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Prenovljeni Triglav sprejel prve goste 
Dobro leto po začetku obnove je svoja vrata znova odprl hotel Triglav ob 
blejski železniški postaji. 

MATEJA RANT 

Bled - "Hotel s svojo zuna-
njo in notranjo podobo, ki 
med drugim vključuje re-
stavrirane kose stilskega po-
hištva in umetniške slike, 
priča o več kot stoletnem ob-
dobju obstoja in je znanilec 
novega razvoja na Bledu," je 
ob odprtju hotela, Id je včeraj 
že sprejel prve goste, dejala 
izvršna direktorica hotela 
Marcela Klofiitar. Poudarila 
je še, da gre zahvala za to, da 

je hotel zaživel v prenovljeni 
podobi, lastnikom, to je dru-
žini Rus z Bleda. 

Obnova hotela je bila po 
besedah Zdravka Rusa vred-
na 2 4 milijona evrov, pri če-
mer so jim za naložbo že 
odobrili tudi evropska sred-
stva v višini 750 tisoč evrov. 
Direktorica Turizma Bled 
Eva Štravs Podlogar je pre-
pričana, da bo odprtje hotela 
pripomoglo k prebujanju tu-
ristične ponudbe v tem delu 
Bleda. Prednosti novega ho-

tela, v katerem bo delovala 
tudi Restavracija 1906 Bled, 
Marcela Klofiitar vidi v iz-
redni lokaciji, Id med dru-
gim ponuja veličasten po-
gled na Bled, majhnosti, tra-
diciji in fleksibilnosti. Go-
stom je na voljo 22 stilsko 
opremljenih sob. Goste 
bodo po besedah Marcele 
Kloflitai iskali predvsem na 
bližnjih turističnih trgih, so-
delujejo pa tudi z manjšo tu-
ristično agendjo iz Združe-
nih držav Amerike. 
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Akcija velja od 23.3.2009 do 30.6.2009 in ne velja na izdelke, ki so le v akciji ter izdelke iz Kataloga želja in Mojih 10 najljubših. Popusti se ne seštevajo. 
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Izjemno ugodna menjava 
evrov v hrvaške kune. 
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Vinjeni vozniki 
bodo plačali vse stroške 
SIMON ŠUBIC 

Kranj • Minister za zdravje 
Borut Miklavčič je napove-
dal, da bodo povzročitelji 
prometnih nesreč, ki bodo 
vozili pod vplivom alkohola 
ali drog, po novem odškod-
ninsko odgovorni za vso na-
stalo škodo. Spremenjeni za-
kon o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarova-
nju naj bi namreč predvidel, 
da bodo morali vinjeni pov-
zročitelji plačati vse stroške 
zdravljenja in rehabilitacije 
za vse udeležence v nesreči. 
Po sedanjem sistemu stro-
ške zdravljenja in rehabiUta-
cije ponesrečencev krije 
splošno zdravstveno zavaro-

vanje. Denar, ki ga bo država 
na ta način prihranila, bi os-
tal v zdravstveni blagajni in 
bi ga porabili za druge name-
ne. Po dostopnih podatkih 
stroški zdravljenja hudo ra-
njenega udeleženca promet-
ne nesreče v povprečju zna-
šajo 46 tisoč evrov, lažje ra-
njenega pa okoli 5700 evrov. 
Po po^tkih DLrdcdje RS za 
cestc jo v Sloveniji družbena 
škoda zaradi v prometni ne-
sreči umrlega udeleženca 
ocenjena na 547 tisoč evrov, 
medtem ko v nekaterih ev-
ropskih državah presega mi-
lijon evrov. Samo lani je tako 
slovenska država zaradi 
smrtno ponesrečenih izgubi-
la okoli 120 milijonov evrov. 
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POLITIKA 

V boj za evropske 
"stolčke" 
Danes se je v Sloveniji tudi uradno 
začela kampanja za volitve v evropski 
parlament 7. junija, opolnoči pa se bo 
končal tudi rok za vložitev kandidat-
nih list. Državna volilna komisija bo 
seznam list javno objavila 23. maja. 

A K T U A L N O 

LTH naj kupijo delavci 
Uprava in nadzorniki LTH bodo s 
predlogom delavskega odkupa sez-
nanili zaposlene na današnjem zboru 
delavcev. Če jim do ponedeljka ne bo 
uspelo pridobiti premostitvenega po-
sojila, bo šlo podjetje v stečaj. 

CC+ 

v smeteh ne konča 
veliko hrane 
Na ministrstvu za šolstvo in šport ne 
razmišljajo o ukinitvi brezplačnih to-
plih obrokov za dijake, bodo pa v pri-
hodnje poskrbeli za večjo socialno 
pravičnost. Dijaki, ki niso socialno 
ogroženi, bodo za malico morali pla-
čati minimalni prispevek. 
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ZADNJA 

Narcise se že prebujajo 
v vaseh pod Golico začenjajo cveteti 
narcise oz. ključavnice, kot jim rečejo 
v jeseniških rovtih. Zaradi dolge zime 
bodo letos travnike in senožeti pobe-
lile nekoliko kasneje kot običamo. 
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V R E M E 

Danes bo povečini sončno, 
pihal bojugozahodnik. V 
soboto bo spremen^ oblačno. 
Vned^o to spa sončno in 
toph zjugozahodnikom. 

jutri: spremenljivo oblačno 

http://www.gbkr.si
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KRATKA NOVICA 

LJUB^ANA 

Enkratna denarna pomoč najrevnejšim 
Posledice gospodarske krize naj bi ublažili tudi z zakonom 
o solidarnostni pomoči, ki ga pripravljajo na ministrstvu za 
delo. Z njim naj bi pomagali prejemnikom denarne socialne 
pomoči, denarnega nadomestila in nizkih pokojnin. Upravi-
čenci do pomoči naj bi prejeli enkratno pomoč v višini 150 
evrov, pod pogojem, da so njihovi prejemki nižji od zneska 
v višini 70 odstotkov neto minimalne plače, torej nižje od 
315 evrov. Vlada naj bi zakon"ski predlog pripravila do konca 
junija, tako da bi ga državni zbor lahko obravnaval jeseni, do 
izplačila pomoči pa naj bi prišlo še letos. Vlada bo verjetno 
predlagala državnemu zboru, da besedilo obravnava po nuj-
nem postopku, zakon pa je del tretjega svežnja protikriznih 
ukrepov. D. Ž. 

OBČINA ŠKOFJA LOKA 

V okviru Mednarodnega cikla koncertov 2009 
vas vabimo na slavnostni koncert, ki bo 

danes, 8. maja 2009, ob 19.30 
v Jiujevi dvorani v Stari loki. 

GLASBENE ŠOLE ŠKOFJA LOKA, FRHSING, CELOVEC 

V okviru tedna Evrope vas vljudno vabimo na otroški 
muzikal - Ariela, mala morska deklica, v soboto, 

9. maja, ob 17.30 v Jurjevi dvorani v Stari loki. 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme MARIJA RŽEK iz Poljan nad Šk. Loko. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Zvesti Gorenjskemu glasu 
Odkar nam pišete, kaj vam pomeni Gorenjski glas, smo pre-
jeli že zelo veliko zanimivih, včasih prav ganljivih izpovedi. 
Danes objavljamo nekaj odlomkov iz vaših pisem in se vam 
zahvaljujemo za sodelovanje. 
Sem upokojenka in imam več časa za branje. In zato kar tež-
ko čakam torek in petek. Prinašaš mi novice iz krajev, ki so 
mi blizu in jih poznam. Čeprav moram priznati, da so bile 
novice včasih bolj vesele, kot so sedaj. Frančiška iz Selc 
V Gorenjskem glasu najprej preberem kroniko, nesreče, 
oglase in vse drugo. Redno ga prebiram že 45 let. Franc iz 
Mavčič 
Ko pride poštar, se kar drenjamo, kdo bo prvi bral Gorenjski 
glas. julka iz Zg. Besnice 
Gorenjski glas je del naše celotne družine. Vsak izmed nas 
najde v njem tisto, kar išče, pa čeprav je to TV spored ali kri-
žanka. Milena iz Bohinjske Bistrice 
Gorenjski glas je naš družinski časopis, ki si ga podajamo iz 
rok v roke. Naročnino plačam v enkratnem znesku v mesecu 
februarju, da imam celo leto mir in vi tudi. Justina iz Žabnice 
To je naš hišni prijatelj, ki mu dvakrat na teden z veseljem 
odpiramo vrata. Včasih mi šepne na uho, kaj naj skuham, 
drugič me nauči, kakšna rožica pomaga pri zdravstvenih te-
žavah. jolanda iz Radovljice 

Vstopnice za Prifarske muzikante 
Med pravilnimi odgovori, da ta etno glasbena skupina 
ustvarja že več kot 15 let, je žreb določil, da po dve vstopni-
ci za koncert prejmejo: Irena Fajfar Korošec, Zg. Gorje; Ma-
rija Plestenjak, Škofja Loka; Dragica Černe, Radovljica; jože 
Praprotnik, Podnart; Anica Mokič Nikič, Kranj, Marinka Ču-
far, Jesenice in Elizabeta Kuralt, Radovljica. Čestitamo! Kon-
cert bo v ponedeljek, n . maja, ob 20. uri v Linhartovi dvora-
ni v Radovljici. D. K. 

Soustvarjali bodo 
evropsko prihodnost 
Gorenjka Štefka Pangeršič je ena izmed treh slovenskih državljanov, ki bodo sodelovali na vrhu 
evropskih državljanov v Bruslju. 

M A T E J A R A N T 

Izgorje - "Sama se bom osre-
dotočila na to, da je treba ži-
veti z naravo in jo varovati," 
je svoja priporočila za vrh ev-
r o p s l ^ državljanov, ki bo 11. 
maja v Bruslju, strnila upo-
kojenka Štefka Pangeršič iz 
Izgorij. Vrha evropskih dr-
žavljanov se bo udeležila 
skupaj s še dvema slovenski-
ma državljanoma, kjer bodo 
skupaj z vodilnimi politični-
mi odločevalci na ravni Ev-
ropske unije razpravljali o 
svojih priporočilih za eko-
nomske in sodalne izzive, s 
katerimi se trenutno spopa-
da Evropa. 

Vsi trije so sodelovali na 
nacionalnih posvetovanjih 
21. in 22. marca v Ljubljani, 
na katerih so državljani do-
bili priložnost sodelovati pri 
razpravi o tem, kako se od-
zvati na sedanjo finančno in 
gospodarsko kiizo. Pomaga-
li so oblikovati deset nacio-
nalnih priporočil. "O vseh 
priporočilih iz 27 nacional-
nih razprav sedaj glasuje 
1 6 0 0 državljanov, ki so se 
udeležili teh razprav, izbere-
jo pa lahko 15 priporočil, Id 

Upokojenka Štefka Pangeršič bo sodelovala na vrhu 
evropskih državljanov v Bruslju. /Foto Poiona MiakarBaidMin 

se jim zdijo najboljša. Nato 
jih bo 150 državljanov na 
vrhu evropskih državljanov 
10. maja dokončno obliko-
valo in dan za tem predstavi-
lo evropskim voditeljem," so 
pojasnili pri Centru za infor-
miranje, sodelovanje in raz-

voj nevladnih organizacij. 
Po nrnenju Štefke Pangeršič 
so tako dobili priložnost, da 
sodelujejo pri oblikovanju 
pravičnejše politike. "Nikoli 
se nisem pretirano zanima-
la za politiko, a vedno me je 
motilo, če niso delovali pra-

vično." Pri oblikovanju svo-
jih priporočilih se je osredo-
točila predvsem na prehra-
no in kmetijstvo. "Sploh v 
takih odmaknjenih območ-
jih, kot je tu, lahko vsak, če 
hoče, kaj pridela, ni pa ure-
jena prodaja teh izdelkov. 
Zato sem si zamislila, da bi 
to organizirali v smislu, kot 
po domovih prevažajo za-
mrznjeno hrano, le da bi v 
tem primeru razvažali zdra-
vo svežo zelenjavo." Prepri-
čana je, da s takimi majhni-
mi stvarmi lahko v časih se-
danje gospodarske krize ve-
liko dosežeš. 

Verjame, da bodo priporo-
čilom, ki so jih oblikovali ev-
ropski državljani, prisluhnili 
tudi v Bruslju in bodo pri-
nesla določene spremembe. 
"Prepričana sem, da bodo ta 

. priporočila padla na plodna 
tla. Danes se vse vrača k na-
ravi, od steklenih pisarn ni-
maš nič." v okviru razprav 
na vrhu evropskih državlja-
nov pa ne bo pozabila še na 
upokojence, pravi. "Treba je 
vedeti, da smo tudi mi poma-
gali ustvariti to, kar danes 
lahko naprej vodijo drugi," je 
dodala. 

V boj za evropske "stolčke" 
Danes se je tudi uradno začela volilna kampanja za evropske volitve, ki bodo 7. junija. 

M A T E J A R A N T 

Kranj - Volilna kampanja za 
volitve v evropski parlament, 
Id se je začela danes, se bo 
končala 5. junija opolnoči, ko 
bo nastopil volilni molk. Da-
nes opolnoči se izteče tudi 
rok za vložitev kandidatnih 
list, še danes pa je mogoče 
vložiti zahtevo za glasovanje 
po pošti iz tujine. Do 28. 
maja lahko zahtevo za glaso-
vanje po pošti na območju 
Slovenije vložijo volivci v do-
movih za starejše, bolnišni-
cah, zaporih in priporih. Ti-
sti, ki se zaradi bolezni ne 

bodo mogli osebno zglasiti 
na volišču, pa morajo do 4. 
junija okrajni volilni komisi-
ji sporočiti, da želijo glasova-
ti na domu. 

Organizatorji volilne kam-
panje za evropske volitve pa 
so že do 23. aprila morali od-
preti posebne transakcij ske 
račune, na katerih se zbirajo 
vsa sredstva za financiranje 
kampanje. Pri tem stroški 
volilne kampanje ne smejo 
preseči 0,40 evra na posa-
meznega volilnega upravi-
čenca v državi. Kandidatne li-
ste za volitve v evropski par-
lament lahko vložijo politič-

ne stiranke, če so jo s podpisi 
podprli najmanj štirje po-
slanci državnega zbora ali ti-
soč volivcev, pa tudi volivci, 
če v podporo zberejo naj-
manj tri tisoč podpisov. Pri 
sestavljanju kandidatnih list 
je treba upoštevati tudi žen-
ske kvote, tako da na kandi-
datni listi noben spol ne sme 
biti zastopan z manj kot štiri-
desetimi odstotki, obenem 
pa mora biti najmanj en kan-
didat vsakega od spolov uvr-
ščen v zgornjo polovico liste. 
21. maja bo državna volilna 
komisija z žrebanjem vrstne-
ga reda določila seznam list 

kandidatov in ga 23. maja 
javno objavila. V Sloveniji 
poslance v evropski parla-
ment volimo po propordal-
nem načelu, pri čemer lahko 
volivci posameznemu kandi-
datu oddajo tudi preferenčni 
glas. Ker je pri volitvah v ev-
ropski parlament Slovenija 
ena sama volilna enota, 
mora posamezna lista za iz-
volitev svojega kandidata 
zbrati vsaj 14 odstotkov gla-
sov. Pri dodelitvi mandatov 
na posamezni listi se upošte-
va vrstni red kandidatov ozi-
roma število preferenčnih 
glasov. 

KRANJ 

Na Brezje za domovino 
Mestni odbor NSi iz Kranja je praznični dan upora proti oku-
patorju praznoval s pohodom na Brezje. Pohodniki so se v slo-
venskem božjepotnem središču udeležili maše za domovino, 
nam sporoča Marjan Bajt Med dobri dve uri dolgim roma-
njem se je pogovor sukal okrog aktualnih dogodkov v naši do-
movini. Med drugim so ugotavljali, da nam morda prav kriza 
prinaša streznitev in pravičnejšo razporeditev dobrin. D. Ž. 

LJUBLJANA 

Vojaška stanovanja za mlade družine 
Ministrstvo za obrambo bo stanovanjskemu skladu v ta-
kojšnjo uporabo predalo 130 od 500 nezasedenih vojaških 
stanovanj. Stanovanja naj bi za neprofitno najemnino odda-
li mladim družinam. Tako so sledili pobudi poslancev SD 
Matevža Frangeža, Luke Jurija in Dejana Levaniča, ki so v 
začetku aprila vladi predlagali izvedbo javnega razpisa za 
oddajo praznih državnih stanovanj. M. R. 
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LTH naj kupijo delavci 
Tako predlaga Iztok Hohnjec, ki je včeraj sporočil: "Ena od bank bo odobrila premostitveno posojilo 
v vrednosti dveh milijonov evrov, če da država garancijo." 

B O Š T J A N B O G A T A J 

Ško^a Loka - Uprava in nad-
zorniki LTH bodo s predlo-
gom delavskega odkupa 
(nekakšno nasprotje me-
nedžerskega odlcupa) zapo-
slene seznanili na današ-
njem zboru delavcev. "De-
lavcem bomo predstavili 
predlog, če premostitvenega 
posojila do ponedeljka ne 
bo, pa gre podjetje v stečaj," 
nam je povedal Iztok Hoh-
njec, od torka novi predsed-
nik nadzornega sveta. 

Novi Ljubljanski banki je 
poslal predlog lastniškega 
preoblikovanja podjetja, s 
katerim bi ohranili 250 de-
lovnih mest (danes 320 za-
poslenih). Po predlogu naj 
bi neaktivni delničarji izsto-
pili, Miloš Kodre in vodstvo 
bi obdržala kontrolni delež 
(25 odstotkov in delnico), 
preostalo pa bi s 3,3 milijona 
evrov vrednim posojilom 
pripadlo delavcem. Posojilo 

Iztok Hohnjec 

bi, po Hohnjecu, zavarovali 
z delnicami in blagovno 
znamko LTH. Po dopisova-
nju prvega nadzornika in 
NLB, ki nam ga je posredo-
val prvi, lahko razberemo, 
da NLB novega financiranja 
LTH ne bo odobrila. 

Novega predloga nadzor-
nikov David Švarc, prvi sin-
dikalist v LTH, ob našem 

David Švarc 

klicu še ni poznal. "Vedno 
novi predlogi, saj to je bol-
no," se je čudil in nadalje-
val: "V NLB so nam jasno 
povedali, d^LTH posojila 
ne more dobiti, zato ne 
vem, zakaj najprej uprava, 
sedaj pa še nadzorniki po-
nujajo nekakšne čudežne 
rešitve. Lastnikom očitno 
ni jasno, da so izgubili vse." 

Delavci so se ta teden sesta-
li z županom in NLB, zato 
jim je jasno, da dodatnega 
denarja ne bo, agonije pa 
ne želijo več podaljševati. 

"Vemo, da je NLB že 18. 
marca odobrila posojilo vo-
dilnim, vendar bi ti morali 
zagotoviti osebna poroštva. 
Teh niso dali in s tem jasno 
pokazali, da v LTH ne verja-
mejo več. Zakaj nekateri 
danes še vztrajajo, nam ni 
jasno," pravi Švarc. Sindi-
kalist od današnjega zbora 
v kinu ne pričakuje veliko, 
upa le, da ne bo prišlo do 
izgredov. "Hohnjec bo 
zbral ljudi, ki jih dlje časa 
zavaja, sami pa nimajo de-
narja niti za hrano," pravi 
David Švarc, ki tako kot 
drugi delavci ni dobil že 
dveh plač, tretjo bi morali 
izplačati že čez deset dni. 
Predvsem zaradi tega upa, 
da bo izpolnjena obljuba o 
ponedeljkovem začetku ste-
čajnega postopka. 

Gorenjska prepoznavna z Alpami 
Alpe Adria Vita bo v šestih mesecih pripravila podlago za razvoj gorenjskega turizma, prek katere bo 
regija postala prepoznavnejša. Adut Gorenjske v svetu so Slovenske Alpe. 

