališču brez ukrepov
"Zdravstveni delavci so seznanjeni s postopki, kako ravnati v primeru suma okužbe s
prašičjo gripo," je zagotovila
Činčeva. Na spletni strani slovenskega ministrstva za zunanje zadeve je bilo še včeraj
dopoldne samo obvestilo, da
odsvetujejo potovanja v Mehiko. ki niso nujnaT letališče dr.
Jožeta Pučnika še včeraj ni
imelo omejitev. "Letališče
nima direktne povezave z
drugimi kontinenti, na mednarodnih letališčih, na katerih
prestopajo slovenski potniki,
pa že izvajajo preventivne aktivnosti," je razložila Kraigherjeva in svetovala, da preverite razmere v državah, v
katere potujete. Bolnišnice
imajo dovolj prostora za posamične primere, v primeru iz-

V ZDA so včeraj potrdili
prvi smrtni primer zaradi
prašičje gripe, umrl je triindvajsetmesečni otrok iz
Teksasa. To je prvi smrtni
primer izven Mehike.
Frandja bo Evropsko unijo prosila za ustavitev poletov v Mehiko.
bruha pandemije pa, kot pravi Strle, ni države, ki bi imela
dovolj prostora v bolnišnicah
Ta vse bolnike.
Svetovna
zdravstvena
organizacija (SZO) je razglasila četrto od skupno šestih
faz pandemske pripravljenosti. V četrti fazi se tveganje
za pojav pandemije močno
poveča, ne pomeni pa, da je
pojav pandemije neizbežen.
Države morajo o kroženju
virusa poročati SZO in izvajati ukrepe za zmanjšanje
širjenja virusa. Danes se
bodo v zvezi s tem sestali
ministri Evropske unije. Sicer naj bi bile prve doze cepiva proti prašičji gripi pripravljene šele v štirih do šestih mesecih, a potrebno bo
še nekaj mesecev več, da se
izdelajo večje količine.

Miloš Kodre In Iztok Hohnjec verjameta v LTH.
jutri (danes, 30. aprila) pridobiti kredit v vrednostni dveh
milijonov evrov," je povedal
Hohnjec, Id je v LTH prišel
pred manj kot tednom dni in
se ponuja za rešitelja.
S kreditom bi poplačali obveznosti do zaposlenih (milijon evrov), zagnali proizvodnjo in poplačali Davčno
upravo. Za realizacijo zamisli se morajo iz lastništva
umakniti tudi vsi neaktivni
veliki delničarji (sedaj 49-

pogojnikov. Usoda je odvisna od današnje pridobitve
kredita od NLB ali (tako
Hohnjec) Banke s posluhom
(Gorenjske banke) ali vložka
loškega župana (Igor Diaksler). Sindikalist David Švarc
je ob tem povedal: "Agonija
braja že več mesecev, dolžni
so nam dve plači, zato smo
pripravljeni počakati še nekaj dni. Prihodnji teden
mora biti vse jasno, sicer bo
šlo zopet za prazne obljube."
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V gorah je še vedno zima
Previdno v gore, razmere so še popolnoma zimske, svarijo na PZS; cesta
do Aljaževega doma v Vratih je prevozna.
MARJANA AHAČIČ

Mojstrana - "V gorah je še
čisto prava, trda zima. Že pri
Aljaževem domu je pol metra
snega. Planincev v gorah zaradi obilice snega in dolge
zime še'ni veliko, nekaj je turnih smučarjev, zaradi slabega
vremena pa tudi med prazniki ne pričakujemo večjega
števila obiskovalcev," je pove-

dala Sa.ša Koflar s Turističnega društva Mojstrana, ki
vsem, ki se med prazniki vendarle odpravljajo v gore, svetuje previdnost. Društvo bo
jutri, v petek, odprlo Aljažev
dom v Vratih. "Vedno smo ga
odpirali med prazniki, včasih
že med velikonočnimi. Osebno med prazniki ne pričakujem prav velikega obiska,
ljudje bodo šli verjemo raje za