B O Š T J A N B O G A T A J 

Kranj - "Gorenjska je del 
ene najlepših svetovnih de-
stinacij, del Alp, v njenem 
središču je tudi nacionalno 
letališče, s katerega je lahko 
v pol ure vsak v naravi," 
pravi dr. Terry Stevens, an-
gleški specialist za destina-
cijski menedžment v sku-
pini Alpe Adria Vita. Pri 
Gorenjski izpostavlja še 
varnost, lepo okolje, lahko 
dostopnost, iskanost na tr-
gih. "Povejte svojo zgodbo, 
govorite o Slovenskih Al-
pah," svetuje in opozarja, 
da bo pot do prepoznavne-
ga imena in dobrih turistič-
nih programov trda, saj je 
le v Evropi tri tisoč turistič-
nih destinacij. 

Projekt podpira vseh 18 
gorenjskih občin, ki so 85 
odstotkov dobrih 386 tisoč 

Dr. Terry Stevens 

evrov vrednega projekta pri-
dobile iz evropskega sklada 
za razvoj regij. "Naš konkre-
ten cilj je povečati prepo-
znavnost regije. Slovenskih 
Alp," pravi Martina Jeraj, 
vodja projekta. To bodo sku-
šali doseči s konkretnimi 

Tomaž Humar 

programi, zgodbami, ki jih 
bodo ponudili ciljnim sku-
pinam, z novo znamko, bro-
šuro in intemetnim porta-
lom. Vse dobro znane 
znamke, kot so Bled, Bohinj 
in Kranjska Gora (te imajo 
skupaj kar 70 odstotkov 

vseh turističnih kapadtet na 
Gorenjskem)., bodo ostale, 
dodali pa jim bodo regijsko 
prepoznavnost. 

"Skozi zgodbe bomo pri-
povedovali, snubili, kazali 
svoje prednosti, izpostavljali 
atrakcije," pravi snovalec 
idej Tomaž Letnar in izpo-
stavi nekaj primerov: Sever-
no triglavsko steno z razgle-
diščem, na Bledu bi na jeze-
ru postavili balet Labodje je-
zero ... "Ogromno atrakcij 
imamo na Gorenjskem, le 
verjeti moramo vanje pa 
bodo privlačne tudi za dru-
ge," dodaja. O tem je prepri-
čan tudi Tomaž Humar, al-
pinist, ki bo svetoval na po-
dročju gorništva: "Pestro 
ponudbo Slovenskih Alp 
moramo povezati in ponu-
diti številne možnosti pre-
življanja prostega časa. Go-
laž ni dovolj." 

Prodaja bivših stavb Peka 
S T O J A N S A J E 

Tržič - Občina Tržič, ki je že-
pred leti prevzela lastništvt/' 
praznih objektov podjetja 
Peko, je nameravala urediti 
v nekdanji upravni stavbi 
Poslovni center Tržič. Zara-

di premajhnega interesa 
podjetnikov in obrtnikov za 
skupni projekt se je občin-
ska uprava odločila za proda-
jo zemljišč, kjer stojijo vra-
tarnica, novejša in stara 
upravna stavba. Župan Bo-
rut Sajovic je seznanil občin-

ski svet, da bi želel potencial-
ni kupec porušiti vse stavbe 
in zgraditi trgovski center z 
novo dovozno cesto. Zaen-
krat je edina ovira spomeni-
ška zaščita ene od treh stavb, 
zato bo Zavod za varstvo kul-
turne dediščine ocenil mož-

nost rušitve. Nato namerava-
jo prodati nepremičnine na 
javni dražbi, kjer bo izklicna 
cena dobrih 307 tisoč evrov. 
Tako ceno so določili, ker so 
stroške rušitve ocenili na 
189 tisoč evrov in komunal-
ni prispevek na več kot 118 
tisoč evrov. Tržiški občinski 
svet se je strinjal, da prodajo 
občinske nepremičnine pod 
dogovorjenimi pogoji. 

Dimnikar kmalu 
spet obrtnilc 
Opravljanje dimnikarske službe je tipično obrtno 
opravilo, zato bodo temu prilagodili tudi 
zakonodajo, napoveduje minister Kari Erjavec. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Na ponedeljkovem 
sestanku razširjene komisije 
za celovito ureditev dimni-
karske službe so se dogovori-
li o ustanovitvi delovne sku-
pine, ki naj bi do jeseni pri-
pravila predlog sprememb 
obstoječe dimnikarske zako-
nodaje, vodil pa jo bo dr. Vin-
cenc Butala s Fakultete za 
strojništvo. Kot je pojasnil 
okoljski minister Kari Erja-
vec, je trenutna zakonodaja 
nedodelana zlasti na podro-
čju podzakonskih aktov. 
"Prepričani smo, da se z ne-
katerimi izboljšavami že le-
tos lahko popravi delovanje 
dimnikarske službe," je dejal 
minister. Erjavec je še ugoto-
vil, da so razpisni pogoji za 
pridobitev koncesije neugod-
ni za male dimnikarje (veliko 
jih je ostalo brez dela), zato 
bo delovna skupina preverila 
tudi te kriterije. "Opravljanje 
dimnikarske službe pred-
stavlja tipično obrtno opravi-
lo in bi bilo prav, da pripravi-
mo zakonodajo na tak način, 
da bodo tudi mali dimiukarji 
videli svoje priložnosti," je 
poudaril minister. 

Tone Kristan, predsednik 
dvilne inidative Dimnik, je 
zadovoljen zaradi ustanovit-
ve delovne skupine, do česar 
pa po njegovem sploh ne bi 

prišlo, če Dimnik ne bi za-
grozil z referendumom. "Z 
referendumskimi aktivnost-
mi bomo sedaj počakali, do-
kler ne vidimo, kakšen pred-
log bo pripravila delovna 
skupina," je razložil. V Dim-
niku so zadovoljni, ker delo-
vno skupino vodi nevtralen 
strokovnjak, moti pa jih, ker 
so v njej premočno zastopani 
predstavniki velikih dimni-
karskih podjetij. "Ti mono-
polisti so odločilno sodelova-
li pri pripravi obstoječih 
predpisov, s katerimi ni za-
dovoljen nihče razen njih sa-

mih," meni Kristan. 

"Ključno za nas je, da bodo 
koncesije ukinjene, dimni-
karji pa bodo spet dobili obrt-
niški status. Vsak uporabnik 
kurilne naprave bo tako spet 
svobodno odločal, kdaj in ka-
terega dimnikarja bo naročil. 
To je tudi naša glavna zahte-
va," še pravi Kristan. Civilna 
inidativa še vedno zahteva 
takojšnjo razveljavitev ured-
be o dimnikarskih koncesi-
jah in koncesijskih pogodb, 
ministru pa so celo pripravili 
pravno podlago, po kateri to 
lahko stori. Zavzemajo se 
tudi za zamrznitev izvajanja' 
i62.b člena zakona o varstvu 
okolja, s katerim so septem-
bra lani uvedli enormno vi-
soke globe za kršitelje (šest-
sto evrov). 
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RADOVLJICA 

Dijaki SECŠ na dobrodelni prireditvi za Darka 

Večno trepetanje v svetu ali upanje in pogum so pestro in 
srčno dobrodelno prireditev, s katero so se pridružili zbira-
nju sredstev za pomoč pri nakupu prilagojenega avtomobi-
la svojemu sošolcu Darku -Djuriču, poimenovali dijaki sred-
nje ekonomske šole in gimnazije Radovljica. Več kot štiride-
set jih je v sredo nastopilo v Linhartovi dvorani, ki jim je za 
to priložnost prijazno brezplačno odprla vrata. Pokazali so, 
da razumejo drugačnost in spoštujejo trud, ki ga Darko tako 
optimistično vlaga v doseganje zastavljenih ciljev. "Težko bi 
se odločili, kdo je na nocojšnji prireditvi dobil več: Darko, za 
katerega zbiramo sredstva, ali mi, ki imamo to srečo, da lah-
ko dajemo," je dejala častna gostja, predsednica slovenske 
filantropije Anica Mikuš Kos. Za Darkov, približno šestdeset 
tisoč evrov vreden prilagojeni avtomobil je zbrana že več kot 
polovica denarja. Naslednja prireditev, na kateri mu bodo 
pomagali pri zbiranju denarja, bo nogometna tekma znanih 
oseb iz javnega življenja 26. maja v Kranju. M. A. 

Darku Ouriču 

V/rednostni ček 
''V^V2.00Q fiiir 

Na prireditvi je Darku ček z donacijo Občine Radovljica 
izročil tudi župan Janko S. Stušek. /foto AiiaB"!"«« 

JESENICE 

Zabavno na Ču^rjevem trgu 

Na Čufarjevem trgu na Jesenicah bo jutri še posebej živah-
no, saj bo potekalo druženje treh generacij v okviru projek-
ta Športšpas v organizaciji Srednje šole Jesenice. Na trgu 
pa se bodo začele tudi eko zabavne delavnice za najmlajše, 
ki bodo potekale vsako soboto dopoldne v maju in juniju. 
Delavnice pripravljajo Ekološko kulturno umetniški zavod 
EKUM s Slovenskega Javornika, BMK - Klub brez meja z 
Jesenic in Teater bar. Otroci se na delavnicah ne bodo le 
zabavali, temveč bodo prek spoznavanja in obdelovanja na-
ravnih in odpadnih materialov spoznavali, kako pomembna 
je ekološka ozaveščenost. U. P. 

Glasbena šola Kranj obvešča, da bodo sprejemni preizkusi 

ZA VPIS NOVIH UČENCEV 
ZA ŠOLSKO LETO 2009/2010: 

v petek, 22. maja, od 16. do 18. ure in 
v soboto, 23. maja, od 9. do 11. ure 

v prostorih Glasbene šole Kranj, Poštna ulica 3 
in na Tnjbarjevem trgu 3. 

Vpisovali bomo v naslednje oddelke: 
• PIHALA: kljunasta flavta, klarinet 
• TROBILA: rog, pozavna, bariton in tuba 
• GODALA: violina, viola 
• KLAVIR, ORGLE, PETJE, KLAVIRSKA IN DIATONIČNA 

HARMONIKA, KITARA in HARFA. 

ŠTEVILO UČENCEV JE OMEJENO. 

V predšolsko glast>eno vzgojo (PGV) bomo vpisovali otroke rojene 
v letu 2004, v glasbeno pripravnico (gl. pri.) pa otroke rojene v 
letu 2003 v tajništvu šole (Poštna ulica 3, III. nadstropje) v času 
sprejemnih preizkusov. 
Vpisnina za te učence je 10 EUR in se plača ob vpisu. 
Vpisnina za ostale učence je 20 EUR. 

Vabljeni! 

Dom starejših prihodnjo jesen 
Konceslonar načrtuje pričetek gradnje doma starejših v Kranjski Gori še pred letošnjo zimo. 

MARJANA A H A Č I Č 

Kranjska Gora - "Vloga za iz-
dajo gradbenega dovoljenja 
za dom starejših v Moravčah, 
kjer je naša družba prav tako 
dobila koncesijo, je bila vlo-
žena marca in tudi projekt 
Dom starejših občanov 
Kranjska Gora se odvija po 
terminskem planu," je svet-
nikom občine Kranjska Gora 
v sredo zagotovil Matjaž 
Čampa, direktor podjetja Co-
mett domovi, ki mu je Mi-
nistrstvo za delo, družino in 
sodalne zadeve pred dobrim 
letom podelilo koncesijo za 
opravljanje institucionalnega 
varstva starejših v Kranjski 
Gori. Kot je še pojasnil, v 
tem času pripra\djajo potreb-
no dokumentacijo in načrtu-
jejo, da bo gradnja doma ste-
kla že letošnjo jesen. "V skla-
du s spremembami in dopol-
nitvami ureditvenega načrta 
ŠPC Bezje je bil izdelan idej-
ni projekt, trenutno pa pro-
jektanti izdelujejo projekt za 
pridobitev gradbenega dovo-

Takole naj bi bil videti novi dom za starejše občane v Kranjski Gori. 

Ijenja in pridobivajo ustrez-
na soglasja. Pričakujemo, da 
bomo popolno vlogo za pri-
dobitev gradbenega dovolje-
nja oddali še pred poletjem 
in s tem storili naslednji ko-
rak, da bo objekt jeseni pri-

hodnje leto pripravljen priča-
kal svoje nove stanovalce." 
Kot je še dejal, so v sodelova-
nju z Občino Kranjska Gora 
že stekli prvi pogovori s kan-
didati za bodoče zaposlene, 
prav tako pa na sedež družbe 

Comett domovi že prihajajo 
informativne vioge za nasta-
nitev. Na Comettu pričakuje-
jo, da bodo spomladi prihod-
nje leto že lahko objavili raz-
pis za približno šestdeset de-
lovnih mesL 

Tudi ministrstvo proti gradnji 
Okoljsko ministrstvo je zavrnilo pritožbo OCP Grad Bled, ki mu upravna enota ni izdala gradbenega 
dovoljenja za gradnjo sedmih petstanovanjskih objektov na Rodinah. 

A N A HAKTMAN 

Rodine - Gradnje večstano-
vanjskih objektov v središču 
Rodin vsaj za zdaj ne bo. Mi-
nistrstvo za okolje in prostor 
je namreč pred nedavnim za-
vrnilo pritožbo investitorja 
Obrtno-gradbenega podjetja 
Grad Bled, ker mu je Upra-
vna enota Jesenice (UE) okto-
bra lani zavrnila izdajo grad-
benega dovoljenja za odstra-
nitev obstoječega objekta ter 
gradnjo sedmih petstano-
vanjskih objektov in garaže v 
kletni etaži. UE je tedaj pre-
sodila, da projektna doku-

mentacija ni skladna z dolo-
čili prostorsko ureditvenih 
pogojev v občini Žirovnica. 
"Za zavrnitev izdaje gradbe-
nega dovoljenja je bila ključ-
na ugotovitev, da so podzem-
na garaža in sedem petstano-
vanjskih objektov statično in 
funkcionalno povezani, zato 
je upravni organ štel, da ne 
gre za osem objektov, temveč 
za enega. Osmi člen PUP do-
loča, da je maksimalna zazi-
dana površina stanovanjskih 
objektov i8o kvadratnih me-
trov, v enem objektu pa je 
lahko največ pet stanovanj," 
je tedaj razložila načelnica 

UE Alenka Bumik, z istim 
razlogom pa je zdaj pritožbo 
investitorja zavrnilo tudi mi-
nistrstvo. 

Prokurist OGP Grad Bled 
Roman Beznik nam je mi-
nuli teden zatrdil, da še ni 
seznanjen z odločbo okolj-
skega ministrstva in ni želel 
dajati drugih izjav v zvezi z 
načrtovano gradnjo na Rodi-
nah, ki ji sicer močno na-
sprotuje civilna iniciativa. 
Njeni člani so si ob negativni 
odločbi lahko nekoliko od-
dahnili, saj so prepričani, da 
bi sedem dvanajstmetrskih 
večstanovanjskih objektov 

povsem spremenilo videz 
vasi, imajo pa še vrsto dru-
gih pomislekov v zvezi z na-
črtovano gradnjo. Trdno so 
odločeni, da se bodo borili 
do konca: "Naše stališče 
ostaja isto. Izkoristili bomo 
vse pravne možnosti, da bi 
preprečili katastrofo na Ro-
dinah. Ne bi pa nasprotovali 
enodružinski zazidavi." 

Kljub vsem zapletom pa 
investitor še ni vrgel puške v 
koruzo, saj je marca na upra-
vno enoto oddal novo vlogo 
za izdajo gradbenega dovo-
ljenja po spremenjeni pro-
jektni dokumentaciji. 

Čiste roke - manj okužb 
v jeseniški bolnišnici so opozorili na velik pomen umivanja rok, kar je 
pomembno tudi za preprečevanje širjenja nove gripe. 

URŠA PEFERNEL 

jesenice - Pet minut za čiste 
roke so v Splošni bolnišnici 
Jesenice poimenovali akcijo, 
ki so jo izvedli prejšnji torek, 
ko so po vsem svetu zazna-
movali svetovni dan higiene 
rok. Higiena rok je eden od 
pomembnih dejavnikov pre-
prečevanja širjenja različnih 
okužb, tudi nove gripe. Za 

karseda čiste roke v jeseniški 
bolnišnici skrbi bolnišnična 
higieničarka Lidija Ahec. V 
torek je prav ona s posebno 
napravo "preverjala" roke 
vseh zaposlenih, pa tudi obis-
kovalcev bobiišnice, če so si 
jih dobro umili in razkužili. 
Pri mnogih se je izkazalo, da 
je tudi po uporabi posebne-
ga razkužila na rokah ostalo 
še kar precej skrite umazani-

je. "Najbolj kritični predeli 
na rokah so pald, pregibi pr-
stov, zunanja stran dlani. 
Umazanija se skrije tudi za 
nakit, ure, dolge, lakirane in 
umetne nohte," je povedala 
Lidija Ahec, ki so ji pri nad-
zoru čistoče rok pomagale 
študentke Visoke šole za 
zdravstveno nego Jesenice. 
Kot je poudarila Lidija Ahec, 
je higiena rok del osebne hi-

giene. Roke si je vedno treba 
umiti po upoiabi slraiilSča, 
pred jedjo, kadar so roke 
vidno umazane, pa tudi po 
brisanju nosu, kihanju in 
kašljanju. Po besedah bol-
nišnične glavne sestre Zden-
ke Kramar higiena rok ni 
pomembna le v vsakdanjem 
življenju, temveč še zlasti v 
bolnišnicah. Veliko bolniš-
ničnih okužb, tudi MRSA, 
se prenese z zaposlenih na 
padente prav z nečistimi ro-
kami. V jeseniški bolnišnid 
so po besedah Kramarjeve v 
zadnjih letih naredili veliko 
na tem področju in tako 
močno zmanjšali pojav bol-
nišničnih okužb. 
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Vpliv krize tudi v strategiji 
Kranjski svetniki so sprejeli strategijo trajnostnega razvoja občine do leta 2023, ki pa je od prvotnega 
(lanskega) predloga delno spremenjena, saj je v njej upoštevan tudi vpliv gospodarske krize. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - Čeprav je bila sredina 
seja sveta Mestne občine 
Kranj sklicana kot izredna, 
je svetnik Stane Boštjančič 
že na začetku ugotovil, da 
vzroka za sklic izredne seje 
ni. To so (po krajšem posve-
tu) ugoto^^ tudi sklicatelji 
na čelu z županom Damija-
nom Pemetom i n sejo spre-
menil i v redno 25. sejo z 
osrednjo točko dnevnega 
reda, na kateri so obravnava-
li strategijo trajnostnega raz-
voja Mestne občine Kranj do 
leta 2023. 

Kot je povedal župan Per-
ne je o strategiji potekala ob-
sežna javna obravnava, pov-
zetki so bili objavljeni v bro-
šuri, ki so jo dobila vsa go-
spodinjstva, zavodi društva 

in podjetja v Kranju, pripra-
vili so sedem okroglih miz 
in odprli elektronski naslov 
za pripombe. Na vse oblike 

Od 26 svetnikov, Id so 
po dobrih treh urah še 
vztrajali na seji in nato 
glasovali o predlagani 
strategiji razvoja, jih je 
15 glasovalo za, 11 pa se 
jih je vzdržalo. 

javne razprave se je odzvalo 
osemdeset občanov s 195 
pripombami, med nj imi pa 
je bilo največ pripomb glede 
prostorskega načrtovanja. 
Veliko razprave je bilo tudi 
glede urejanja prometa, pa 
tudi glede števila novih sta-

novanj in parkirnih hiš. Se-
veda v predlagani strategiji 
niso mogli mimo načina oži-
vitve starega mestnega jedra, 
pa tudi razvoja podeželja, ki 
je po mnenju nekaterih v 
strategiji zapostavljeno. 