.soncem kam v toplejše kraje.
Če bo lepo vreme, pa se bo
nekaj obiskovalcev gotovo
vsaj pripeljalo v Vrata, saj je
cesta že prevozna."
Med prazniki zaradi ne
prav lepega vremena ni pričakovati večjega obiska slovenskih gora, se stiinjajo mdi na
Planinski zvezi Slovenije,
kjer prav tako opozarjajo, naj
planincev pomlad v dolini ne

zavede in naj se, če že odhajajo v gore, opremijo za resne
zimske razmere. Sicer pa v
prazničnih dneh odpirajo
tudi številne, čez zimo zaprte
planinske koče. Tako so pretekli konec tedna odprli kočo
pri izviru Soče, Kovinarska
koča v Krmi bo od 1. maja na
. prej odprta vse vikende, od 1
jimija pa bo oskrbovana ne
prekinjeno. Aljažev dom v
Vratih in Šlajmarjev dom odpirata vrata jutri, za prvomaj
ske praznike, do vključno 3
maja, pa sta odprta Roblekov
dom ter Valvasorjev dom,
Prav tako bo med prvomaj
skimi prazniki odprta koča
na planini Razor.
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Kartonček za
socialno ogrožene?
Del občinskih svetnikov na jesenicah predlaga,
da bi za bolj pravično delitev pomoči socialno
ogroženim morali uvesti posebne kartončke.
URŠA PETERNEL

Jesenice - Ena od občin, ki
jih je gospodarska kriza v zadnjih mesecih najbolj prizadela, je občina Jesenice. V
letu dni od marca lani do
marca letos se je na širšem
območju Jesenic število
brezposelnih povečalo kar
za 58 odstotkov. Zato je vse
več občanov prisiljenih poiskati socialno in humanitarno pomoč. Obračajo se na
Center za sociabo delo Jese-"
niče, po pakete s hrano in
rabljena oblačila prihajajo
na Rdeči križ in na Karitas.
Da pa se pri iskanju pomoči
nekateri občani znajdejo bolje od drugih, so opozorili
občinski svetniki na seji jeseniškega občinskega sveta
prejšnji teden. Tako naj bi
nekateri občani pomoč dobili na vseh možnih naslovih,
in to večkrat, manj iznajdljivi pa nikjer Dogajalo naj bi
se celo, da se nekateri po hu-

manitarno pomoč pripeljejo
v dragih avtomobilih, smo
lahko slišali na seji občinskega sveta. Občinska svetnica Ivanka Zupandč je zato
predlagala uvedbo posebnih
kartončkov, na osnovi katerih bi posamezniki prejemali pomoč. Tisti, ki bo denimo
že prejel pomoč na Rdečem
križu, bo tako dobil žig v kartonček, s Čimer se bodo izognili, da bo po pomoč odšel
še na Karitas. Mnenja o
uvedbi tovrstnih kartončkov
so različna, saj nekateri menijo, da bi uvedba kartončkov pomenila le še dodatno
stigmatizadjo že tako prizadetih* ljudi, ki se znajdejo v
socialni stiski. Zato je župan
Tomaž Tom Mencinger
predlagal, naj se na posebnem sestanku srečajo predstavniki Občine Jesenice,
hiunanitamih organizacij in
Centra za socialno delo Jesenice in skušajo najti najboljšo rešitev za vse.

Goste redčita recesija
in slabo vreme
MARJANA AHAČIČ

Kranjska Gora, Bled, Bohinj
- Velikonočni in prvomajski
prazniki so tudi letos uvod v
poletno sezono gorenjskih
turističnih središč. Letošnji
so razbiti na dva podaljšana
konca tedna, v katerih pa, recesiji in slabemu vremenu
navkljub, gorenjski turizem
po pričakovanju ne bo beležil večjega upada gostov v
primerjavi z lanskimi številkami. Kranjskogorski hoteli
SO tako trenutno zasedeni
65- od 70-odstotno, kar je
primerljivo z zasedenostjo v
istem obdobju lani, je povedal direktor družbe Hit Alpinea Aleš Topolšek. "Prejšnji
konec tedna je bilo nekaj
manj obiskovalcev kot ponavadi, v teh dneh pa še prihajajo tisti, Id bodo pri nas preživeli prvomajske praznike.
Zanje smo pripravili poseben program aktivnosti." V
Kranjski Gori tako beležijo le
kakih pet odstotkov manj gostov kot lani v tem času, kar
je, kot pravi Topolšek, delno
posledica gospodarskih razmer, delno pa tudi slabega
vremena. "Malo manj je Slovencev in Nemcev, Italijanov
nekaj več, Angleži pa bodo
začeli prihajati nekoliko kasneje."

zšla kronika vasi Lese
v lešanski kroniki avtorja Jožeta Kocijana sta opisana razvoj in življenje vasi s skoraj tisočletno
zgodovino.
A N A HARTMAN

Leše pri Tržiču - "Izrečeno
se pozabi, napisano ostane.
Dogodki in spomini naše
skoraj tisočleme zgodovine
so zdaj zbrani v knjigi, podkreplje^ii s starimi fotografijami. Škoda bi bila, če bi šlo
to v pozabo," je na ponedeljkovi predstavitvi Kronike
vasi Leše pri Tržiču poudarila Metka Kokalj, članica
uredniškega odbora in predsednica krajevne skupnosti
Leše, ki ima velike zasluge
za izid kronike. Ko si je Jože
Kocijan leta 2007 prislužil
najvišje priznanje krajevne
skupnosti za dolgoletno zbiranje podatkov in pisanje lešanske kronike, se je odločila, da dragocene podatke, ki
jih je Kodjan zbiral šestnajst
let, objavijo v knjigi.
Lešansko kroniko je v nakladi tisoč izvodov izdal Tržiški muzej. "Prav je, da ljudi
spodbujamo, da zapišejo
ustno dediščino, preden gre
v pozabo. Naša občina je
zelo razčlenjena in lepo bi
bilo, da bi vsaka vas imela
svojo knjigo," je poudarila
Melanija Primožič, direkto-

rica muzeja in urednica kronike. Tržiški župan Borut
Sajovic se strinja, da je izid
monografije z zgodovinskim
in kronološkim pregledom
razvoja Leš pomemben dosežek, s katerim se lahko pohvalijo redke slovenske vasi:
"Poleg zgodovinske vrednosti knjige je izjemno pomembno tudi, da bolje spoznamo, od kod izvirajo naše
korenine, kako so živeli naši
predniki in za kaj so si prizadevali skozi stoletja."
Kroniko je Kocijan pisal
med letoma 1985 in 2001.
Veliko si je pomagal z zapiski pokojnega profesorja
zgodovine Simona Milača,
ki jih je dopolnil in nadgradil. Knjiga na skoraj 230
straneh opisuje razvoj kraja
od njegove prve omembe
leta 1040 do danes. Opisal je
tudi lešansko šolstvo in občino, obrti, kmetijstvo, sadjarstvo, gozdarstvo, podrobneje
je predstavil obdobje okupadje, obdelana so tudi društva
in njihovo delo, cerkveno področje, v dodatku pa so drugi
avtorji opisali kroniko med
letoma 2001 in 2008, dejavnosti gasilskega društva in

Avtor Kronike vasi Leše pri Tržiču Jože Kocijan
agrarne skupnosti, počimiški dom nad Brezjami, učenje nekoč, etnološko prireditev vleke bremena ... "Prednikom smo lahko hvaležni,
da so izbrali tako lep prostor
za življenje. Ohranimo to,
kar imamo, in skušajmo čim
več napraviti za lepše in bolj-

Po dveh letih sprejeli
delitveno bilanco

Podobno je na Bledu, kjer
so pretekli konec tedna beležili nekaj slabšo zasedenost
kot lani; predvsem so opazili
upad italijanskih gostov. Po
pričakovanih bo podaljšani
prvomajski konec tedna boljši, ker rezervacije še prihajajo, so povedali na Zavodu za
turizem Bled, kjer računajo,
da bodo hoteli zasedeni več
kot 70-odstotno, predvsem z
gosti iz Italije in drugih sosednjih držav, medtem ko v
družinski hotel Savica prihajajo predvsem slovenski gosti. Rezultati so tako v glavnem primerljivi z lanskimi;
če bo lepše vreme, pričakujejo predvsem več dnevnih obiskovalcev.