Precej pripomb iz javne 
razprave so v pripravi konč-
nega dokumenta strategije 
upoštevali, čeprav je župan 
Damijan Peme poudaril, da 
se koncept i n strateške 
usmeritve niso spreminjale. 
Kot je opozorila Slavka Zu-
pan iz podjetja K & Z Svetova-
nje za razvoj, pa so ponovno 
izvedli presojo vseh prihod-
kov proračuna in ocenili 
vpliv krize. Tako so načrtova-
ni letni priliv dvajset milijo-
nov evrov znižali za nekaj 
več kot tri milijone evrov, ce-
lotna vrednost strategije pa 

je po novem 545 milijonov 
evrov. Od tega so državni in 
zasebni projekti vredni pri-
bližno trideset odstotkov, 
projekti MOK pa drugih se-
demdeset. Od tega naj bi 
MO Kranj za projekte iz last-
n ih sredstev namenila 237 
milijonov, 145 milijonov ev-
rov pa naj bi dobila iz evrop-
skih in drugih sredstev. "V 
ospredju strategije bo okolje 
s komunalno infrastrukturo, 
pa tudi skrb za kulturno de-
diščino, saj je nekaj projek-
tov že začetih in so podprti 
tudi z evropskimi sredstvi," 
je povedal župan Damijan 
Peme, svetniki pa so v raz-
pravi predvsem poudarjali, 
da naj bo strategija vendarle 
odprt in dinamičen doku-
ment, ki ga bo (po potrebah) 
mogoče tudi dopolnjevati. 

Skrivnosti Zemlje v Tržiču 
Tržič bo v soboto in nedeljo gostil 37. mednarodne dneve mineralov, 
fosilov in okolja. Pričakujejo razstavljavce iz i i držav, razstavo pa si bo 
ogledal tudi slovenski predsednik. 

STO JAN SAJE 

Tržič - Drugi majski vikend 
je rezerviran za srečanja Iju-

^ biteljev mineralov in fosilov 

v Tržiču. Letos bo v Dvorani 
tržiških olimpijcev že 37. pri-
reditev MINFOS, ki jo orga-
nizira Turistično društvo Tr-
žič ob pomoči Občine Tržič, 

Davorin Preisinger, Marjana Zupan, Borut Sajovic in Milan 
Kovač (od leve) so povabili k ogledu prireditve MINFOS in 
muzeja Lovci na mamute. 

T P I C Občine Tržič ter Druš-
tva prijateljev mineralov in 
fosilov Slovenije-Tržič. Po-
vabljeni gostje se bodo zbra-
l i že danes ob 20. uri na slo-
vesnem odprtju, za katerega 
je Dušan Mamut Zupanič 
pripravil poseben glasbeni 
nastop. 

"V Tržiču pričakujemo 
dvajset strokovnih in več kot 
šestdeset prodajnih razstav-
ljavcev iz enaj.stih držav. Po-
leg evropskih držav bodo pri-
sotne države z območja biv-
še Jugoslavije, prvič pa bomo 
gostili prodajalce iz Pakista-
na. Ob sejmu mineralov, fo-
silov in nakita bo vrsta stro-
kovnih razstav. V zgornji 
etaži dvorane bodo ustvarjal-
ne in izobraževalne delavni-
ce. Zunaj bodo stojnice z iz-

delki obrti in gostinsko po-
nudbo. Vstopnica bo veljala 
za vodena ogleda Dovžanove 
soteske in Šentanskega rud-
nika. Živahno bo v okolici^ 
zlasti v Dolini in Podljube-
Iju," je povedala Marjana 
Zupan, predsednica T D Tr-
žič. Kot je poudaril tržiški 
župan Borut Sajovic, se vese-
lijo številnih obiskovalcev iz 
domovine in tujine. Posebej 
so ponosni, da si bo priredi-
tev v nedeljo dopoldne ogle-
dal predsednik države Dani-
lo T i i rk s soprogo. Gre za 
priložnost, da domačini 
predstavijo bisere narave in 
muzejske eksponate ljubite-
l jem skrivnosti Zemlje. 
Predsednik Društva prijate-
ljev mineralov in fosilov Da-
vorin Preisinger je dejal, da 
so letošnjo prireditev posve-
tili varovanju Krasa; naslov 
ima Podzemlje kristalnih 
voda. Milan Kovač je povabil 
v muzej na Koroški cesti, 
kjer sta na ogled stalna zbir-
ka Lovd na mamute - ledena 
doba v Evropi i n razstava 
Življenje v milijardi let. 

BEGUNJE 

N i z o z e m c i pojejo s l o v e n s k o 

Pred dobrimi štiridesetimi leti se je Mariborčan Franček Kra-
šovec preselil na Nizozemsko in tam svoje prijatelje navdu-
šil za slovensko ljudsko pesem in glasbo. Najprej so prepe-
vali in igrali ob praznikih in na prijateljskih srečanjih. Posta-
jali so vedno bolj znani in leta 2006 ustanovili glasbeno in 
pevsko skupino Moja lepa Slovenija. Razen Frančka nihče od 
članov skupine ne zna slovensko. Tokrat prvič nastopajo tudi 
v Sloveniji in pri Slovencih na Koroškem, kjer so imeli dva na-
stopa: v Suhi v Podjuni in v soboto v Rožeku v Rožni dolini. 
V Sloveniji so nastopili v Ljubljani, v četrtek pa jih je Franci 
Černe predstavil pri Avseniku v Begunjah. Franček Krašovec 
je povedal, da so njegovi prijatelji večinoma glasbeni samo-
uki, enkratni glasbeni in pevski zanesenjaki in izvrstni, ven-
dar preprosti posredovalci naše pesmi in glasbe. Gostje iz 
Nizozemske, ki so med bivanjem pri nas stanovali pri Štular-
jevih na Otočah, so povedali, da jih je naša dežela, ki so jo 
doslej poznali le prek pesmi in glasbe, navdušila. J. K. 

Moja lepa Slovenija po nastopu v Begunjah; Franček 
Krašovec je drugi z desne. 

Začenja se 
Teden mladih 
Od danes do naslednje sobote bo Kranj utripal 
ob množici kulturnih, športnih, izobraževalnih 
in zabavnih prireditev, ukrojene pa bodo 
predvsem po okusu mladih. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - Prijetno majsko son-
ce je te dni že naznanilo, da 
je čas za tradicionalni Teden 
mladih. Ta se bo s prvimi 
prireditvami na Slovenskem 
trgu v Kranju začel danes 
natanko opoldne, uradno 
odprtje pa bo ob 13. uri. 

Največji slovenski mla-
dinski festival bo nato vse do 
naslednje sobote, 16. maja, 
ponujal najrazličnejše vsebi-
ne, na svoj račun pa bodo 
prišli tako ljubitelji vseh vrst 
kulture kot športniki in tisti, 
ki v različnih delavnicah 
vedno radi izvedo kaj nove-
ga. Tako bodo že danes na 
Slovenskem in Glavnem 
trgu potekale ustvarjalne de-
lavnice in nastopi, ob 18. uri 
bo na Pungertu odprtje foto-
grafske razstave Sama Beš-
lagiča, pred Globusom pa se 
bo ob 19. uri začela noč sila-
kov, saj bodo mišice razka-
zovali tekmovalci, ki bodo 
vlekli kamion, kotalili težke 
gume, dvigah uteži i n pre-
našali različna bremena. 
Zvečer ob 21. uri pripravlja-
jo koncert v Izbruhovem ba-
zenu, ob 22. ur i pa bo na 
Slovenskem trgu disko & 
soul žur. Tudi jutri ne bo 
manjkalo programa za naj-

mlajše in vse druge, ob 10. 
uri dopoldne pa bo v avli 
Mestne občine Kranj tek-
movanje v plastičnem ma-
ketarstvu. Prav tako ob 10. 
uri bo na Slovenskem trgu 
štart 1. skupinskega kole-
sarskega vzpona na Jošt. V 
Mladinskem centru bo po-
tekalo šahovsko prvenstvo 
Kranja, pred Globusom bo 
nirnir v ul ični košarki, vr-
hunec sobotnih dogodkov 
pa bo ob 20. uri na Sloven-
skem trgu hip hop večer z 
različnimi znanimi glasbe-
nimi izvajalci. 

Nedeljski spored se bo ob 
10. uri začel s tradicional-
n im medgeneracijskim te-
kom po ulicah Kranja, ob 14. 
uri bo tekmovanje v rolanju, 
ob 16. uri pa bo dražba po-
pravljenih starih koles. Izku-
piček dražbe bo namenjen 
Zavodu za rehabilitacijo po 
poškodbi glave Korak. Manj-
kalo ne bo tudi drugih prire-
ditev, ki se bodo nadaljevale 
tudi v ponedeljek in nato še 
ves teden do naslednje sobo-
te, ko bo ob 20. uri velik 
koncert na Slovenskem 
trgu. Več o prireditvah lahko 
izveste na spletni strani 
tm.ksk.si, seveda pa bomo 
marsikaj zapisali tudi v Go-
renjskem glasu. 

Nova poslovalnica Kompas Holidays. 

Vabljeni, da nas odslej obiščete v novi poslovalnici, 5e prav 

posebej pa vas vabimo 14. 5. na DAN OOPRTIH VRAT. 
Predstavili vam bomo prednosti počitnic na J a d r a n u in 

Mediteranu ter vse ugodnosti. 

N a s l o v : Slovenski trg 6,4000 Kranj (v pritličju stavbe 

Sveta Gorenjskih sindikatov - knjižnice) 

D e l o v n i č a s : od ponedeljka do petka od 08.00 - 19.00 

in tudi ob sobotah od 09.00 -12.30 

Kontakt: aranžmaji 04/2014 261, 

letalske vozovnice 04/2014 260, creina®kompas.si 
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KRANJ 

Teden Rdečega križa 

Danes se začne Teden Rdečega križa, letos poteka pod slo-
ganom: "150. obletnica bitke pri Solferinu - rojstvo Ideje o 
Rdečem križu". Območno združenje Rdečega križa (OZ RK) 
Kranj je pripravilo nekaj aktivnosti. Že danes imajo od 8. do 
11. ure dan odprtih vrat na sedežu združenja na Bleiweisovi 
i6 v Kranju. Obiskovalcem bodo med drugim prikazali po-
stopke oživljanja z uporabo polavtomatskega defibrilatorja. 
V prostorih Društva upokojencev Kranj danes potekajo brez-
plačne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola. Mla-
di člani Rdečega križa pa se bodo ob 12. uri 2 zborom pred 
Kokrškim mostom pri Čebelici odpravili na pohod po Kra-
nju. Jutri bo državno tekmovanje iz prve pomoči za osnov-
nošolce na Debelem rtiču, udeležili se ga bodo učenci OŠ 
Naklo in OŠ Simona Jenka Kranj. V ponedeljek bodo O Z RK 
Kranj in osnovnošolci s hrano obdarili kranjske brezdomce, 
prihodnji petek pa bodo v Mercatorjevem centru v Superno-
vi v Kranju enkrat predstavili postopek oživljanja s po-
močjo defibrilatorja. S. K. 

ŠKOFJA LOKA 

Dobrodelni dan odprtih vrat 

V soboto, 9. maja, med 12. In i6. uro bo Llons klub Škofja 
Loka pred taborniškim domom na Studencu (na sotočju 
obeh Sor) pripravil dobrodelni dan odprtih vrat. Llons klub 
bo ob svoji osemletnici predstavil dejavnost, podeljena bo 
donacija Zdravstvenemu domu ŽelezrjIkI, ki so jo pripravili 
gorenjski Lions klubi. Nastopili bodo vokalna instrumental-
na skupina OF, pevski kvintet Patina, kvartet flavt Glasbene 
šole Škofja Loka in kronistka Lions kluba Škofja Loka Bogi-
ca Krvina. Taborniški golaž bo imel tudi dobrodelni namen, 
saj bodo izkupiček namenili donaciji. Lions klub vabi vse do-
natorje, ki j im pomagajo pripravljati odmevne dobrodelne 
koncerte, svoje članice in člane z družinami, članice In čla-
ne gorenjskih Lions klubov in vse, ki jih njihova dejavnost 
zanima. M. V. 

KRANJ 

Oicrogla miza o življenju brez drog . 

Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvoje-
nih Labirint bo v torek, 12. maja, pripravil okroglo mizo z na-
slovom Življenje brez drog - kam pomoč? Na njej bodo so-
delovali predstavniki ministrstva ter vladnih in nevladanih 
organizacij. Okrogla miza se bo v prostorih Labirinta na Sej-
mišču 4 v Kranju začela ob 13. uri. V. S. 

Velika planina spet razburja 
Svetnik Robin M a j n i k podal k a z e n s k o o v a d b o , ž u p a n z v o d s t v o m d r u ž b e očitke ostro zavrača 
ter o z n a č u j e z a i z m i š l j e n e in škodlj ive. 

JASNA PAIADIN 

Kamnik - Izredna seja, ki jo je 
za minulo sredo sklical svet-
nik Robin Majnik (SDS) in 
na kateri naj bi obravnavali 
poslovanje družbe Velika Pla-
nina - 2 ^ a d narave, je zara-
di nesklepčnosti odpadla, sta 
pa zato obe strani - svetniki 
opozicije in župan z vod-
stvom družbe, pripravili vsa-
ka svojo tiskovno konferenco. 

"Najmočnejši razlog, zakaj 
želimo izredno sejo, je nega-
tivno poslovanje družbe in 
dejstvo, da gondola od minu-
lega tedna zaradi remonta sto-
j i Prav tako je bilo pri pridobi-
vanju podatkov od leta 1999 
naprej ugotovljenih več dej-
stev, ki napeljujejo na sum 
storjenih kaznivih dejanj, zato 
sem danes sedmim pristoj-
n i m institucijam predal ka-
zensko ovadbo," je povedal 
Robin Majnik, ki se kot svet-

nik čuti dolžan, da razišče po-
slovanje družbe, Id je v stood-
stotni lasti občine. Med nepra-
vilnostmi pri poslovanju ome-
nja zlorabo položaja, prireja-
nje bilanc in celo pranje de-
narja. Sklic izredne seje so 
podprli tudi svetniki NSi, saj 
menijo, da si tovrstna proble-
matika zasluži samostojno 
obravnavo. Matej Tonin je iz-
razil tiidi dvoihe o smotmosli 
obnove gondole, saj naj bi za 
enako vsoto denarja na plani-
no lahko speljali cesto. 

Župan Tone Smolnikar je 
očitke označil za lažne, škod-
ljive in predvolilne, saj naj bi 
se že februarja tudi z SDS do-
govorili, da bodo temo obra-
vnavali na majski redni seji, 
ko bodo znana dejstva o po-
slovanju družbe. "Zgodbo je 
svetnik Majnik iztrgal iz vseh 
kontekstov. Družba se uspeš-
no postavlja na noge in dobro 
posluje in v tem primeru gre 

KRANJ 

O razvoju, masaži in vzgoji dojenčka 

V prostorih društva Auris na Hujah 233 bodo v mesecu maju 
pripravili tri zanimive delavnice, ki jih organizirajo v okviru 
projekta Družinsko središče Junina hiša. Tako bo že jutri, v 
soboto, med io. in 12. uro potekala delavnica, kjer boste 
lahko spoznavali gibalni razvoj dojenčka. V soboto, 23. sep-
tembra, pripravljajo delavnico o masaži dojenčka, v soboto 
30. maja pa še o vzgoji in postavljanju meja. Za člane 
združenja Naravni začetki je udeležba na delavnicah brez-
plačna, sicer pa je prispevek za delavnico pet evrov. V. S. 

www.tlakovec.si info@tlakovec.si tel.: 02 / 450 38 60 
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KRANJ 

Šport špas, dan 
druženja treh generacij 

jutri bo po vsej Sloveniji po-
tekala prireditev Šport špas 
- 2. dan druženja in gibanja 
treh generacij, v kateri bo so-
delovalo 2O6 šol in vrtcev, 
prek 250 društev, okoli 60 
zdravstvenih domov in dru-
štev upokoj'encev. Glavni 
organizatorji so snovalci od-
daje Šport špas, ki se predva-
ja vsako nedeljo na Televiziji 
Slovenija. Prireditvi se bodo 
pridružili tudi Kranjski vrtci. 
"Ob 9.30 bosta zbora po-
hodnikov na igriščih Cibigib 
in pred vrtcem Mojca na Pla-
nini. Start pohodov bo ob io. 
url: izpred vrtca Mojca bodo 
šli v kanjon Kokre, mimo Pre-
šernovega gaja do stadiona, 
izpred igrišča Gibigib pa 
smer Ovčan, trim steza, Ru-
povščica in nazaj na stadion. 
Ob n . uri bodo na stadionu 
potekale športno družabne 
igre, promocija zdrave hrane, 
meritve krvnega tlaka, nara-
voslovne delavnice, pogovori 
z znanimi športniki, ob n.30 
bo nastopila Romana Kranj-
čan. Prireditev se bo zaključi-
la ob 13. uri, v primeru slabe-
ga vremena jo bodo samo 
nekoliko prilagodili. S. K. 

Matej Tonin in Robin Majnik 

za samopromodjo, ki pa ugle-
du planine le močno škoduje. 
Morebitnih ovadb se ne bo-
jim, nasprotujem pa takšnim 
vnaprejšnjim obsodbam," je 
ogorčen povedal župan. 

Nad hajko okoli poslova-
nja, kakor je označil aktivno-
sti Majnika, je razočaran 

tudi direktor družbe Marijan 
Skomišek, ki meni, da druž-
ba dela zelo dobro, kar doka-
zuje tudi povečan obisk pla-
nine, in da so takšne obtožbe 
tik pred sezono škodljive za 
kamniški turizem. 

Tematiko bodo svetniki 
obravnavali na seji 27. maja. 

TRŽIČ 

Kategorizacija javnih cest 

Občina Tržič je pripravila spremembo Odloka o kategoriza-
ciji občinskih javnih cest, ki je bil sprejet leta 2001 in večkrat 
dopolnjen. Vodja urada za urejanje prostora Jasna Kavčič je 
občinskemu svetu pojasnila, da so na osnovi zakona spre-
menili kartografski del odloka v digitalno obliko. Vnesli so 
popravke dolžin posameznih cest, uskladili mejne odseke 
cest s sosednjimi občinami, odpravili podvajanje evidenc z 
Zavodom za gozdove Slovenije in uskladili tekst z grafičnim 
delom. Po novem odloku je v občini kategoriziranih 63.144 
metrov lokalnih cest, 1805 metrov lokalnih zbirnih cest In 
73.312 metrov javnih poti. Občinski svet je po hitrem po-
stopku potrdil spremembo odloka. Obenem je sklenil, da 
mora občinska uprava v šestih mesecih pripraviti spremem-
be omenjenega odloka, ki se nanašajo na dopolnitve pri ka-
tegorizaciji občinskih javnih cest. Pred obravnavo na občin-
skem svetu mora opraviti javno razpravo po krajevnih skup-
nostih, kjer imajo že sedaj več predlogov. S. S. . 

TRZIN 

Konec tedna jubilejni Florjanov sejem 

Turistično društvo Kanja Trzin skupaj s številnimi društvi In 
Občino Trzin to soboto in nedeljo pripravlja že io. tradicio-
nalni Florjanov sejem pred gasilskim domom na Ljubljanski 
cesti, z njim pa bodo Trzinci začeli večdnevno praznovanje 
občinskega praznika. Stojnice, na katerih bodo poseben po-
udarek namenili predstavitvi Trzina in sosednjih turističnih 
društev ter rokodelcem, umetni obrti In zanimivim spomin-
kom, bodo vsak dan od 9. do 19. ure, pripravljajo pa tudi bo-
gat spremljevalni program, med drugim otroške delavnice, 
igranje šaha, orientacijski tek, regijsko srečanje folklornih 
skupin, sprevod starodobnih vozil in mnogo drugega, j. P. 

DRAŽCOŠE 

Ponovitvi igre na prostem še danes in v nedeljo 

Igralci Kulturno-umetniškega društva Dražgoše bodo zaradi 
dobrega odziva igro na prostem Stari In mladi avtorja Anto-
na Medveda ponovili še danes, v petek, in v nedeljo ob 20. 
uri. Na jasi za dražgoško šolo so doslej imeli štiri uspešne 
uprizoritve ljudske igre v štirih dejanjih, eno pa so zaradi 
dežja po prvem dejanju morali prekiniti. "Odzivi so odlični, 
obisk pa je bil glede na vremenske razmere nad pričakova-
nji. Igro si je doslej ogledalo že več kot sedemsto gledalcev. 
Pravijo, da se lahko prav vsak vživi v katero od vlog v igri, ki 
obravnava problematiko odnosov med starimi in mladimi," 
je povedal režiser Rok Pintar. A. H. 
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Pričakujejo stotisoči skok 
v ponedel jek se z a č e n j a nova s e z o n a na kranjsk i skakalnic i , v njej pa b o d o skakalc i in nordi jsk i 
kombinatorc i opravi l i tudi stotisoči skok. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - Septembra 2004 je 
bila kranjska skakabiica HS 
109 metrov zgrajena do faze, 
ki je omogočila prve trenin-
ge na plastiki, na njej pa je 
bilo tudi prvo državno prven-
stvo. Od takrat naprej so na 
njej skakali tako domači kot 
tuji športniki, organizirana 
pa je bila tudi vrsta domačih 
in mednarodnih tekmovanj. 
"Skakalnico za treninge in 
tekmovanja uporabljamo 
enajst mesecev na leto, ta po-
nedeljek pa se na njej začenja 
nova sezona. Skakalnica v Dr-
žavnem panožnem centru je 
osrednji slovenski vadbeni in 
tekmovalni objekt za vse dr-
žavne selekdje in za treninge 
skakalccv in kombinatorccv 
vseh slovenskih klubov. Po-
leg tega v Kranj na treninge 
reiio prihajajo skakalci tujih 
državnih reprezentanc in klu-
bov, vsako leto pa pripravimo 
več kot dvajset tekmovanj, 
med njimi tudi mednarodne 
tekme, od svetovnega mla-
dinskega prvenstva do tekme 
za poletni svetovni pokal," je 
pred novo sezono povedal 
predsednik nadzornega sveta 
DPNC Kranj in predsednik 
domačega kluba Triglav Jože 
Javomik in dodal, da bo tudi 
letos na skakalnici kar^nekaj 
velikih prireditev, že v krat-
kem pa pričakujejo stotisoči 
skok. 

"Naša skakalnica je kvalitet-
na, z njo smo veliko pridobili, 
letos pa bomo dokončno ure-
dili tudi prostor pod skakalni-

Kranjska skakalnica je bila za prve skoke na plastiki pripravljena septembra 2004, 
v kratkem pa bo naj njej izveden že stotisoči skok. / fom: corud K̂ viie 

co, kjer bosta telovadnica in 
fitnes center. Prav tako si želi-
mo, da bi za skakalnico čim 
prej dobili razsvedjavo, saj so 
zlasti pozimi dnevi kratki, pa 
tudi vse več tekem poteka pod 
žarometi," dodaja Javomik, 
predsednik sveta DPNC Ja-
nez Frelih pa dodaja, da bo 

treba dokončno urediti tudi 
lastništvo in način upravlja-
nja OMV centra Kranj, ki se 
delno (okoli dvajset odstot-
kov) financira iz denarja upo-
rabnikov, preostalih osemde-
set odstotkov pa primaknejo 
sponzorji, nekaj tudi Mestna 
občina Kranj. 

Ljubitelji smučarskih skokov bodo lahko prišli na 
svoj račun jutri, v soboto, ko NSK Tržič Trifix v 
Sebenjah organizira srečanje nekdanjih in tudi 
nekaterih še aktivnih skakalcev. Ti se bodo najprej 
ob 13. uri pomerili na nogometni tekmi, od 15.30 
naprej pa bodo tekmovali še na 25-metrski letalnid 
v skakalnem centru. Poleg skakalcev so na 
prireditev, ki so jo poimenovali Stari orli 2009, 
seveda vabljeni tudi navijači. 

"V minuli sezoni smo za 
vzdrževanje porabili okoli 
sedemdeset tisoč evrov, stro-
ški pa so visoki zlasti zaradi 
porabljene energije in vode. 
Za nas je pomembno, da je 
ta strošek še vedno veliko 
manjši, kot če bi naši skakal-
ci hodili na treninge okoli po 
svetu. Prav tako tekmovalci 
lahko združujejo šport in 
šolo, zato si želimo, da bi na-
črtovane investicije čim prej 
izpeljali do konca, s čimer bi 
res imeli pravi državni pa-
nožni center,"'je povedal di-
rektor Smučarske zveze Slo-
venije }aro Kalan in pouda-
ril, da dobro sodelujejo z 
Mestno občino Kranj, pa 
tudi z Ministrstvom za šol-
stvo in šport in s Fundacijo 
za šport. 

Zgodba Natalije Gros tudi na filmu 
T o nedel jo si bo m o g o č e na f i l m s k e m platnu ogledati z g o d b o o eni na jbol j š ih plezalk na svetu, 
Škof je ločanki Natal i j i G r o s ter n j e n o p lezanje ene najtežj ih s m e r i pri nas Hister i je . 

V I L M A STANOVNIK 

Ško^a Loka - Dokumentarni 
film v režiji Jureta Breceljni-
ka sta posnela New Partizan 
Cinema in Film Servis, pre-
miemo pa ga bo na filmskem 
platnu Kinadvor v Ljubljani 
mogoče videti to nedeljo, 10. 
maja, ob 23.30. Film z naslo-
vom Chalk & Chocolate (Kre-
da in čokolada) pripoveduje 

Minuli konec tedna je 
Natalija Gros uspešno 
nastopila na drugi 
letošnji tekmi 
svetovnega pokala 
v balvanskem plezanju 
v avstrijskem Hallu in 
osvojila peto mesto. 

zgodbo o eni najboljših ple-
zalk na svetu (med drugim 
tudi aktualni evropski prvaki-
nji v balvanskem plezanju) 
Škofjeločanki Nataliji Gros, 
kako se loteva plezanja ene 
najtežjih smeri pri nas: Histe-
rije (8-1-) v Mišji Peči, ki jo je 
pred približno letom dni pre-
plezala kot četrta ženska na 
svetu. "To je dokumentarni 
film o moji plezabii poti, kari-
eri, treningih, plezanju Histe-
rije, vzponih in padcih, mu-
hah, skušnjavah, skritih željah 
in o tem, kar me še danes žene 
v svet vertikale," pravi Natalija 
Gros. 

Film je bil predpremiemo 
že prikazan v okviru 3. medna-
rodnega festivala Gomiškega 
filma 2009 v Cankarjevem 
domu, kjer je požel velik 
aplavz in prejd kar dve nagra-

Natalija Gros se predstavlja tudi v dokumentarnem filmu. 

di: nagrado za najboljši plezal-
ski film in nagrado občinstva. 
Prav tako žanje uspehe na 
spletu, saj je bil posnetek fibna 
dodan na spletno stran, kjer je 
bil izbran za drugi najboljši 

posnetek plezanja leta 2008. 
To nedeljo bo v Kinodvoru pri-
kazan premiemo, v izboljšani, 
visoki resoluciji. Premieri bo 
nato 25. maja ob 17.30 sledila 
še ena projekcija. 

BLED 

Jakopin in V i d i č iz Kranja na Bled 

Takoj po končani sezoni je vodstvo odbojkarskega kluba 
ACH Volley začelo sestavljati moštvo za prihodnjo sezono. 
Kot prvi je nov član ekipe pokalnih in državnih prvakov prej-
šnji teden postal 22-letni Matej Vidič, ki je v minuli sezoni 
nastopal za barve kranjskega Asteca Triglava, bil pa je tudi že 
član naše državne reprezentance. Kar 207 cm visoki igralec 
bo v blejskem moštvu igral na mestu srednjega blokerja, 
prvakom pa je zvestobo obljubil za tri sezone. Ta teden pa se 
je blejskem moštvu pridružil še en igralec, ki je minulo se-
zono blestel v kranjskem moštvu. To je 2i-letni Vid Jakopin, 
ki je s prvaki pogodbo podpisal za dve sezoni. Tudi 203 cen-
timetre visoki odbojkar, doma iz Slovenske Bistrice, je že 
nabiral reprezentančne izkušnje v naši mladinski reprezen-
tanci in je na seznamu članske izbrane vrste. V. S. 

TRŽIČ 

Vesel i kegljaških u s p e h o v 

v torek je bila na kegljišču Kegljaškega kluba Ljubelj v Trži 
ču slovesnost, med katero je župan Borut Sajovic podeli 
priznanje Občine Tržič ženski kegljaški ekipi za uvrstitev v 1 
A državno ligo. Čestital je tekmovalkam in kapetanki Emi 
Zaje za imeniten dosežek ter jim zaželel veliko uspeha v na 
daljnjem tekmovanju, kjer sodelujejo le dobre ekipe. Oblju 
bil je pomoč klubu pri urejanju lastništva prostorov in sofi 
nanciranju dejavnosti. Žepnino je občina namenila udele 
žencema mladinskega svetovnega prvenstva kegljačev, ki 
poteka od 6. do 13. maja v Nemčiji. Tja sta odpotovala Urša 
Mejač in Blaž Čerin iz Tržiča, ki sta ob Urški Jenko iz Škofje 
Loke edina Gorenjca v slovenski ekipi. Oba sta optimista, 
saj njuna rekorda s 604 oziroma 605 podrtimi keglji obeta-
ta dobro uvrstitev. Na sliki sta Urša in Blaž z županom Bo-
rutom Sajovicem. S. S. 

BREST! najboljši sosed 60 kt 

DRŽAVNO PRVENSTVO V VATERPOLU 
pokriti olimpijski bazen v Kranju ob 18.00 uri 

AVK TRIGLAV: AVK BRANIK MARIBOR 

VABUENI! 
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IZPRED SLOVENSKEGA TRGA V KRANJU 

1. KOLESARSKI 
VZPON NA JOŠT 
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KOMENTAR 
S I M O N Š U B I C 

Mladost za volanom 
Mladost je norost, kar se po-

zna tudi na cesti. Mladi med 
18. in 25. letom starosti so na-
mreč med najbolj ogroženimi 
udeleženci v prometu in so naj-
pogostejši povzročitelji promet-
nih nesreč. Strinjam se z Boja-
nom Žkndrom, predsednikom 
sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, ki je že več-
krat opozoril, daje poleg vozni-
ške neizkušenosti pri mladih 
najveiji problem njihov pose-
ben življenjski stil. Mladi sku-
paj odhajajo na zabave in se z 
njih vračajo, ko pa imajo v av-
tomobilu vrstnike, so precg bolj 
nagnjeni k tveganim dejanjem. 
V takih situacijah hitro podle-
žgo nevarnemu pritisku skupi-
ne, upajo si storiti veliko več, 
kot ie bi bili v avtomobilu 
sami. Nedavna prometna ne-
sreča p Zgornjih Bitnjah tej 
tezi samo pritrjuje. Avtomobil s 
sedmimi najstniki, za volanom 
pa je sedd šestnajslletnik,je za-
radi prevelike hitrosti ponoči 
zaneslo z mokre ceste v bližnjo 
stavbo. Nesreča seje razmero-
ma "srečno" končt^, saj ni ter-

jala mladih življsnj. Povsem 
drugače je bilo pred dobrimi 
tremi tedni, ko so v prometni 
nesreči umrli trije osemnajstiet-
niki, ki so sredi Cdja brezgfavo 
prehitevali kolono vozil in silo-
vito trčili v avtobus, kije pripe-
ljal naproti. Ali pa pred ted-
nom dni v Ljubljani, ko seje 
skupina šestih mladih vračala s 
prvomajska praznovanja. Živ-
ljenje je izgubil 22-letnifant... 

Zakaj se kljub številnim 
preventivnim akcijam, mnoge 
so ciljno usmerjene prav na 
mlado generacijo, še vedno do-
gajajo nerazumljive tragedi-
je? Kako preprečiti, da hi na 
cestah še naprej usihalo ne-
precenljiva mlada življenja? 
Visoke kazni se vsakič znova 
izkažejo za premalo uspsšr^, 
saj na prometno varnost pozi-
tivno vplivajo zgolj na kratki 
rok, sčasoma pa njihov učinek 
pojenja. Učinkovita, dvomim 
pa, da tudi najbolj primerna 
bi bila prepoved nočne vožnje 
mladih voznikov, ki so jo v ne-
katerih državah menda celo v 
resnici uvedli. K izboljšanju 
vozniškega znanja mladih ve-
liko pripomorejo različni pro-
grami za voznike začetnike v 
avtošolah, kjer imamo v Slo-
veniji še precej rezerve, vsi 
odgovorni pa se strinjajo, da k 
prometni varnosti mladih, ki 
neradi priznavajo avtoritete 
in se upirajo normam oziro-
ma prepovedim, največ pripo-
more primerna vzgoja, t. j. si-
stematično ustvaijanje varnih 
stališč do prometa. Začeti je 
treba takoj, pri otrokovih pr-
vih korakih, pri uporabi kole-
sarske čelade tudi med kole-
sarjenjem "le" po ulici... A 
dokler starši ne bodo vzgajali 
z dobrimi zgledi, bodo vsa pri-
zadevanja za varno in od-
govorno ravnanje njihovih 
otrok v prometu (pa naj bodo 
deset- ali osemnajstletniki) 

SORA 

Za vajo zagorelo v Hiši kulinarike 

V Hiši kulinarike Jezeršek v Sori je v sredo zvečer zagorelo. 
K sreči je šlo le za vajo, ki jo je v sodelovanju z Gasilsko zve-
zo Medvode organiziralo P G D Sora. Zagorelo je v kuhinji, v 
vaji pa je sodelovalo tudi okrog 30 zaposlenih, ki so že pred 
prihodom gasilcev iz stavbe evakuirali goste. Potek vaje je 
opisal Matej Lombar, vodja intervencije: "Na intervenciji je 
sodelovalo 52 gasilcev z desetimi vozili iz šestih prostovolj-
nih gasilskih društev. Izvedli smo dva napada po lestvah v 
kuhinjo in dva napada skozi glavni vhod. Izvedeli smo, da 
pogrešajo tri osebe. Našli smo jih in vsi so zunaj smrtne ne-
varnosti. Pri reševanju je bil ranjen eden izmed naših gasil-
cev." Ti podatki so bili posredovani na novinarski konferenci, 
ki je bila tudi del vaje. Lani so namreč v Gasilski zvezi Med-
vode imeli več težjih intervencij, in kot pravijo, je pri posre-
dovanju podatkov javnosti treba biti zelo previden. M. B. 

Na vaji sta bila izvedena tudi dva napada po lestvah v kuhinjo 
Hiše kulinarike Jezeršek. 

Moldavke so bile rasistke 
Na kranjskem sodišču se je 2 zaslišanjem prič nadaljevalo sojenje Miranu Anžiču in njegovi materi 
Mariji Studen, obdolženima trgovine z ljudmi in organiziranja prostitucije v nočnem lokalu X 0 v 
Čirčah pri Kranju. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Sodni senat kranjske-
ga okrožnega sodišča je na 
včerajšnjem naroku sodne 
obravnave zoper 52-letnega 
Mirana Anžiča i n njegovo 
75-letno mater Marijo Stu-
den zaradi domnevne orga-
nizacije prostitucije zaslišdo 
tudi Karmen Eieno Iskro, 
Kolumbijko, k i v Slovenij i 
živi osmo leto, že sedem let 
pa je poročena s Slovencem, 
sicer policistom. 

Že na zaslišanju pred pre-
iskovalnim sodnikom je Ko-
lumbi jka razložila, da se z 
Anžičem pozna od leta 1998, 
ko j ih je pripeljal v Slovenijo, 
da sovfd^aU v njegovi disko-
teki v Preddvoru, nastopali 
pa so tudi drugod po Sloveni-
ji. Po letu dni so se vrnil i v 
Kolumbijo, sama pa je ostala 
i n kot plesaUka delala v disko-
teki Gozd, predhodnici noč-
nega lokala X 0 . "V Gozdu 
sem nehala delati, ker nisem 
več želela delati ponoči. Moje 
delo je bilo podobno, kot so 
ga imele Kolumbijke, ki so 
prišle kasneje, le striptiza ni-
sem plesala." 

Ko je 6. ju l i ja 2 0 0 6 pet 
plesalk iz Kolumbije prispe-
lo v Slovenijo, j ih je na brni-
škem letališču pričakala tudi 
sama, saj jo je Anžič prosil, 
naj bo prevajalka. "Prevedla 
sem j i m njegova navodila, 
kaj bodo delale, kakšen bo 
delovni čas, pa tudi, da v nji-
hove sobe ne sme vstopiti 
noben moški, da imajo en 
prosti dan na teden i n lahko 
tedaj počno, kar želijo, le ob-
vestiti ga morajo, k a m gre-
do," je opisala priča. Pojas-
ni la je, da je tedaj m l a d i m 
rojakinjam povedala, da je 
njen mož policist, zato naj 
jo kar pokličejo, če bodo v te-
žavah. "Dekleta so se kasne-
je edino pritoževala zaradi 
rasističnih izjav drugih ple-
salk, Moldavijk. Občutek 
sem imela, kot da se počuti-
jo manj vredne od njih. Ni-
koli pa mi niso dejala, da bi 
j i h s i l i l i v prostitucijo. Ko 
sem se pred dvema tedno-
m a pogovarjala s Shirley, 
tudi plesalko v XO- ju, je celo 
potožila, da so jo označili za 
prostitutko, kar n i res i n ima 
že vsega dovolj," je" razložila 
senatu. 

Streljal kot v kanto 
Začetek sojenja 24-letnemu Dušku Bojaniču, ki 
je v Ljubf^ni streljal na Alpetourovega.voznika. 

S I M O N SITBIC 

Ljubljana - Zaradi poskusa 
uboja 49-letnega Kranjčana 
Rada Likarja i n povzročitve 
splošne nevarnosti so na 
l jubljanskem okrožnem so-
dišču začeli soditi 24-letae-
m u Bosancu Dušku Bojani-
ču. "Bil je tako hladnokrven, 
kot bi streljal v kanto in ne v 
človeka," je povedal oškodo-
vanec, ki zahteva tudi 56 ti-
soč evrov odškodnine. Kot je 
razložil, je u . decembra lani 
pripeljal na glavno avtobus-
no postajo v Ljubljani. Ko je 
nameraval zapeljati na pe-
ron, je zagledal moška, k i sta 
prihajala z desne strani, zato 
je počakal. Ko je eden zavil 
za avtobus, je zapeljal na pe-

Karmen Elena Iskra je bila prva Kolumbijka, ki je plesala v 
Čirčah, sedaj dela v enem od ljubljanskih trgovskih centrov. 

Glede potnih listov je Kar-
men povedala, da j ih je A n S č 
dekletom najprej vzel zaradi 
urejanja dokumentov, dal pa 

j i m je fotokopije. "Kasneje 
j im je razložil, da j ih hrani v 
šefu pri računovodkinji, da 
jih ne bi izgubile." 

ron. Tedaj je zaslišal kriča-
nje, eden od moških pa je 
pristopil do njegovega levega 
okna i n m u dejal: "Pička ti 
materina, ti bi mene zgazio!" 
Moški je izza pasu potegnil 
pištolo, hladnokrvno ustrelil 
vanj, nato pa m i m o odšel. 

Obtoženi je svoje dejanje 
obžaloval, čeprav se dogod-
ka ne spominja. D a n pred 
streljanjem je praznoval roj-
stvo svojega nečaka. Med 
popivanjem je eden od pri-
jateljev odšel po pištolo, re-
koč, da morajo proslaviti po 
pravoslavno. Popivanje je 
nadaljeval pozno v noč, od 
tedaj naprej pa se spomni 
samo še naslednjega jutra, 
ko se je na neki avtobusni 
postaji zbudil s pištolo. 

ŠENČUR 

Med prehitevanjem trčil v kolesarja 

v prometni nesreči na lokalni cesti Šenčur-Voklo, ki jo je z 
nepravilnim prehitevanjem povzročil voznik osebnega vozi-
la, se je v torek zvečer hudo ponesrečil 41-letni kolesar. 29-
letni domačin se je z osebnim vozilom peljal iz Šenčurja 
proti Voklemu. V bližini stanovanjske hiše na Gasilski cesti 
36 je dohitel 4i-letnega kolesarja, prav tako domačina. Ko ga 
je začel prehitevati, je zaradi premajhne bočne razdalje 
s prednjim desnim delom vozila trčil v zadnji del kolesa. Ko-
lesar je pade! na pokrov motorja, nato pa na vozišče. S. Š. 

Lastnik Lipe v zapor 
Višji sodniki so potrdili, da je Robert Tomaž 
Zavašnik odgovoren za tragedijo pred diskoteko. 