Gorje - Delitveno bilanco so
občinski svetniki sprejeli na
izredni seji minuli četrtek Že
na začetku sta sejo zapustila
svetnika SDS, ko so zavrnili
predlog omenjene svetniške
skupine po umiku te točke s
seje. V SDS so namreč prepričani, da je s to delitveno bilanco občina Gorje izgubila pre-

Na lepo vreme in dnevne
obiskovalce računajo tudi v
Bohinju, kje so sicer z obiskom bolj zadovoljni kot med
velikonočnimi počitnicami,
a še vedno manj kot v istem,
obdobju lani. Najbolj obiskani so družinski penzioni,
najmanj hoteli in zasebne
sobe. Kot so povedali na lokalni turistični organizaciji,
so obeti za poletje boljši, rezervacije prihajajo, promocijske aktivnosti pa so osredotočili na vse bolj uveljavljeni festival alpskega cvetja, ki v Bohinj privablja ljubitelje narave iz vsega sveta.

Nerešeno ostaja vprašanje plačila telovadnice v Gorjah.

Gorjanski občinski svetniki so potrdili delitveno bilanco z občino Bled kljub
nekaterim nerešenim vprašanjem.
MATEJA RANT

cejšnje premoženje. Župan
občine Bled Janez Fajfar pa je
potrditev delitvene bilance v
Gorjah označil za korak naprej, ob tem pa je poudaril
tudi. da to še ne pomeni, da so
s tem odpadle njihove finančne obveznosti do občine Bled.
Gorjanski svetniki so se
strinjali, da je sprejem delitvene bilance za občino nujen za zagotavljanje javnega

interesa, sicer ne bi bilo mogoče izpolniti pogojev za gospodarjenje s premoženjem
in vzpostaviti normalnega finančnega poslovanja, ki
vključuje tudi možnost zadolževanja občine. "Prav
tako bi bili ogroženi vsi nadaljnji projekti in investidje
občine, ki so že predvideni z
načrtom razvojnih programov in bodo podprti tudi z
državnim in evropskim denarjem," je pojasnil gorjanski župan Peter Torlrar. Ob
tem pa blejski župan Janez
Fajfar še vedno vztraja, da
mora občina Gorje sprejeti
tudi svoj delež obveznosti
pri plačilu gradnje telovadnice v Gorjah ter plačati sorazmemi delež vlaganj v komunalno infrastrukturo in asfaltiranje parkirišča pred
zdravstvenim domom na
Bledu. "S sprejetjem delitvene bilance se tem obveznostim niso izognili. Če to mislijo, se motijo," je odločen
Fajfar.

še življenje sedanjih in prihodnjih rodov," je na predstavitvi kronike svetoval avtor, ki se je v rodne Leše vrnil
po upokojitvi leta 1982. Pred
tem je služboval na različnih
delovnih mestih v Kranju,
najdlje je bil ravnatelj kranjske gumarske šole.

BLED

Cene pomoči na domu
nespremenjene
Blejski občinski svetniki na
zadnji seji niso potrdili višjih cen storitev pomoči na
domu. Na predlog občinske
uprave naj bi se na podlagi
redne vsakoletne uskladitve
cen za uporabnike cene za
socialno oskrbo v povprečju
povišale za devet odstotkov.
"Vendar so svetniki menili,
da v sedanjih kriznih časih
ni pametno občane obremenjevati s tem," je pojasnila
referentka na oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Neja Gašperšič.
Uporabniki bodo za neposredno socialno oskrbo na
domu ob delavnikih tako še
naprej plačevali 4,30 evra na
uro, ob nedeljah 6,02 evra in
ob praznikih 6,45 evra na
uro. V blejski občini so imeli
lani v povprečju 25 uporabnikov pomoči na domu, v
Gorjah pa osem. V glavnem
so bili to starostniki nad 65
let, nekaj oa je tudi invalidov
in kronično bolnih. Zanje je
skrbelo pet socialnih oskrbovalk, in sicer so jim predvsem pomagale v gospodinjstvu, kar vključuje tudi
pripravo ali dostavo kosila s
postrežbo, pri osebr#higieni
in ohranjanju socialnih stikov. Za pomoč na domu so
letos v proračunu predvideli 67 tisoč evrov. M. R.
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Obnova mostov
čez Savo prihodnje leto
? v letošnjem letu se državne ceste v Kranju ne bodo obnavljale, nekaj mostov, križišč in cest
; pa naj bi obnovili v prihodnjem letu.
VILMA STANOVNIK

• Kranj - Vsi, Id se dnevno vozimo po naših cestah, smo
prepričani, da je Gorenjska
zadnja ]eta po urejenosti cest
začela precej zaostajati za
^.drugimi regijami. Tudi v
' kranjski občini je nekaj odsefj kov državnih cest v katastrofiilnem stanju, kot so povedali na Direkdji Republike Slovenije za ceste, pa letos ne
bodo obnavljali nobene.
'Trenutno načrtujemo obnovo mostov čez Savo na relacijah Primskovo-Labore in
Kidričeva-Iskra. Za obe investiciji je izdelana projektna
dokumentacija, izvedba del
pa je predvidena v letiih 2010
in 2011," pravijo na direkdji,
kjer pojasnjujejo, da so že v
letu 2001 pridobili idejno
projektno dokumentacijo za
rekonstrukcijo dveh križišč
ter ureditev regionalne ceste
Kokrica-Kranj, vendar finančna sredstva niso bila zagotovljena. Lani so začeli pridobivati izvedbeno projektno
dokumentacijo, letos pa naj

Letos v Kranju prenove državnih cest ne bo, drugo leto pa naj bi prenovili dva mostova.
bi zaključili postopke pridobivanja te in tudi investicijske dokumentacije ter pričeli
postopke pridobitve dokazil
o razpolaganju z zemljišči.
Ob tem tudi opozarjajo, da
bo še pred pričetkom gradnje treba pridobiti sporazum
o sofinanciranju.

V prihodnjih letih naj bi se
dokončala tudi gradnja nedokončanega odseka ceste
Hotemaže-Britof, ki se pred
leti ni končala zaradi nerešenih dogovorov z.lastniki parcel. V tem času se je spremenila zakonodaja, leta 2006
pa so začeli nove aktivnosti

za gradnjo. Med postopkom
javne obravnave je bilo vneseno dodatno krožno križišče
v Hotemažah, trenutno pa
tam potekajo postopki odkupovanja zemljišč, parcelacije
ter postopki za pridobitev dokumentacije, zato začetka
dela letos še ne načrtujejo.

v Cerkljah uvajajo rumene vrečke
SIMON SUBIC

Cerklje • V občini Cerklje
bodo maja uvedli štirinajstdnevni odvoz mešanih komunalnih odpadkov, gospodinjstva pa v komunalne odpadke ne bodo smela več odlagati različne plastične in
kovinske embalaže, temveč
jo bodo odlagala ločeno v L i.
rumenih oz. ekoloških vrečkah, laliko pa tudi v posebnem zabojniku. Odpadke
bodo odvažali izmenjaje ob
petkih; 8. maja bo odvoz mešanih komunalnih odpadkov, 15. maja sledi odvoz ločene embalaže v ekoloških
vrečkah, 22. maja spet odvoz
komunalnih odpadkov ...