SIMON .ŠtiBic 

Ljubljana - V iš je sodišče je 
potrdilo lansko sodbo 
Okrožnega sodišča v Ljublja-
ni, Id je lastnika Lipe Rober-
ta Tomaža Zavašnlka zaradi 
povzročitve splošne nevar-
nosti obsodilo na pet let za-
pora. Sodba je s tem postala 
pravnomočna. 

Aprila lani je prvostopenj-
sko sodišče ugotovilo, da Za-
vašnik 23. decembra 2005, 
ko je v diskoteki Lipa v 
Spodnjih P i m i č a h potekala 
predbožična zabava, n i po-
skrbel za p r i m e m o varova-
nje, zato so pred vhodom v 
lokal pod nogami množice 
svojih vrstnikov umrle pet-
najstietna Katarina Jeras 

Lajh iz Ljubljane ter sedem-
najstletni Natalija Bencan in 
Anja Mršič, obe iz Most pri 
Komendi. Po mnenju sodiš-
ča bi lahko Zavašnik prepre-
čil tragedijo, če bi najel do-
volj izurjenih varnostnikov 
za varovanje zabave, k i so jo 
predhodno na veliko oglaše-
vali, zato je moral vedeti, 
da lahko zaradi prevelikega 
obiska pride do tragičnih 
posledic, a je lahkomiselno 
misl i l , da do takšne nesreče 
vseeno ne bo prišlo.-

Obdolženi Zavašnik je od-
govornost za nesrečo ves čas 
zavračal. Najprej jo je naprtil 
najeti vamostni službi, kas-
neje pa pijanim mladim obis-
kovalcem, k i da so bili pred 
diskoteko preveč neučakani. 

ROKOMETNI KLUB SAVA KRANJ 
vabi na ogled rokometne tekme 

1. A DRŽAVNE ŽENSKE ROKOMETNE LIGE 

RK SAVA KRANJ in 
ŠD RŠ PIRAN VRTOVI ISTRE 

v soboto, 9. 5. 2009, ob 20.00 uri 
v Športni dvorani na Planini! 

S i C U K l " SfUrtCreditBank ^rotoTKS; Gorenjski Glas 
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GG + AKTUALNO 

POGOVOR 

PRO ET CONTRA 

NA ROBU 

SLOVENCI PO SVETU 

Pogovor 

Prof. dr. Franc Strle o novem 
virusu gripe 

Pro et contra 

V Medvodah se je zaiskrilo 
zaradi strokovnih ekskurzij. 

Slovenci po svetu 

Tango in nogomet, Evita in 
Maradona - to je Argentina 



Aktualno 

M a r j a n Luževič, ravnatelj G i m n a z i j e Š k o f j a 

Loka: "Brezplačni topli obroki so velika pridobitev 

za dijake, saj m n o g i prej sploh niso malicali ali 

pa so si privoščili zgolj hladno malico. N a začetku 

s m o bili sicer tudi s a m i skeptični, kako bodo 

dijaki to sprejeli, a se je zelo dobro obneslo." 

Aleksander A ž m a n , restavracija Kazina: " G l e d e 

prehrane ni težav, saj je n e ostaja veliko. Bolj 

problematično je vedenje dijakov, saj trgajo 

zavese in slike s sten, po stopnicah ugašajo 

cigarete, jemljejo po dva ali tri sokove, čeprav 

j im pripada zgolj eden ... Zadnjič .so imeli 

k o m p o t in so v zid metali slive. T a objestnost 

pa je zelo moteča." 

A j d a Lotrič, Biotehniški center Naklo: " U v e d b a 
brezplačnih toplih obrokov za dijake se m i zdi 
pozitivna. S a m a g r e m vsak dan na malico, saj je 
hrana pri nas zelo dobra, ponudba je raznolika. 
Zato, kakor vidim, je na krožnikih ne ostaja veliko. 
N a malico bi hodila tudi, če bi jo morala 
doplačati, a je seveda zdaj, ko je brezplačna, bolje." 

D E J S T V A 

Državna sekretarka Alenka 

Kovšca je na srečanju ravnateljev 

osnovnih šol na Bledu omenila, 

da za subvencioniranje dijaške 

prehrane n a leto n a m e n i j o 

dobrih štirideset milijonov evrov. 

Z a ta denar, je dodala, bi 

v s a k e m u dijaku lahko kupili 

prenosni računalnik. 

V smeteh ne konča 
veliko hrane 
Pri m i n i s t r s t v u z a š o l s t v o i n š p o r t n e r a z m i š l j a j o o u k i n i t v i b r e z p l a č n i h t o p l i h o b r o k o v z a d i j a k e , b o d o 

p a v p r i h o d n j e p o s k r b e l i z a v e č j o s o c i a l n o p r a v i č n o s t , t a k o d a b o d o m o r a l i d i j a k i , ki n i s o s o c i a l n o 

o g r o ž e n i , z a m a l i c o p l a č a t i m i n i m a l n i p r i s p e v e k . 

MATEJA RANT 

Pred časom so v javnosti 
močno odmevale besede dr-
žavne sekretarke pri ministr-
stvu za šolstvo in šport Alen-
ke Kovšca, ki je na srečanju 
ravnateljev slovenskih 
osnovnih šol na Bledu po-
udarila, da tretjina ali še več 
dijaške prehrane konča v 
smeteh. Pr i ministrstvu za 
Šolstvo in šport so pojasnili, 
da so podatki o presežkih 
hrane, k i j ih je omenjala dr-
žavna sekretarka, neuradni. 
"Gre za podatke, k i so pri-
dobljeni na različne načine, 
preko dijakov, zaposlenih, 
staršev...," so razložili v služ-
bi za odnose z javnostmi pri 
omenjenem ministrstvu. 

Znova so zavrnili tudi na-
migovanja, da saj bi razmiš-
l jal i o uldnitvi dijaške pre-
hrane. Res pa je, da priprav-
ljajo določene spremembe 
na tem področju, s katerimi 
bi zagotovUi večjo socialno 
pravičnost po celotni šolski 
vertikali. Tako naj b i del 
sredstev, ki so ta čas name-
njena za prehrano dijakov, 
preusmeri l i na področje 
osnovnih šol. "S tem želimo 
zagotoviti, da bodo vsi social-
no ogroženi dijaki in učend 
prejeli vsaj en brezplačen 
obrok, vsi ostsili pa bodo pre-
jeli vsaj en subvencioniran 
obrok," so razložili. S plači-
lom minimalnega prispevka 
za tiste, k i niso socialno 
ogroženi, so še dodali, želijo 
uvesti tudi nekakšno odgo-
vomost do prehrane. 

O tem, koliko hrane naj bi 
končalo v smeteh, smo pov-
prašali tudi po nekaterih go-
renjsk ih srednj ih šolah. 
Večina nam je zagotovila, da 
ostankov n i veliko, dijaki pa 
so s prehrano večinoma za-
dovoljni. "Pri nas so vsi dija-
k i izkoristili možnost tople-
ga obroka, le eden ali dva sta 
se m a l i d že v naprej odpo-
vedala," je pojasnil ravnatelj 
Gimnazi je Ško^a Loka Ma-
ri jan Luževid Vsak dan tako 
po njegovih besedah malica 
okrog devetdeset odstotkov 
dijakov, hladno malico pa 
orgaiuzirajo tudi za tiste, k i 
zaradi izleta ali ekskurzi je 
niso v šoli. "Lahko rečem, da 
pri nas hrana ne ostaja v ve-
l ikih količinah, verjetno tudi 
zato, ker se ponudnik zelo 
potrudi i n je hrana dobra," 
pravi Luževič. Tudi direkto-

Brezplačni topli obroki so po mnenju večine pozitivna pridobitev za dijake./Foto corazdK v̂« 

Pri pripravi dijaške prehrane morajo ponudniki 

upoštevati s m e r n i c e zdravega prehranjevanja v 

v z g o j n o izobraževalnih ustanovah. T o p o m e n i , 

da morajo biti malice pestre in raznovrstne ter 

sestavljene iz vseh skupin živil, tako da so 

obroki uravnoteženi in kakovostni. Malice naj 

bi pripravljali vsak dan sproti iz svežih surovin 

z m a n j soli, m a š č o b in sladkorja. 

rica Ekonomsko-storitvene-
ga izobraževalnega centra 
E S I C Kranj Marija Simčič je 
zatrdila, da pri n j ih hrane ne 
mečejo v smeti. "Prehrano 
organiziramo za 1500 dija-
kov, pri čemer dijaki lahko 
tudi sami sodelujejo pri ob-
l ikovanju menijev, razen 
tega so imel i besedo pri izbi-
ri dobavitelja." Kot pravi, se 
vedno najdejo tudi posa-
meznik i , k i j i m hrana n i 
všeč. K l jub temu pa so po 
n j e n e m ocene, po katerih 
naj bi šlo kar polovico dija-
ške prehrane v smeti, preveč 
pavšalne. Sama je namreč 
prepričana, da so topli obro-
ki za dijake izredna pridobi-
tev, pri čemer se je treba pri-
lagajati tudi okusu dijakov 
i n j ih n i smiselno siliti s hra-
no, k i j i m n i všeč, ampak j ih 
je treba nanjo navajati po-
stopoma. "Menim, da je se-
danj i s istem dober i n n i 
smiselno uvajati doplačil za 
malico. Pr i nas je že zdaj 
tako, da imajo za doplačilo 
poleg glavnega menija mož-
nost dobiti tudi juho ali sla-

dico, a se v glavnem ne odlo-
čajo za to." 

Po oceni ravnatelja Sred-
nje šole Jesenice Staneta 
V i d m a r j a pr i n j i h roma v 
smeti okrog deset odstotkov 
hrane, predvsem zato, ker se 
nekateri di jaki prijavijo, pa 
potem ne pridejo na malico. 
D i jak i se imajo namreč 
možnost naročiti na malico 
en dan v naprej. Po njego-
vem bi bil zato določen pri-
spevek dijakov koristen, saj 
bi imeli potem resnejši pri-
stop do prehrane. "Ne more-
mo se namreč norčevati i z 
hrane i n jo metati stran. Res 
pa je, da je na začetku ostaja-
lo več hrane; zdaj pa so se 
stvari že bolj uredile i n je 
tudi ostankov manj." Njihovi 
dijaki imajo prehrano orga-
nizirano v bližnji restavradji 
Kazina. "Pri nas gre zelo 
malo hrane v smeti, nad če-
mer smo bili tudi sami pre-
senečeni. Vsak dan pripravi-
m o 550 malic, od česar je 
samo deset litrov pomij, kar 
je zelo malo. Pa še to je v 
glavnem kruh," je pojasnil 

Aleksander A ž m a n iz ome-
njene restaviadje. Se zgodi, 
še dodaja, da je kdaj ostan-
kov tudi več, odvisno od vr-
ste hrane, ki jo ponudijo. "A 
vsak dan ne morejo biti zrez-
ki," je dejal Ažman. T u d i v 
Slorestu, k i pripravlja dija-
ške malice za tri škofjeloške 
srednje šole i n kranjsko 
gimnazijo, pravijo, da gre v 
smeti zgolj majhen odstotek 
pripravljene hrane. "Pri iz-
delavi menijev se poskuša-
mo prilagajati okusu dija-
kov, obenem pa se trudimo, 

Zagovorniki brezplačne 
dijaške prehrane 
poudarjajo, da s t e m 
dijake navajamo na 
zdravo prehrano, pri 
č e m e r je za nekatere 
m o g o č e to celo edini 
topel obrok v dnevu. 

da je prehrana čimbolj raz-
novrstna i n se zato strogo dr-
žimo smernic zdravega pre-
hranjevanja v vzgojno izob-
raževalnih ustanovah," je za-
trdil generalni direktor Slo-
resta Januš Petrač. Dijakom 
vedno ponujajo dva menija, 
mesnega i n brezmesnega, 
pri čemer se lahko za dolo-
čen m e n i naročijo za ves 
mesec v naprej. "Tega se po-
služuje okrog štirideset od-
stotkov dijakov," je še dodal 
Petrač. 



Pogovor 

Nova gripa, nov strah 
Prof, dr, 
Franc Strle, 
dr. med. 

"Na infekcijski kliniki imamo že zdaj prostorske težave praktično vsak dan. Imamo 76 postelj za odrasle, v povprečju pa 
hospitaliziranih nekaj čez 80 odraslih bolnikov na dan. V sobe dajemo zasilne postelje," je povedal Franc Strle, predstojnik 
Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani. 

"Če bo prišlo 
do okužb večjih 
razsežnosti, bo 
v resnici hudo. 
Seveda drži, 
da bi takrat 
farmacevtske 
družbe lahko 
prodale vse, kar 
hi hotele, in da 
to niso božički, 
ampak podjetja, 
ki delujejo 
na profitabilen 
način. To, da so 

farmacevtske 
družbe izzvale 
novo gripo, so pa 
izmišljotine." 

STFZANA P . KOVAČIČ 

Koliko je doslej znanih dej-
stev o novem virusu gripe? 

"Znano je, da je virus ži-
valskega izvora, da izvira iz 
prašičev i n da gre za virus 
gripe A, k i i m a zunanja 
antigena hemaglutinin (H) 
i n nevraminidazo (N) z 
oznako 1. Po nekaterih 
osnovnih značilnostih je po-
doben v i rusu H i N i , k i je 
povzročil špansko gripo leta 
1918. Kot kaže, je skupna 
značilnost obeh virusov tudi 
ta, da zbolevajo mlajši ljud-
je, k i imajo močnejši imun-
ski sistem, bolje reagirajo, 
včasih celo prekomerno in 
da je to v tem primeru sla-
bo. Ocenjujemo, da je inku-
bacijska doba od enega do 
pet dni oziroma v večini pri-
merov le en dan in pol. Več 
pa bo znanega o novem vi-
rusu gripe šele čez čas, ko 
bo slika večja." 

Običajna sezonska gripa je 
značilna za hladnejše mese-
ce. Kaj predvidevate pri 
novi gripi, glede na to, da 
prihaja poletje? 

"To je zagotovo olajševalna 
okoliščina. Zakaj je tako, je 
težko reči. Nedvomno živi-
mo poleti drugače kot pozi-
mi, manj se zbiramo v zapr-
tih prostorih, zato je manj 
možnosti prenosa okužbe. 
Najbrž pa tudi virusu bolj 
ustreza mrzlo obdobje z 
manj sonca." 

Iz Mehike poročajo, da se v 
državi nova gripa umirja. 
Vendar to verjetno še ne po-
meni, da se ne bo več poja-
vila? 

"To je težko tolmačiti. Se-
veda je dobro, da okužba ne 
napreduje več zelo izrazito. 
Problem pa je, ker ne vemo, 
kakšno je bilo dejansko sta-
nje na začetku, saj so v to 
skupino bolnikov mešali še 
številne druge bolnike, ki po-
tem niso imeli dokazane 
okužbe gripe. Po sedanjih 
podatkih kaže, da nova gripa 
ni tako zelo huda, kar je do-
ber znak. Najbolj smiselna 
razlaga za nekoliko težji po-
tek bolezni v Mehiki je, da so 
bolj pogosto potrdili in regis-
trirali težje primere bolezni 
kot lažje. 

V zadnjih dneh je vse več 
poročil tudi o primerih bo-
lezni v Evropi, zlasti v Špani-
j i in Vel ik i Britaniji. Velika 
večina evropskih bolnikov se 
je okužila v Mehiki; doslej so 
le redki prenesli gripo na 
druge osebe v Evropi." 

T u d i o ptičji gripi se je leta 
2 0 0 6 veliko poročalo, potem 
pa je vse potihnilo. Al i je ptič-
ja gripa še lahko grožnja? 

"Seveda je. Pri ptičji gripi 
je bilo ob izbruhu leta 2 0 0 6 
zanimanje medijev velikan-
sko, mogoče celo večje kot 
zdaj. Zanimanje je sčasoma 
usahnilo, problemi pa so 
ostali. V zadnjem času sicer 
ni prenosa na ljudi, vendar je 
virus še vedno prisoten med 
ptiči, k i naseljujejo velike po-
vršine, še posebej območja 
Jugovzhodne Azije, za katera 
je značilno, da skupaj sobiva-
jo ljudje in'živali. Virusi gri-
pe imajo naravno lastnost, 
da se spreminjajo in vedno 
sc lahko spremenijo v tej 
meri, da postanejo nevarni 
za človeka. Ravno pri pticah 
kroži ogromno štei^o različ-
n ih virusov influence, precej 
več kot pri ljudeh. Cepivo je 
pripravljeno samo proti ti-
stim virusom, ki so povzroči-
l i ptičjo gripo leta 2006 in ni 
zagotovila, da bo ravno ta vi-
rus povzročal okužbe pri lju-
deh še naprej. Z a vsako novo 
cepivo pa je najprej treba naj-
ti dovolj pravih virusov in j ih 
opredeliti. Zatem traja veliko 
tednov, da cepivo naredijo in 
v celoti približno pol leta, da 
pride na svetovna tržišča." 

Se sploh da oceniti, kako 
dobro smo v Slovenij i pri-
pravljeni na morebitno epi-
demijo? Koliko je na infek-
c i j sk i k l i n i k i prostora za 
izolacijo bolnikov? 

"Nikoli n ismo dovolj do-
bro pripravljeni. Narejene 
imamo načrte za ukrepanje, 
ne le na nivoju ministrstva in 
Inštituta za varovanje zdrav-
ja, ampak imajo take načrte 
za primer pandemije tudi 
bolnišnice in zdravstveni do-
movi. Zaloge zdravil so in 
misl im, da smo bistveno bo-
lje pripravljeni kot leta 2006. 
Nihče na tem svetu pa ne 
more reči, da je idealno pri-
pravljen na pandemijo; takš-
ne besede bi bile zelo lahko-
miselne. 

Na infekdjsld kliniki ima-
mo že zdaj prostorske težave 
praktično vsak dan. Imamo 
76 postelj za odrasle, v pov-
prečju pa hospitaliziranih 
nekaj čez 80 odraslih bobi-
kov na dan. V sobe dajemo 
zasibe postelje. Zaradi tega 
je standard slabši, obreme-
nitve zaposlenih so večje in 
večja je možnost za prenos 
okužb. Imamo tudi oddelke 
za otroke, k i so sicer manj 
zasedeni, vendar tja ne mo-
remo premeščati odraslih." 

Prof. dr. Franc Strle, dr. med./Foto:TinjDoki 

Sobe s podtlakom pa nima-
te? 

"Okužbe se širi jo na raz-
lične načine. Širijo se s sti-
kom med okuženim i n 
zdravim človekom. Druga 
možnost je kapljični prenos 
s kašl janjem, k ihanjem, 
glasnim govorjenjem, ven-
dar imajo kapljice razmero-
ma kratek domet, največ 
meter. Če si pri kašlju pokri-
jemo usta z roko namesto z 
robcem, pridejo kapljice na 
roke, tako si pri rokovanju 
oziroma pri pozdravu poleg 
dobrih želja predamo tudi 
kužne kapljice. Gripa se širi 
kapljično in preko rok. Tret-
ji i n na srečo zelo redek je 
aerogen prenos, ko so bakte-
rije al i v irusi pritrjeni na 
želo majhne delce, Id ne pa-
dejo na tla, ampak lebdijo v 
zraku. Z a take primere je 
smiselno imeti v bolnišnici 
sobo, v kateri je podtlak, 
zato da bakterije oziroma vi-
rusi ne uidejo iz sobe, am-
pak v sobi ostanejo in se j ih 
prefiltrira oziroma zajame. 
Gr ipa se š ir i s kapl j ičn im 
prenosom in ne preko drob-
nih delcev, k i lebdijo v zra-
ku. T u d i če bi se širila na tak 
(aerogen) način, bi z osamit-
vijo bolnikov v sobi s podtla-
kom verjetno rešili problem 

prenosa pri posameznih 
oziroma pri enem do dveh 
bohiikih. Če bi j ih bilo naen-
krat petsto, se ne bi dalo nič 
narediti. Seveda bi potrebo-
vali sobo s podtlakom, saj je 
v nobeni slovenski zdrav-
stveni ustanovi ni, vendar 
taka soba ne bi rešila proble-
m a pandemije. 