Kot je povedal Primož Bajželj iz Komunale Kranj,
bodo gospodinjstva na dom
še pravočasno prejela zloženko o novem načinu ravnanja s komunalnimi odpadki, za kakršnega so se v
Cerkljah odločili kot prvi od
šestih občin, v katerih je za
odvoz odpadkov odgovorna
Komunala Kranj.
"Gospodinjstva bodo skupaj z zloženko brezplačno
prejela tudi po dvajset stolitrskih ekoloških vreč. Po naših predvidevanjih jih bo do
konca leta zadosti, sicer pa
se lahko dokupijo po simbolični ceni. V ekološke vrečke
bodo gospodinjstva lahko
zbirala odpadke, kot so plo-

čevinke, konzerve, plastenke, jogurtovi lončki in tetrapak embalaža. Papir in steklo ne sodita v te vrečke in
jih bo še vedno treba odlagati na ekoloških otokih, kjer
bodo še naprej stali tudi zabojniki za plastenke in pločevinke," je razložil Bajželj.
Po besedah župana Franca Čebulja so občani, ki so
sodelovali v lanski anketi,
skoraj enoglasno podprli
predlog občine, da namesto
tedenskega uvede dvotedenski odvoz komunalnih odpadkov. Ker pa se bosta odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov po zaprtju deponije Tenetiše (15. julija)
najbrž podražila za nekajkrat.

sta se občina in komunalno
podjetje dogovorila tudi za
uvedbo ločenega zbiranja
embalaže že pri gospodinjstvih. "Za poseben odvoz plastične in kovinske embalaže
smo se odločile, ker se na
ekoloških otokih največ zbere
prav teh odpadkov. Nov način
odvoza bo vplival tudi na
ceno; sedaj povprečno gospodinjstvo za odpadke plača
8,69 evra na mesec, po novem pa 6,79 evra. Taka cena
bo diiala do 15. julija, kakšna
bo potem, še nihče ne ve. Če
bodo občani disciplinirani pri
ločevanju odpadkov, pa lahko
v nadaljevanju odvoz organiziramo le na tri tedne,"
razmišlja Čebulj.

«

Nekaj sto evrov
na državljana
Od približno pet do 12 milijard evrov bi država
potrebovala za uresničitev ideje o univerzalnem
temeljnem dohodku.
BošrjAN BOGATAJ

Kranj - Čeprav na finančnem
ministrstvu o univerzabiem
temeljnem dohodku še razmišljajo, pa njihov šef Frand
Križanič napoveduje petsto
evrov mesečno na državljana. Najbrž ni veliko Gorenjcev (trditev preverjamo z anketo na strani 24), ki s to odločitvijo vlade ne soglašali.
Zal je ideja šele v začetni
stopnji, zato morda nikoli ne
bo prišla v podpis pristojnim,
da bi država začela izplačevati temeljni dohodek. Četudi
veliko manjšo vsoto, kot jo je
napovedal minister.
Minister Križanič je prvo
veliko obljubo, o minimalni
plači tisoč evrov podal že na
zaslišanju pred imenovanjem, manj kot pol leta po
njem pa o'petsto evrov dohodka za vse državljane:
"Uvajali bi ga postopoma,
upam pa, da ne bi vplival na
delovno storilnost To pomeni, da bi morale biti minimalne plače opazno višje kot univerzalni temeljni dohodek."
Po naših izračunih bi morali za takšno obliko socialne
blaginje v Sloveniji najti kar
dvanajst milijard evrov na
leto. V času finančno-gospodarske krize gre najbrž za
utopijo, vendar jo podpirajo
tudi mnogi znani ekonomisti. Jože Mencinger je pred
tednom za TV Slovenija povedal, da je to za krizo dobra