Najbolj pomembno pre-
ventivno ravnanje pred 
okužbo z v irusom gripe je 
osebna higiena, kot je pra-
nje rok z mi lom. Prenos s 
kaplj icami se da zmanjšati 
tudi s "pametnim" kašlja-
njem. Zatem pridejo dodat-
ni ukrepi, pri okuženem na 
primer nošenje maske, pri 
zdravstvenem osebju tudi 
rokavic. Da pa bi hodili kar 
tako naokrog po mestu z 
maskami, je pri tem načinu 
prenosa nesmiselno." 

Opozarjate, da je jemanje 
zdra\ila Tamiflu v preven-
tivne namene lahko celo 
škodljivo. 

"Zdravila jemljemo zaradi 
tega, da bi imeli od nj ih ko-
rist. Če nismo okuženi z gri-
po, pa jemljemo Tamiflu, po-
meni, da ga jemljemo brez 
potrebe, ker ne bo učinkovit 
Izpostavljamo se neugod-
n i m stranskim učinkom, po-

leg tega zdravilo tudi nekaj 
stane. To na splošno velja za 
vsa zdravila. Pri zdravilih, ki 
delujejo na bakterije, viruse 
in glive pa poleg naštetega je-
manje lahko spodbudi mi -
kroorganizme, da se tako 
spremenijo, da postanejo od-
pomi na ta zdravila. In še ne-
kaj je: protivirusnih sredstev 
proti gripi n i neskončno. Če 
j ih jemljemo brez potrebe, 
j ih je lahko kar naenkrat pre-
malo. Država je zagotovila, 
da se bo Tamiflu, če bo po-
trebno, dobil brezplačno na 
recept In da ga je dovolj." 

Na forumih berem komen-
tarje, da je sedanja zdrav-
stvena kriza umetno izzva-
na, zato da se pr ikr i je go-
spodarsko, i n da bodo z njo 
zasluži l i farmacevti. Kak-
šen je vaš komentar? 

"To so teorije. Če bo prišlo 
do okužb večjih razsežnosti, 
bo v resnici hudo. Seveda 
drži, da bi takrat farmacevt-
ske družbe lahko prodale 
vse, kar bi hotele, in da to 
niso božički, ampak podjet-
ja, k i delujejo na profitabi-
len način. To, da so farma-
cevtske družbe izzvale novo 
gripo, so pa izmišljotine. Če 
gledamo nazaj, so bile pan-
demije že prej, pa n i bilo 
"zadaj" farmacevtskih kon-
cemov. 

Dejstvo je, da se gospodar-
ska kriza v primeru pande-
mi je gripe ne bi samo še 
bolj poglobila, ampak bi se 
gospodarstvo sesulo. Reciva, 
da bi šlo glede na simptome 
za razmeroma blago gripo, 
k i bi prerasla v pandemijo. 
Pri pandemiji lahko zboli v 
nekaj tednih l o do 50 od-
stotkov prebivalstva. Reciva, 
da bi j ih od 4 mil i jard zbole-
lo 25 odstotkov. T o je ena 
mili jarda ljudi. Pri običajni 
gripi umre od 0,1 do 1 od-
stotka ljudi. Če je to 0,1 od-
stotka, bi umrlo mil i jon lju-
di. Si predstavljate, da umre 
v nekaj tednih mil i jon ali pa 
deset milijonov ljudi? Saj j ih 
ne bi imeli kje pokopati, se-
sule bi se službe, pa ne 
samo zdravstvene, tudi dru-
ge. Težave bi bile s preskrbo 
energije, hrane, ... T o so 
hude i n resne stvari in j ih ne 
gre zlorabljati za raznorazne 
izgovore." 

Svarite pred paniko, da je 
nepotrebna... 

"In tudi koristna ni. Če-
prav bi bila stvar še bolj res-
na, panika ne pomaga pri re-
ševanju. Ko je najbolj hudo, 
potrebujemo trezne glave." 



Pro 

ODKRITO O 
STROKOVNIH 
EKSKURZIjAH 

Janez Barie, predsednik Odbora za kmetijsko 
in gozdarstvo občine Medvode: 
"Tudi na področju kmetijstva moramo 
marsikaj spremeniti. Evropa, katere del 
smo, je pred nami in na takšnih 
ekskurzijah vidimo marsikaj koristnega." 

Leopold Knez, podžupan Občine Medvode: 
j "V strokovnih ekskurzijah ne vidim nič slabega. 

Ne moremo na vse gle^ti le skozi denar. Treba 
je pogledati primere dobrih praks, tako v tujini 
kot tudi pri nas." 

Strokovne ekskurzije 
v Medvodah 
MAJA BERTONCELJ 

V javnosti je biJo v zadnjem 
času veliko slišati o strokov-
nih ekskurzijah Odbora za 
kmetijstvo in gozdarstvo Ob-
čine Medvode, predvsem o 
zadnjih dveh: lani v Španijo 
in predlani na Irsko. Pod 
drobnogled ju je vzel Nadzor-
ni odbor občine Medvode,'ki 
je pisno pobudo za to dobil od 
LDS Medvode, katerega pred-
sednica je svetnica Alenka 
Žavbi Kunaver. Slednja je jav-
no izpostavila dvom o upravi-
čenosti ekskurzij odbora na 
občinske stroške. Na to je naj-
prej opozorila preko izjav za 
javnost, nato na sejah občin-
skega sveta, obrnila se je na 
državne institucije, pa tudi na 
Nadzorni odbor obfine. 

Odbor za kmetijstvo je na 
primer lani organiziral eks-
kurzijo v Španijo^jr Kataloni-
jo i n Baskijo), ki je potekala 
od 10. do 13. julija. Udeležilo 
se jo je osem Medvoščanov, 
stala pa je 8316 evrcv (na ek-
skurzijo leta 2007 na Irsko je 
šlo 15 ljudi, stala pa je 9890 
evrov). Ekskurzija je bila v 
programu letnega izobraže-
vanja, ki ga je sprejel odbor, 
denar zanjo pa je bil predvi-
den v proračunski postavki za 
kmetijstvo. "Strokovna eks-
kurzija je namenjena izobra-
ževanju članov odbora i n dru-
gih strokovnih sodelavcev s 
področja kmetijstva v občini. 
Pridobljene informacije se 
posredujejo in predstavijo 
kmetom na območju obči-
ne," so zapisali v odboru za 
kmetijstvo. Ogledali so si 
Agraria park v bližini Barcelo-
ne, vinsko klet, v bližini Bil-
baa kmečki turizem in čebe-
larstvo, ogledali so si tudi 
plantaže paprike in predelavo 
inčunov. Na poti domov so se 
vračali čez Pireneje, kjer so si 
ogledali gorske pašnike, kot 
so zapisali v poročilu, j ih je 
presenetil tudi nasad tobaka 

na nadmorski višini dva tisoč 
metrov. Ekskurzijo je sicer 
predlagal odbor za kmetij-
stvo, potrditi pa jo jc moral 
župan Medvod Stanislav Ža-
gar, ki je bil v nadzoru Nad-
zornega odbora tudi nadzoro-
vana oseba. Tudi sam pa je bil 
med udeleženci ekskurzije. V 
končnem poročilu Nadzorne-
ga odbora je med drugim za-
pisano, da je župan deloval v 
neskladju z zakonom oziro-
ma nesmotmo, "saj ni upoš-
teval temeljnih načel zakona 
o javnih financah: varčnosti, 
gospodarnosti in učinkovito-
sti ter Zakona o javnih usluž-
bencih, ki predvideva kritje 
stroškov izobraževanja in 
usposabljanja, ki je v interesu 
delodajalca i n je posebej pred-
viden s programom izobraže-
vanja in usposabljanja." 

Te teme pa so se lotili tudi 
kriminalisti i n zaključili š 
predkazenskiia.postopkom. 
Vinko Stojnšek, tiskovni 
predstavnik Policijske uprave 
Ljubljana, je pojasnil, da so 
na pristojno tožilstvo že v 
marcu zoper eno osebo poda 
l i kazensko ovadbo zaradi 
suma storitve kaznivega deja 
nja Zloraba uradnega položa 
ja ali uradnih pravic po 261 
členu kazenskega zakonika 
Kot je povedal Sašo Bitenc, 
predsednik Nadzornega od-
bora Občine Medvode, pa bo 
njihovo končno p o r o k o o 
opravljenem nadzoru dobilo 
tudi računsko sodišče. V od-
boru za kmetijstvo in gozdar-
stvo pa so v izjavi med dru-
gim zapisali (podpisani so 
štirje Člani), da ima po statutu 
občine Nadzorni odbor pri-
stojnost le nadzora nad na-
menskostjo in smotrnostjo 
porabe proračunskih sred-
stev organov, ne pa za ugotav-
ljanje zakonitosti. Poleg tega 
menijo, da je dejanje nadzor-
nega odbora in predlagateljev 
nadzora politično motivirano 
s strani medvoške LDS. 

V občini Medvode so različna mnenja glede strokovnih 
ekskurzij. 

Stanislav Žagar, župan Občine Medvode 

Ne delamo kar tako 
Stanislav Žagar, župan Občine Medvode, o strokovnih ekskurzijah občinskega Odbora za 
kmetijstvo in gozdarstvo 

M A J A BERTONCELJ 

Ste zagovornik ekskurzij 
kmetijskega odbora na ob-
činske stroške. Zakaj? 

"Absolutno j ih podpiram, 
pa ne samo ekskurzij kme-
tijskega odbora, temveč ka-
kršno koli strokovno izpo-
polnjevanje. Na svetu obsta-
jata na primer severnokorej-
ski in kubanski sistem, kjer 
se je razvoj okoli leta 1 9 6 0 
tako rekoč ustavil. Na drugi 
strani pa si lahko za primer 
vzamemo Japonsko, ki svoje 
l judi stalno pošilja na stro-
kovna izobraževanja. Da so 
strokovne ekskurzije korist-
ne, je lep primer mlekomat 
v Medvodih. Lastnik mleko-
mata je jasno povedal, da ga 
je videl na eni izmed ekskur-
zij v tujini. Žal se vsega ne 
da videti doma. Ekskurzi je 
kmetijskega odbora so se 
dogajale tudi v preteklosti. 
S a m sem se udeležil le 
zadnjih treh: na Sicilijo, na 
Irsko in v Španijo in lahko 
povem, da so to dejansko 
bile ekskurzije i n da ni šlo 
za turizem. Zanimivo, da 
doslej v vseh teh letih te 
ekskurzije nikol i niso bile 

sporne. In če so sedaj posta-
le sporne zaradi moje ude^ 
ležbe, se bom nadaljnji ude-
ležbi pač odpovedal. Č e pa 
so strokovne ekskurzije spo-
rne kot take, potem pa je 
to velik sistemski problem 
v tej državi, k i pa je lahko 
nevaren za razvoj družbe." 

Ali ekškurzije dajo rezulta-
te, konkretno za Medvode? 

"Zagotovo. Kdo lahko reče, 
da niso vidni rezultati teh 
ekskurzij? Saj nikoli ne gre-
do samo svetniki. Vedno so 
šli zraven tudi kmetijski sve-
tovalci, k i prenašajo znanje 
naprej. Na Siciliji smo si med 
drugim ogledali gospodarje-
nje na kmetijah v sušnih raz-
merah, ki vedno bolj postaja-
jo problem tudi pri nas. Na 
Irskem smo se seznanili , 
kako ta država uspešno pri-
dobiva evropski denar, ker pa 
nam vedno očitajo, da ga ne 
znamo pridobivati. V Špani-
ji, k i n i več neto prejemnica 
evropskega denarja, pa smo 
videli, kako se je soočila s 
tem, da ni več subvendj." 

Ekskurzije je pod drobno-
gled vzel nadzorni odbor 

občine. Ugotovitve so vse 
prej kot vam v prid. 

"Težko se je pogovarjati z 
nadzornim odborom, k i se je 
postavil na stališče, da i m a 
vedno prav. Težko se je o 
tem pogovarjati s političnim 
organom občine. Mi meni-
mo, da so ekskurzije smotr-
ne, oni, da niso. Kdo bo raz-
sodil, kaj je smotrno in kaj 
ne?" 

Opravljajo tudi še druge 
nadzore. Se v Medvodah res 
vse dela kar po svoje? 

"To, kar se sedaj dogaja, 
sploh ni prvič, odkar sem žu-
pan. Vedno v vseh doseda-
nj ih mandatih sem bral, da 
se v Medvodah dela kar po 
svoje i n mimo predpisov. Do 
danes pa še nihče ni nič do-
kazal. Dela se vedno v korist 
in v dobro občine ter gospo-
darno." 

Kriminalisti so v zvezi s 
temi ekskurzijami na tožil-
stvo podali ovadbo. Nadzo-
rovana oseba ste bili vi. Ste 
dobili ovadbo? 

"Jaz n isem dobil nobene 
ovadbe, niti ne na občini. O 
tem ne vem ni6" 

Kaj pa lanski izlet v Benetke 
za svetnike, člane odborov, 
predstavnike javnih zavo-
dov, za zaposlene v občin-
ski upravi? 

"Ta izlet štejem kot efekt 
ustvarjanja timskega duha. 
Nekatere občine organizirajo 
piknike, m i pa smo se odloči-
li, da namesto piknika nare-
dimo enodnevni izlet, k i je 
stal 40 evrov na udeleženca. 
Velika ve6na svetnikov to 
p)odpira in so mnenja, da se 
samo v takšnih sproščenih 
razmerali laliko kaj normal-
nega pogovorimo. Ena svet-
nica pa temu nasprotuje?" 

Boste še dali zeleno luč za 
ekskurzije, izlete? 

"Zelo rad bi podpisoval 
ekskurzije, tudi enodnevne 
izlete. A da bom potem 
glavna tarča vseh časopis-
n i h člankov in smešnic, 
presega tudi mejo mojega 
potrpljenja. Č e bo katerikoli 
odbor predlagal kakršnoko-
l i ekskurzi jo, bomo za to 
najprej vprašali nadzorni 
odbor, če je zadeva sporna 
ali ne. B i pa bilo žalostno, 
če bi s strokovnimi izobra-
ževanji prekinili." 



et contra 

O D K R I T O O 
S T R O K O V N I H 
E K S K U R Z I J A H 

S a š o Bitenc, predsednik N a d z o r n e g a odbora 
občine M e d v o d e : 

"Te el»kurzije so, če že ne nezakonite, 
pa vsaj nesmotrne. So v neskladju z zakonom 
o javnih financah. Učinkov preteklih ekskurzij 
ni še nihče izmeril." 

janež Šušteršič, svetnil<, član odbora 
in predsednik Kmetijske zadruge Medvode: 
"Odstotek v proračunu, namenjen 
za kmetijstvo, pada. N e vidi se rezultatov 
ekskurzij. Udeleženci bi morali ekskurzije 
sofinancirati." 

Vaša mnenja 

Alenka Žavbi Kunaver, predsednica LDS Medvode 

Rezultatov ekskurzij ni 
Alenka Ž a v b i Kunaver, p r e d s e d n i c a L D S M e d v o d e in svetnica v m e d v o š k e m o b č i n s k e m svetu 

MAJA BERTONCELJ 

Vseskozi opozarjate na do-
mnevne nepravilnosti v ob-
čini Medvode. Največ govo-
ra je na temo strokovnih 
ekskurzij Odbora za kmetij-
stvo in gozdarstvo. Kaj je za 
vas pri tem sporno? 

"Pri meni je zakonitost in 
spoštovanje zakonodaje na 
prvem mestu. Pri potovanjih 
je spornih več zadev: gre za 
nenamensko porabljena 
sredstva iz postavke reforme 
kmetijstva. Vsekakor podpi-
ram izobraževanja, vendar 
potovanj odbora za kmetij-
stvo in gozdarstvo ne more-
mo interpretirati kot izobra-
ževanja, saj gre bolj za poto-
v^ja in turistične oglede, kot 
kaj drugega. Če jih zanima, 
kako je kmetijstvo urejeno 
drugod, bi lahko to preverili 
na drugačne načine. Potujejo 
zgolj privilegirani, več ali 
manj so vsako leto isti udele-
ženci, z županom na čelu se-
veda. Ogledujejo si zadeve, ki 
z Medvodami nimajo nič 
skupnega in ne poznam ene-
ga ukrepa, ki bi bil sprožen 
na osnovi tega, kar naj bi se 
naučili na teh potovanjih. 
Pravzaprav je tudi dobro, da 

ni rezultatov, saj so si med 
drugim ogledovali proizvod-
njo zdravju škodljivih sub-
stanc, kot je gojenje tobaka 
na dva tisoč metrih, pa desti-
lerijo whiskyja, poleg tega še 
neke plantaže paprik, pa kon-
zerviranje inčunov v olivnem 
olju. Tudi od obiska v Lurdu 
ne verjamem, da bo občina 
kaj imela. Zaenkrat ima obči-
na velike vložke v "izobraže-
vanje" tega političnega orga-
na, rezultatov pa ne poznam. 
Tudi odprtje mlekomata, s 
katerim se župan hvali v zad-
njem času, nima ničesar 
skupnega z njihovimi potova-
nji. Idejo jc dobil kmet sam. 
Naj še poudarim, da so moja 
opozorila o nepravilnostih 
in neskladju z zakonodajo 
podprli Nadzorni odbor obči-
ne Medvode, Ministrstvo za 
finance ter Urad vlade za 
lokalno samoupravo." 

Kakšna izobraževanja pa 
potem podpirate? 

"Predvsem tista strokovna 
posvetovanja, ki jih organizi-
rajo pristojne državne institu-
cije. To je bistveno bolj učin-
kovito, pa tudi ceneje. Držav-
ni organi na svojem področju 
namreč sami ali pa preko po-

godbenih partnerjev organi-
zirajo razne aktivnosti, veli-
kokrat celo brezplačno, pose-
bej namenjene predstavni-
kom občin, tako o zakonskih 
novostih, kot izobraževanju o 
javnih politikah, pa o pridobi-
vanju sredstev iz EU in podo-
bno. Me res zanima, koliko 
tovrstnih izobraževanj so se 
udeležili člani odbora pred 
obiskom Irske in Španije." 

Kaj pričakujete, da se bo 
sedaj zgodilo? 

"Glede na dosedanjo prak-
so, od župana prav veliko ne 
pričakujem. Upam, da konč-
no prevzame odgovomost in 
prestavi ustrezne ukrepe oz. 
začne delati v skladu z zako-
nodajo in v dobro občine." ^ 

Ne gre pa za politični boj za 
županski stolček? Na zad-
njih volitvah ste bila kandi-
datka za županjo. 

"Res sem bila kandidatka. 
Takrat sem se zavezala, da 
bom kot svetnica ali županja 
delala v dobro lokalne skup-
nosti. In to počnem od prve-
ga dne, ko sem bila izvoljena 
za svetnico. Naj pa povem, 
da sem v dveiijpollemem 
mandatu v imenu LDS pred-

lagala kar nekaj dobrih pred-
logov za občino, kot so uredi-
tev mirujočega prometa v ob-
čini, zaposlitev strokovnjaka, 
ki bi skrbel za pridobivanje 
dodatnega denarja preko raz-
pisov, poziv za večje sodelo-
vanje z državnimi organi za 
hitrejšo izgradnjo obvoznice 
in še iimogo drugih, pa žal 
župan nima posluha zanje." 

Nesmotrni se vam zdijo 
tudi enodnevni izleti za ob-
činske svetnike, pa vendarle 
ste predlani bili na izletu na 
Dunaju? 

"Res je. Takoj na začetku 
mandata, ko jc bilo zame §c 
vse novo, sem se odzvala 
povabilu župana in se udele-
žila enodnevnega izleta na 
Dunaj. Čudno se mi je zdelo, 
da imamo vse plačano, od 
vožnje, kosila, malice, vseh 
vstopnin, zato sem se začela 
spraševati, ali je to dovoljeno, 
da smo svetniki v privilegira-
nem položaju. Pozanimala 
sem se na pristojnih institu-
cijah in minister za finance 
mi je odgovoril, da gre v tem 
primeru za nezakonito pora-
bo občinskih sredstev. Obči-
na je vendarle zaradi občanov 
in ne zaradi svetnikov!" 

Jure Jezeršek: " Č e je namen strokovnih ekskur-
zij, da se iz tujine prinese primere dobre prakse, 
je to vsekakor dobrodošlo. Je pa tako, da pri nas v 
podjetju točno vemo, kdaj gremo v tujino kaj 
pogledati kdaj pa le na izlet. Če gredo občinski 
odbori iskat prave informacije, je v redu, če pa 
gre predvsem za izlet, pa je to povsem nepotrebno, 
sploh v teh časih. Premalo pa poznam ta konkretni 
primer, da bi lahko sodil." 

Ines Hižar: "Če imajo strokovne ekskurzije dolo-
čen namen, jih podpiram, ker menim, da je po-
trebno tudi malo razširiti obzorje. Vsekakor pa je 
potrebno pri tem upoštevati tudi načelo racional-
nosti, razpoložljivosti sredstev. Torej, ne izkoriščati 
tega, temveč res poiskati pravi namen. Nekatere 
ekskurzije, o katerih govorimo, so po m o j e m 
mnenju ta namen dosegle, nekatere pa žal tudi ne." 

Janez Tomažin: "Sama beseda ekskurzija je po-
zitivna, pomeni, da greš nekaj pogledati z na-
menom. Če je izvedena v tem smislu, je to pozi-
tivno. Takšne ekskurzije je na vsak način potreb-
no obrazložiti in če imajo rep in glavo, je to po-
zitivno. Lahko pa, da gre tudi samo za nagrado, 
za podaljšan sestanek s prijetnim druženjem in 
zabavo. O tem, za kaj gre v tem konkretnem 
primeru, pa ne morem soditi, ker tega ne poz-
nam. Takšno zadevo je potrebno dobro poznati, 
drugače nima smisla na koga kazati s prstom." 



Na robu 

Nikogaršnji otrok 
Z g o d b a o B e r n a r d u , ki m u j e u s p e l o preživet i m a t e r i n o l j u b e z e n (8. del) . 

M I L E N A M I K L A V Č I Č 

usode 
"če sem iskren, m i je bilo 
malo mar za Zdenkina leta, 
sploh pa n i bila videti slabo. 
Pojd i z mano domov, pa 
j i m bova še najbolj zavezala 
jezike, m i je rekla. B i l sem 
navajen ubogati, kaj m i je 
drugega kazalo. U g a s n i l 
s e m računalnike, z a k l e n i l 
vrata, ona m i je por in i la 
otroka v naročje i n me vodi-
la po u l i c a h do manjšega 
bloka, kjer je stanovala. 
Ukazala m i je, naj grem 
pod tuš, ona pa je ta čas 
spravi la spat otroke. Nato 
sva zlezla v posteljo, v kate-
r i s p i m še danes." 
Bernard zgledno skrbi za 
n jene tri otroke i n čeprav 
imata z Zdenko svoje vzpo-
ne i n padce, čeprav se vča-
s ih spreta, da ju posluša vsa 
okolica, n i še n ikol i prelo-
m i l obljube, ki j i jo je dal 
prvi dan: na nobenega n i 
položil roke. 

"Pr iznam, jaz ne z n a m z 
denarjem. V računalništvu 
so bila leta, ko sem zasluži l 
tudi po več tisoč evrov n a 
mesec, a kaj , ko s e m kak-
šen teden pred plačo že feh-
tal za cigarete. Zdenka je pa 
dobričina, rada je tudi lepo 
oblečena i n potem denar 
kar skopni . Najslabše se 
n a m je godilo lani , ko so 
nas metal i iz stanovanja. 
Nekaj položnic nisva sproti 
plačala, potem pa so b i l i 
zneski že tako visoki, da se 
m i je kar zavrtelo, ko sem 
razmišl jal , kje b i dobil de-
nar. Kolegu sem za dober 
denar peljal "robo" v Bos-
no, a so m e dobili i n sem 
moral odsedeti tri mesece. 
Pa še pogojno sem fasal za 
leto i n pol," se nasmehne 
Bernard, kot da to, o čemer 
m i je pripovedoval, ne b i 
bilo "nič takega". 

Ko se je vrni l nazaj domov, 
je bi l spet brez službe, ne-
kaj časa je ostal doma, na 
sončni upravi, na "črno" je 
spravljal skupaj računalni-
ke, kar sploh n i bilo slabo 
plačano delo. Poskusi l je 
voditi planinsko kočo, a kaj, 
ko je takrat, ko so prihajali 
p laninci , hotel spati, ko je 
b i l buden, pa nikogar n i 
bilo bl izu. 

V m e s je tudi zbolel, imel je 
težave z želodcem, bruhal 
je kri , zaradi česar je Zden-
ka norela od skrbi. 
"Najbolj je bilo zabavno ta-
krat, ko m e je zdravnik 
vprašal, ali smo kakšno po-
dobno bolezen i m e l i že v 
družini , pa sem se začel na 
ves glas smejati. Kar nekaj 
napora me je stalo, da sem 
m u dopovedal, da se je 
moja mat i kurbala z vsa-
k i m , k i je prišel mimo, i n 
da se j i n i niti sanjalo, kdo 
bi lahko b i l oče n j e n i m 
otrokom." 

Z a n i m a l o m e je, a l i svoje 
polbrate i n sestri kaj vidi. 
"Kadarkol i pr idem k o m u 
i z m e d n j i h bl izu, ugoto-
v i m , da nas je bilo vel iko 
več, kot sem pred tem mis-
l i l . Moja mati je očitno roje-
vala kot po tekočem traku 
i n z enako naglico otroke 
tudi oddajala v rejo al i po-
svojitev. Menda imamo vsi 
vsaj isti pri imek, da se ne bi 
m o g h ženit i med seboj," 
trpko doda. 

P r i p o m n i , da pa se s čus-
tveno praznino v d u š i do 
konca življenja ne bo mogel 
sprijazniti. 
"Zdenka pravi, da n i s e m 
moški, kot so drugi. Neneh-
no bi se crkljal i n v največje 
zadovoljstvo m i je, da m e 
zvečer, ko gledava televizi-
jo, čoha po hrbtu i n po la-

seh. Če sem le doma, vsa-
kega od otrok za lahko noč 
o b j a m e m i n ga st isnem k 
sebi. Ja, otroci se pri meni 
n i m a j o slabo, to m o r a m 
reči. Enkrat je eden od nj i -
hovih prejšnj ih očetov hotel 
biti nasilen, pa sem ga tako 
nalomil, da ga je za zmeraj 
mini lo. Vse j i m dam, če le 
imam. A to ne pomeni, da 
n isem strog, vsaj kar se šole 
tiče. Z d e n k a n i za te reči, 
zato jaz hodim na govorilne 
ure." 

Bernard pa n i dober le pr i 
r a č u n a l n i š k i h posl ih. O d 
rok m u gre tudi "kmetij -
stvo". Letos je vzel v najem 
večjo njivo i n če le more, se 
s kolesom vsak dan odpelje 
do nje, da malo pogrebe i n 
pokontrolira, če je vse na 
svojem mestu. Recesije se 
boji, zato bo naredil vse, da 
vsaj lačni ne bodo. 
Č e m u pride na ušesa, da 
kdo grdo ravna z otroki, se 
usede i n napiše pismo soci-
a ln i s lužb i i n v a r u h i n j i 
otrokovih pravic. Do sedaj 
m u še n ihče n i odgovoril, 
tako da ne ve.^^i je njegov 
apel sploh prišel do cilja ah 
ne. Preden pa sva se poslo-
vila, me je prosil, naj za ko-
nec zapišem njegovo proš-
n jo staršem, k i nočejo a l i 
ne znajo s a m i skrbeti za 
lastne otroke: "Bolje kot da 
otroke daste v rejo, bi bilo, 
da j i m omogočite l jubeče 
otroštvo i n življenje s tem, 
da dovolite, da jUi posvojijo. 
Iz lastnih izkušenj vem, da 
je biti v rej i pekel, k i ga ni -
komur ne privoščim." 

(konec) 

Očka, kaj je to recesija; 

D A M J A N A Š M I D 

moj pogled 

Otroci so kot gobe. Vase 
vpijejo vse, kar slišijo, vidi-
jo, občutijo. Če vidijo i n ču-
tijo srečo, bodo znal i biti 
srečni. Č e sl iš i jo i n čuti jo 
skrb ter žalost, bodo postali 
zaskrbljeni i n potrti. V dru-
žinah, kjer se je že naselila 
stiska zaradi finančnih te-
žav, so otroci prvi, k i to za-
znajo. So kot radarji z naj-
bolj občutl j iv imi inštru-
menti . Kaj j i m reči, kako 
j i m razložiti ta svet kapita-
l izma, v katerem se vsi tru-
dimo preživeti? Očka, kaj je 
to recesija.' Kaj naj reče vse-
vedni očka, ko vanj zre mal-
ček in hoče pravi odgovor. 
Naj reče, da je to pošast, k i 
so jo naredil i vel ik i l judje, 
požrla pa bo male ljudi.' Naj 
m u pove, da smo si naložili 
več kot zmoremo i n da 

bomo morali bolj preudar-
no živeti? Mogoče bi b i l 
optimističen i n bi lahko re-
kel tako kot mnogi, da je re-
cesija prikriti blagoslov. Da 
je darilo, ki n a m prinaša več 
povezanosti (mar res?), več 
skrbi zase in za svoje druži-
ne (le k je se to vidi?), več 
prilagajanja in iskanja reši-
tev (zakaj potem samomo-
ri?), m a n j trošenja (če n i -
maš, ne moreš potrošiti) i n 
tako naprej. . . Težko je mal-
č k u razlagati ekonomske 
pojme i n suhoparno razla-
go o upadanju gospodarske 
rasti. Z a otroke smo odrasli 
vsemogočni. Povijamo nj i -
hove rane, j ih tolakmo, ku-
pimo igrače, spečemo torto 
i n znamo reševati enačbe. 
Potem pa kar naenkrat rece-
sija. Spet smo pri igri mo-

nopoli. T a m se kupuje, na-
jema, prodaja. Ko nimaš več 
denarja, si ga sposodiš v 
banki. Še malo, še malo več, 
največ ..., preko svojih spo-
sobnosti ... Potem začneš 
prodajati parcele. Č e so na 
n j i h tovarne z delavci, pro-
daš al i enostavno zapreš 
tudi nj ih. Preden j ih zapreš, 
s i v imenu recesije izplačaš 
visoko nagrado. Kaj se zgo-
di z m a l i m i pajacki, nikogar 
ne zanima. Ostanejo tam i n 
so izgubljeni. Potem je na 
vrsti razlaga o socialnem 
transferu, o tem, da sta ma-
lica i n kosilo v šoH zastonj, 
če ga ne moremo plačati, i n 
da morje letos odpade. I n 
na koncu s i naši malčki lah-
ko misl i jo samo eno: Odra-
s l i n i m a j o pojma, kako se 
igra monopoh. 

Q Q Q SODNA KRONIKA TEDNA 

P I Š E : S I M O N Š U B I C 

Pogojna kazen za 
Omarja Naberja 
Ljubljansko okrožno sodišče je 27-letnega pevca 

O m a r j a Naberja zaradi nasilništva nad 

2 2 - l e t n i m dekletom obsodilo n a s e d e m mesecev 

zapora pogojno z dveletno preizkusno dobo. Po 

besedah odvetnika Mitje Jeleniča Novaka je 

pevec zadovoljen, ker jie sodišče ovrglo tisti del 

obtožbe, kjer so m u očitali tudi spolno 

nadlegovanje, v s e e n o pa se bo n a sodbo pritožil. 

O m a r j a je policiji prijavila študentka, ker naj bi 

jo v noči na 2 7 . oktober 2 0 0 5 na plesišču 

ljubljanskega lokala B a c h u s spolno nadlegoval. 

S p e v c e m naj bi se na plesišču nekajkrat 

zaletela, kasneje pa naj bi jo pevec stiskal k sebi, 

grobo otipaval, jo oklofiital, podobno pa da je 

počel tudi z njeno prijateljico. Nekdanji 

zmagovalec E m e trdi, da se ni zgodilo nič od 

tega, kaj šele spolno nadlegovanje. 

Pripor za povzročitelja 
Preiskovalni sodnik celjskega okrožnega sodišča 

je za m e s e c dni poslal v pripor 31-letnega V a s j o 

Niegelhella iz P ^ e pri V e l e n j u , Id naj bi konec 

aprila v v i n j e n e m stanju povzročil p r o m e t n o 

nesrečo pri Celju, v kateri je u m r l o 2 6 - l e t n o 

dekle. Velenjčan je m e n d a sodniku razložil, da 

je 2 5 . aprila zvečer odšel spat in se sploh ne 

spominja, da bi kasneje sedel v avtomobil in se 

peljal po avtocesti. Tik pred avtocestnim 

i z v o z o m za Ljubečno je v noči n a 2 6 . april 

obdolženi z veliko hitrostjo trčil v m i n i avtobus, 

v katerem se je z dekliščine vračalo dvanajst 

deklet. A v t o b u s se je po trčenju prevrnil v 

obcestni jarek, pri tem pa je u m r l a 26- letna 

D a m j a n a H r i b a r iz Preserij pri Radomljah, dve 

dekleti pa sta se še posebno h u d o poškodovali. 

Po poročanju slovenskih časnikov je bil V a s j a 

Niegelhell v preteklosti že pogojno obsojen zaradi 

povzročitve p r o m e t n e nesreče, v kateri je u m r l 

sopotnik n a n j e g o v e m m o t o r n e m kolesu. 

Našli Šterkovo jadrnico 
Lunatic 
Po poročanju P o p T V je v torek raziskovalna ladja 

Roger Revel v Indijskem oceanu naletela na 

jadrnico izginulega slovenskega pomorščaka 

Jureta Šterka. Jadrnica Lunatic je bila zapuščena 

in v precej s l a b e m stanju, našli pa so ladijski 

dnevnik ter Šterkove fotografije, ki jih bodo 

oblastem izročili 15 . maja, ko se vrnejo s poti, je 

v poročilo zapisal drugi častnik ladje. Barko naj 

bi našli približno 5 0 0 milj jugovzhodno od zadnje 

u r a d n e lokacije v Indi jskem oceanu. V v s e m 

t e m č a s u pa se je obdržala na vodi. Šterk se je 

zadnjič javil 1 . januarja, pol m e s e c a kasneje pa 

se je za n j i m in jadrnico izgubila vsaka sled. 

Lunatic so zadnjič opazili 2 7 . januarja, vendar 

pa nanjo zaradi slabega v r e m e n a niso vstopili. 



Slovenci po svetu 
z Lubnikom med argentinskimi Slovenci (26) 

Evita in Maradona 
MARIJA VOLČJAK 

Argentina je po vsem svetu 
znana po tangu i n nogome-
tu. Njena simbola, k i sta do-
segla mitske razsežnosti, sta 
Evita in Maradona, k i pride-
ta na misel vsakomur, ko 
sliši za Argentino. Z a oba je 
značilno, da imata pristaše 
i n nasprotnike, svetlo i n 
temno plat, kar pomeni, da 
sta zelo človeška. Morda 
n a m v Sloveni j i mita i n s 
tem prepoznavnosti ne uspe 
ustvariti, ker morajo biti 
naši junaki brezmadežni. 
Spomin na Evito je pred leti 
utrdila pevka Madonna, od-
igrala jo je v f i l m u i n še ved-
no n a m zveni v ušesih "Ne 
joči za menoj, Argentina". 
Prav zanimivo je, da te pes-
m i med naš im potepanjem 
po Argentini n ismo sl išal i 
in n i m i je uspelo najti niti 
m e d star imi cedejkami v 

prodajalni sredi Buenos Ai -
resa. Na voljo je bilo kar ne-
kaj precej starejših posnet-
kov znamenitega pevca tan-
ga Carlosa Gardela. Njego-
ve cedejke so ponujali tudi v 
prodajalni za turiste, skupaj 
z argent insk im nogomet-
n i m dresom. 
Še bolj z a n i m i v se m i je 
zdel pripetljaj, ko smo se 
zadnj i dan podali v sosed-
njo Brazil i jo na ogled zna-
menitih slapov Iguazu. Č u -
dovite slapove s i delita Ar -
gentina i n Brazil i ja, argen-
tinski delež je večji, na bra-
zi lski strani pa je precej bo-
l je poskrbljeno za turiste. 
Spali smo v novem, zelo le-
pem hotelu, na večerjo so 
nas peljali v ogromno sa-
mopostrežno restavracijo, 
k i sprejme osemsto l jud i . 
Pojedli smo lahko, kolikor 
smo hoteli, tudi poslastice, 
kakršna so d e n i m o prepe-

l ičja jajca. Možakar pri so-
sednji m i z i s i j ih je naložil 
poln krožnik ... Moj sosed 
je zaradi požrešnosti zakin-
kal med predstavo i n zamu-
di l vroče brazilske lepotice, 
oblečene v kopalkam podo-
bne krpice. Ko je bila na vr-
sti Argentina, se je prikaza-
la podoba Evite, zadonela je 
"Ne joči za menoj, Argenti-
na". Matjaž na drugi strani 
mize je samo tiho zastokal: 
da m u je neprijetno ... 
Evita Peron bi bila danes 
stara devetdeset let. Rojena 
je bila v revščini in obogate-
la kot radijska i n filmska ig-
ralka ter manekenka. Slavo 
j i je prinesla poroka s pol-
kovnikom Juanom Pero-
nom, k i je leta 1946 postal 
argentiinski predsednik, Evi-
ta ga je na volitvah ognjevito 
podpirala i n do leta 1949 je 
postala najbolj \ p l i v n a ar-
gentinska osebnost. Njene 

fotografije so bile povsod, 
oblikoval se je močan kult 
osebnosti. Svojega porekla 
se n i sramovala, celo po-
udarjala ga je i n pomagala 
revnim, zato so jo preprosti 
l judje oboževali. Nasprotni-
ke je imela med bogatimi in 
v vojski, znana je bila po 
maščevalnosti i n na njenem 
črnem seznamu so se znaš-
l i tudi nekateri umetniki . 
Leta 1951 se je skušala povz-
peti na podpredsedniški 
položaj, kar so j i vojaški vo-
ditelji preprečili. Z a argen-
tinske razmere njena izvoli-
tev ne bi bila nič nenavadne-
ga, saj je denimo aktualna 
predsednica Kristina Kirch-
ner nasledila svojega sopro-
ga. Evito Peron je neuspeh 
zelo prizadel, leto kasneje je 
umrla za rakom, stara 33 let. 
Njeno telo so balzamirali in 
ga položili v grobnico, ven-
dar so ga vojaki leta 1955, ko 

je vojska prevzela oblast, 
ugrabil i i n se nad n j i m iz-
živl jal i . Kasneje so truplo 
odpeljali v Italijo i n ga tam 
pokopali. Ko se je Juan Pe-
ron po šestnajstih letih vrnil 
na oblast, so Evito vrn i l i v 
Argentino i n jo znova poko-
pali v grobnico na znaii iei i i -
tem pokopališču La Recole-
ta v Buenos Airesu. 
Argentinci ne zahajajo na 
pokopališča, le na Evitinem 
grobu so vedno rože. Poko-
pališče La Recoleta obiskuje-
jo predvsem turisti, saj je 
prav neverjetno, koliko dra-
gocenega kamna sO si nalo-
ž i l i bogataši, grobnica stoji 
pri grobnici, da n i prostora 
niti za košček zelene trate. 
Sicer je v Buenos Airesu da-
nes v navadi upepelitev, žare 
odnesejo domov, kar pri nas 
n i dovoljeno. 
D r u g i argentinski in i t je 
nogometaš Diego Armando 

Maradona. Le kdo ne pozna 
kuštravega fantiča, k i je bi l 
leta 1 9 6 0 rojen v La Boci, v 
revnem j u ž n e m predelu 
Buenos Airesa i n postal no-
gometni bog. Kar na štir ih 
svetovnih prvenstvih je ig-
ral, po neponovljivi slavi ga 
je pošteno 'biksal'. Zato ga 
danes opisujejo z beseda-
mi : športni heroj, l j u d s k i 
junak, padli idol. Svetovni 
slavi i n tragičnemu padcu 
sedaj sledi preporod. Mara-
dona se dokazuje kot trener 
argentinske nogometne re-
prezentance, čeprav trener-
ske šole n i m a i n čeprav je 
sam imel težave z discipli -
no. Toda razmere v repre-
zentanci vsekakor dobro 
pozna, saj je bil dolga leta 
njen kapetan. 
Danes dokazuje, da m u 
belo-svetiomodri dres po-
m e n i največ, s tem pa Ar -
gentincem sega v srce. 