ideja: "Na ta način bi nadomestili druga socialna upravičenja, stalo pa bi nas toliko
kot znaša letni izdatek pokojninske blagajne." Mendnger
sicer predlaga, da bi vsak drža\4jan prejemal dvesto evrov
mesečno, kar bi na letni ravni znašalo 4,8 milijarde evrov. Na podobno idejo kot
minister je pred letom opozoril Jože P. Damijan, in tudi
izračunal, da bi ob odpravi
večine socialnih transferjev
in dohodninskih olajšav lahko vsakemu državljanu Slovenije izplačali 76 evrov na
mesec, državni proračun pa
bi ostal enak. Na ta način bi
pridobili preglednost socialnega sistema, odpravili birokracijo in kopičenje transferjev.
Spet drugi opozarjajo, da
bi lahko zaradi 'viška' denarja poskočile cene. Za čas finančno-gospodarske krize bi
bil takšen sunek v potrošnjo
morda zelo smiseln. Le na
področju nepremičnin, v katere naj bi bilo trenutno vezanih čez štiri milijarde evrov,
bi zagotovo zavel svež veter.
Štiričlanska družina z vsaj
dvesto evri univerzalnega temeljnega dodatka na dana bi
zlahka pridobila bančno posojilo, likvidnostne težave
gradbenikov (čakanja na plačilo trajajo t u i leto dni) bi se
zmanjšale v trenutku, gospodarski voz Slovenije pa bi pognal naprej.

ŠENČUR

Gospodarno z bruseljskimi evri
Občina Šenčur pri koriščenju evropskega denarja ravna kot
dober gospodar, piše v poročilu nadzornega odbora občine
Šenčur, ki je pregledal finančno poslovanje občine v lanskem
letu. Občina Šenčur ima možnost do leta 2on iz evropskih
strukturnih skladov pridobiti 2,12 milijona evrov. Del jih že koristi za gradnjo vodovoda in ceste v Vogljah, neizkoriščen del
pa bodo porabili za druge investicije, na primer za gradnjo
kanalizacije in vodovoda Milje-Visoko. "Tekoče se spremljajo
tudi drugi razpisi, tako da se v največji meri sofinancirajo
razvojni projekti. Sofinancirana je bila obnova vaškega jedra
Voglje, trenutno je v pripravi dokumentacija za Blagnečo
hišo," ugotavlja nadzorni odbor. S. S.

A G R A R N A SKUPNOST U P N I Š K A PLANINA,

Zgornja Upnica 7,4246 Kamna Gorica

ŠENČUR

RADOVgiCA

Prodali le del zemljišč

Panjske končnice skozi otroške oči

Občina Šenčur je lani prodala precej manj zemljišč, kot so
načrtovali. Od prodaje občinskih nepremičnin so namreč
nameravali zbrati 3,1 milijona evrov, na koncu pa so od prodaje zemljišč iztržili le 515 tisoč evrov. Posledično se je lani
v občinski proračun nateklo samo 5,84 milijona evrov, kar je
skoraj trideset odstotkov manj, kot so načrtovali, piše v
poročilu o zaključnem računu proračuna občine Šenčur za
leto 2008. Tudi porabili so manj od načrtovanega, saj je bilo
odhodkov za 5,85 milijona evrov, kar pomeni 79-odstotno
realizacijo. S. Š.

OŠ Antona Janše bo v sodelovanju z Lions clubom Bled in
Čebelarskim muzejem sredi maja za učence višje stopnje
osnovnih šol bohinjske, blejske in radovljiške občine ter šol
s prilagojenim programom iz Kranja, Škofje Loke, Jesenic in
Radovljice spet pripravila likovne delavnice na temo panjskih končnic. Letos se bodo srečali že desetič, zato so ob
jubileju v Šivčevi hiši v Radovljici pripravili tudi razstavo z
naslovom Podobe panjskih končnic skozi otroške oči. Razstavo bodo odprli v soboto, 2. maja, ob i8. uri, na ogled pa
bo vse do konca maja. M. A.

K sodelovanju vabimo P A S T I R J A / - K O
za pašo na LipniSki planini na Jelovici
Od kandidatov/-k pričakujemo:
• da so ljubitelji živali in narave
• vestnost doslednost
Pogodbo bomo sklenili za določen čas od 15. junija 2009 do 31.
avgusta 2009, z možnos^o podaljšanja. Za čas pa£e nudimo bivališče v pastirski koči. Plačilo po dogovoru. Kandidati svoje
ponudbe pošljite na gomji naslov v roku 8 dni po objavi v
Gorenjskem glasu. Zaželen je tudi kratek življenjepis. O izbiri
bodo kandidati pisno obveščeni.