Pokopališče bogatih La Recoleta Čudoviti slapovi Iguazu Evltina podoba in pesem "Ne joči za menoj, Argentina" 

Slovend v zamejstvu (141) 

Minister med Slovend v Avstriji 

JOŽE KOŠNJEK 

med sosedi 

Minister za Slovence v za-
mejstvu in po svetu dr. Bošt-
jan Žekš se ta teden srečuje s 
predstavniki Slovencev na 
Madžarskem in v Avstriji. V 
ponedeljek se je v Ljubljani 
pogovarjal s predsednikom 
Zveze Slovencev na Madžar-
skem Jožetom Hiraokom, v 
torek pa je obiskal Slovence 
na avstrijskem Štajerskem, 

ki so dobili z ureditvijo Pav-
love hiše v Potmi/Laafeld 
boljše pogoje za delo. V sre-
do so ministra v Ljubljani obis-
kali predstavniki vseh slo-
venskih mladinskih organi-
zacij v Avstriji i n predsednik 
delovne skupnosti zasebnih 
dvo- i n večjezičnih vrtcev v 
Avstriji. Dvojezična predšol-
ska vzgoja je zelo pomemb-

Evropske zvezde pred vhodom v stari del Pllberka 

na za dolgoročno ohranitev 
slovenščine. Danes pa odha-
ja minister na obisk k Slo-
vencem na Koroško. Najprej 
bo obiskal Viš jo šolo za go-
spodarske poklice v Šentpe-
tru/St. Peter v Rožni dolini, 
nato pa Kulturni in komuni-
kacijski center K & K v Šent-
janžu/St. Johann v Rožni do-
lini. Obisku dvojezične obči-
ne Bi lčovs/Ludmannsdorf 
bo sledil pogovor na general-
n e m konzulatu Republike 
Slovenije v Celovcu in nato 
pot v Tinje/Tainach v Podju-
ni , kjer bo v Katoliškem 
domu prosvete Sodalitas po-
govor s političnimi predstav-
niki Slovencev na Koroškem, 
po katerem bo na konferenci 
za novinarje strnil svoje vtise 
z obiska na Koroškem. 
V Pliberku/Bleiburg, kjer je 
po zadnjih občinskih volitvah 
dolžnost mestnega svetnika, 
zadolženega za kulturo, spre-
jel odbornik Enotoe liste Ju-

rij Mandl, ki je eden od štirih 
predstavnikov slovenske 
Enotne liste v mestaem sve-
tu, so v soboto praznovali 
loo-letnico ustanovitve Slo-
venskega prosvetnega druš-
tva Edinost Še posebej so se 
spomnil i dveh zaslužnih 
mož za nastanek i n obstoj 
društva: dolgoletaega kapla-
na Janeza Hombdka, k i so 
ga nacisti avgusta leta 1942 
umoril i v taborišču Dachau, 
i n gostibiičarja Štefana Brez-
nika (njegova žena je bila s 
Trate pri Škofji Lola), k i je 
pred drugo svetovno vojno 
kljub grožnjam vztrajal v Pli-
berku i n pomagal slovenske-
m u društvu. Proslava stolet-
nice slovenskega kulturnega 
društva, ki je eno od najbolj 
delavnih društev v občini, je 
bila tudi ena od prireditev v 
čast Evropske razstave, ki so 
jo odprli 1. maja i n za to pri-
ložnost olepšali mesto. Na 
Evropskem trgu pred mest-

Dr. Boštjan Žekš, minister 
za Slovence v zamejstvu in 
po svetu / Foto: Tina Doki 

no cerkvijo so vtisnili simbo-
le 27 članic Evropske unije in 
Švice. Prizorišča Evropske 
razstave so tudi Muzej Wer-
nerja Berga, Mestni trg i n 
Vrt religij, v katerem skulp-
ture ponazarjajo sožitje raz-
ličnih kultur in religij. 



GG + razgled 

Človeška farma 
M I H A N A G U Č 

Mihovanja 

Pisatelj George Onvel l je v 
romanu Živalska farma, Id je 
prvič izšel leta 1945, prikazal 
tedanjo sovjetsko dnižbo v 
prispodobi - živalske farme. 
Na njej imajo glavno besedo 
najbolj inteligentne med ži-
valmi - prašiči. Če bi zdaj v to 
farmo vključili še ljudi, bi jo 
prašiči slabo odnesli. Dobr-
šen del človeštva j ih že tako 
ali tako priznava le kot enega 
najbolj slastnih virov svoje 
prehrane, zdaj pa so postali 
še krivci za gripo, k i je v 
zadnjih tednih zajela cel pla-
net. Bolj ko je pod kontrolo, 
se ta pandemija izkazuje kot 

norija (človeška, seveda), gri-
pa pa bolj za človeško kot 
prašičjo. Izraz "prašičja" za-
vaja. Navajam, kar je izjavil 
dr. Zdravko Valenčak z Vete-
rinarske fakultete v Ljublja-
ni: "Po nedolžnem so prašiča 
okrivili zanjo, saj gre za me-
šanico virusov ptičjega, pra-
šičjega in človeškega izvora, 
pri čemer tisti človeškega iz-
vora predstavlja pribl ižno 
polovični delež, preostala dva 
pa vsak po čctrtinski." 
T u d i sicer je položaj na člo-
veški farmi tak, da ne sme-
mo brž kupiti vsega, kar nam 
posredujejo medij i . Zdaj je 
že vsem jasno, da ^obalne fi-
nančne krize ne smemo je-
mati kot kako naravno kata-
strofo, povzročeno od neke 
višje sile. Povzročili so jo fi-
nančni mešetarji sami v svo-
jem pohlepu. Tako bi človek 
prej verjel, da so "prašičjo" 
gripo med l judi umetno za-
sejali farmacevtski lobiji - z 
namenom, da razprodajo 
ogromne zaloge zdravila ta-
miflu, ki so j i m ostale še od 
"neuspele" ptičje gripe; za 
krivce pa so razglasili praši-
če. Srčno upam, da to n i res, 
a če bi bilo, se ne bi čudil. 
Naše zaupanje je po velikih 
lažeh zadnjega časa zajela 
erozija. 

Hkrati je prav presenedjivo, 
kako visoke vrednosti na člo-
veški borzi dosegajo delnice 
našega življenja. Tllasti, če j ih 
primerjamo s tistimi, k i so 
j ih imele leta 1945. Takrat se-
veda n i izšla le Orwellova en-
kratna satira; na jutrišnji dan 
(9. maja) se je končala vojna. 
Končala se je kot vsaka druga 
- za ene kot zmaga, za druge 
kot poraz. Zmagovalci so sla-
vili, premagance je doletelo 
gorje. Zmagovalci so že med 
vojno sklenili, da za naciste 
i n njihove kolaborante ne bo 

milosti. In je n i bilo, tudi pri 
nas ne. Maršal Tito, ki je bil 
eden od zmagovalcev, je z 
balkona ljubljanske univerze 
in pred velikansko množico, 
zbrano na trgu pod nj im, 26. 
maja 1945 med drugimi izre-
kel tudi tele besede: "Kar se 
tiče onih izdajalcev, ki so v 
državi sami, v vsakem naro-
du posebej, je to stvar prete-
klosti. Roka pravice, roka 
maščevalka našega ljudstva 
je že dosegla ogromno ved-
no, a samo manjšemu delu 
izdajalcev se je posrečilo po-
begniti pod okrilje pokrovite-
ljev izven naše dežele. T a 
manjš ina ne bo nikdar več 
gledala naših divnih planin, 
naših cvetočih polj. Če bi se 
to vendarle godi lo , bo traja-
lo zelo kratek čas ..." In res: 
že čez nekaj dni so začeli z 
one strani Karavank voziti 
vlaki, polni domobrancev in 
drugih "izdajalcev". Iz zabi-
t ih vagonov so že zadnjič 
ugledali "divne" planine in 
cvetoča polja, potem pa so 
bi l i poslani v H a d (v H u d i 
Jaird i n mnogih drugih kra-
j ih h u d ^ imena). 
Ko danes presojamo njihovo 
usodo, se nam prikazuje kot 
strašna. T u d i zato, ker v leto 
1945 projiciramo vrednost, 
k ^ š n o ima človeško življe-
nje v zaliodnem svetu danes. 
Pr i tem pozabljamo, da je 
bila takrat ta vrednost pre-
tresljivo nizka, za poražence 
pa nična. Kakor je za nekate-
re na globalni Človeški farmi 
še danes. Če od gripe, ki jo je 
staknil v Mehiki, umre kak 
zahodni turist, je to planetar-
n i dogodek, vreden vse po-
zornosti i n obžalovanja. Če 
se to zgodi Mehičanu, je že 
manj tragično. Če od lakote 
ali žeje v podsaharski Af i ik i 
umre neznani otrok, pa tega 
še opazimo ne.. . 

Vaš razgled 

• , . 

Minula smučarska sezona je bila za slovenska smučišča zelo uspešna. Na prav poseben 
način so jo zaključili na smučišču Krvavec, ki je bilo po mnenju poslušalcev oddaje Dobro 
jutro, Slovenija najboljše smučišče sezone. Smučarji so s skokom v vodo že naznanili 
poletno sezono. 1 Foto:Tina oon 

Da naši bralci tudi na počitnice odnesejo svoj najljubši časopis, je dokaz spodnja slika, 
ki je nastala ob Mrtvem morju. Tam se turisti mažejo z blatom, ki je odlično za zdravljenje 
kožnih bolezni. Kot je tudi opazil |anez )ereb iz Stražišča, smo Slovenci po svetu vedno bolj 
prepoznavni, dober Gorenjski glas pa seveda gre tudi v deveto vas! V. S. 

M A R J E T A S M O L N I K A R 

sedmica 

Imeti, ne potrebovati 
LetoSnje prvomajske praznike si 
bomo v prvi vrsti zapomnili po 
paniki, ki so jo "skrbniki" 
zdravja na globalni in lokalni 
ravni zagnali zaradi peščice 
domnevno gripoznih Mehiča-
nov. V Luksemburgu je poteka-
lo celo izredno zasedanje 
ministrov držav danic Evrop-
ske zveze, pristanih za zdrav-

je, na katerem ni, kajpada, 
manjkal niti slovenski minister 
Borut Miklavčič. 
Menda so ministri glave stak-
nili skupaj zato, "da bi v naj-
vei^i možni meri omejili širitev 
novega virusa gripe Hi Ni in 
posledice". Tako vsaj je prepla-
šeno slovensko javnost po se-
stanku na vrhu obvestil mini-
ster Borut Miklavčič in jo mi-

mogrede še nekoliko potolažil. 
Češ da so se obstoječe strokovne 
strukture tako na evropski kot 
tudi na domači ravni "hitro in 
učinkovito" odzvale. Vsi kas-
nejši ukrepi bi bili bojda za-
htevnejši in dražji in temu so 
se menda želele izogniti vlade 
držav Članic EZ. 
Čeprav so se podatki o do-
mnevno okuženih in domnev-
no mrtvih Mehičanih zaradi 
domnevnega novega virusa gri-
pe spreminjali hitrge kot april-
sko vreme, so vlade držav danic 
EZ na vrat na nos in menda za 
vsak primer prifrarKoskem pod-

je^u Rodte pokupile (po mojem 
predvidevanju) vse zalogi tami-
jiuja. Pri čemer je najbdj zani-
mivo dgstvo, da tamijlu obole-

nja sploh nc prepreči, pač pa Ic 
rtekoliko skrajša oziroma olajša 
potek bolezni. Povedano druga-
če, z zdravstvenega vidika bi 
bilo čisto vseeno, če bi se vlade iz 
strahu pred pandemijo gripe za-
ložile z milom in brisačami. 
(Minu^ede, strokovnjaki Inšti-
tuta za varovanje zdravja so dr-
žavljanom svetovali, naj upošte-
vajo higienske nasvete in si umi-
vajo roke.) Je pa res, da bi mora-
lo omenjeno franco^ podje^e v 
tem primeru in po poteku roka 
trajanja svoj proizvod uničiti na 
lastne stroške. 

Vsekakor je za podje^e Rocheji-
nančno ugodngša aktualna re-
šitev. Pomeni, da za uničenje 
zalog tamijluja poskrbijo posa-
mezne države, saj je možnost. 

da pride do pandemije virusa 
gripe A HiNi manjša, kot da 
pade na katero od evropddh dr-
žav,.denimo, ruski satelit. Sploh 
pa je tako, da strokovnjaki Inšti-
tuta za varovanje zdravja v 
Ijubljani ne govorijo dodedno o 
novem virusu gripe, pač pa o gri-
pi podobnem obolenju. Se pravi, 
enkrat govorijo o novem virusu 
gripe A HiNi, drugič pa kratko 
malo o gripi podobnem obole-
nju. In če bi ^ za dednje, zgplj 
za gripi podobno obolenje, me 
resno zanima, koliko bi tamijlu 
sploh zal^d? Ampak, važnoje, 
da ga imamo. Tamijlu, namreč. 
Vsaj kar se nas, Slovencev, tiče, 

je tako, da smo bolj kot od viru-
sa gripe A HiNi ogroženi od pi-

janih in brezvestnih voznikov. 

Smrt v prometni nesreči je 
na sončni strani Alp najnevar-
nejša epidemija, ki ji, žal, ni kos 
nobena industrija. Še najmanj 

farmacevtska. 
Proti epidemiji pijanih in brez-
vestnih voznikov seje rrwgoče 
boriti najmanj na tri načine 
Prvič, s premišljeno in do naj 
manjše podrobnosti izpopolnje 
no prometno vzgojo, ki se ne za 
čne pri osemnajstih, ampak pri 
treh letih starosti, drugič, z do-
življenjskim odvzemom vozni-
Scega dovoljenja v primeru pov-
zročitve prometne nesreče s 
smrtnim izidom, tretjič, z do-
sledno in vseobsegajočo propa-
gando vrednot, ki zadevajo živ-
ljenje, kot enkratno, neponov-
ljivo in čudovito dgstvo. 
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i ne želimo odpuščati 
Tako pravijo v Združenju manager, ki letos praznuje 20 let delovanja. Čas je za dialog, 
transparentnost in odločne ukrepe, dodajajo. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Ljubljana - "Gospodarska kri-
za v Sloveniji je kritična zara-
di treh razlogov: visoke izvoz-
ne odvisnosti, nezrelosti poli-
tičnega in gospodarskega si-
stema in nezadostne konku-
renčnosti. Kje so naši realni 
nacionalni interesi? Ne v za-
ščiti tajkunov, ampak ohra-
nitvi in povečevanju števila 
delovnih mest," je ob pred-
stavitvi dela ob 20-letnici 
Združenja manager povedal 
Peter Ktaijič. Kriza je prilož-
nost, če bomo nehali linčati 
menedžerje, vzpostavili dia-
log med državo, delodajalci 
in delojemalci (sindikati) in 
dolgoročno več vlagali v izob-
raževanje, inovacije in nego-
vali vrednote, predvsem delo. 

Kraljič je presenetil z na-
povedjo, da bo lahko negativ-
na rast slovenskega BDP celo 
sedemodstotna (iz EU so 
Sloveniji ta teden napovedali 
3,8-odstotno negativno rast), 
glede napovedi o pozitivni 
rasti v prihodnjem letu je 
skeptičen. "Dosedanji uspeh 
sloveriiikega gosg^daiiitva 
gre tudi na račun menedžer-
jev in podjetnikov, v teh ča-
sih pa se morajo lastniki ob-
našati krizi primemo in od-
govorno ter spremeniti pri-
čakovanja," pravi Kraljič. 

Ne bodo ne kritizirali 
ne branili kolegov 

Franjo Bobinac, predsed-
nik uprave Gorenja in začas-
ni predsednilc združenja, pra-

Peter Kraljič 

vi, da je slovenski menedž-
ment družbeno odgovoren: 
"Naša naloga niso odpušča-
nja, ampak pridobivanje no-
vih poslov, obvladovanje stro-
škov, razvoj, investicije ..." 
Poudarja, da gre v teh časih 
tudi za krizo vrednot, vendar 
na splošno ne želijo ne kriti-
zirati ne braniti svojih kole-
gov, Id so se lotili menedžer-
skdh odkupov, svoje morajo 
povedati organi pregona. Ob 
tem je Borut Bratina povedal, 
da nadzorni sveti ne bi smeli 
vplivati na delovanje uprav, 
čeprav prihaja do prevzemov: 
"Naloga nadzornikov je, da 
kontrolirajo upravo, v raz-
merja med lastniki in upravo 
se ne smejo mešati." 

"Razsežnost krize se bo v 
Sloveniji šele pokazala, zato 
je naloga menedžerjev, da 
hitro ukrepa," pravi Sonja 
Gole, generalna direktorica 
Adria Mobil: "Vsi podpira-
mo spremembe, dokler nas 

Žiga Debeljak 

ne zadenejo. V krizi je ključ-
no sodelovanje menedž-
menta in sindikatov." Podo-
bno meni tudi Žiga Debe-
ljak, predsednik uprave Mer-
catorja: "Krizne ukrepe lah-
ko realiziramo le ob uspeš-
nem komimiciranju. Vsem 
zaposlenim je treba jasno 
razložiti situacijo in časovni 
okvir ukrepov." 

Podjetnik dela 
2 4 ur na dan 

Cvetka Selšek, predsedni-
ca uprave SKB, pravi, da je v 
njeni 30-letni k ^ e r i gospo-
darstvo nenehno v krizi, od 
pomanjkanja deviz do izgu-
be trgov nekdanje Jugoslavi-
je in drugega: "Krizne situa-
cije so za menedžment pra-
vilo. Zanimivo je, da j ih čuti-
jo v glavnem velika podjetja, 
mali pa so fleksibilni in se 
znajo vedno prilagoditi. 
Tudi Slovenija bi se morala: 

Joc Pečečnik / vm fmo: c«Hd lovc« 

manj bi vlagala v avtomobil-
sko industrijo, priložnost pa 
poiskala v turizmu." Med pr-
v imi je v Sloveniji mene-
džerski odkup opravila ekipa 
Jožeta Memiala, predsedni-
ka uprave BTC: "Malokdo 
ve, da je 51 odstotkov B T C v 
rokah zaposlenih. To je ključ 
do uspeha, zato bomo tudi 
mlajše spodbujali k nakupu 
deležev in jih tudi s tem na-
grajevali." 

Joc Pečečnik, ki sodi med 
najuspešnejše slovenske 
podjetnike, pravi, da m u je 
uspelo, ker 24 ur na dan raz-
mišlja o podjetju, razvoju, 
novih priložnostih: "Rad se 
soočam s težavami, saj se z 
njimi velikokrat pokaže tudi 
izziv. Žal kriza jemlje tudi 
veliko sodalno ceno, vendar 
je menedžerjem treba za-
upati. Vsi moramo vedeti, da 
je bilo delo v prejšnjih letih 
prelepo in bo potrebna trno-
va pot, da bo zopet tako." 

Big Bang odhaja iz Qlandie 
v Merkurju zanikajo, da bi zapirali trgovine, nekaj manj bo le Big Bangovih. 

BOŠT7AN BOGATAJ 

Naklo - "V Merkurju zapira-
mo samo trgovine, ki j ih seli-
mo v nove, večje centre. Ne 
gre torej za zapiranja, ampak 
selitve. Na Gorenjskem se bo 
to zgodilo v Škofji Loki, ko 
bomo odprli velik, sodoben 
center ter vanj preselili tudi 
stari, neprimerni trgovini," 
na naše preverjanje resnič-
nosti informacij o zapiranju 
Merkurjevih trgovin (zaradi 
finančno-gospodarske krize) 
odgovarja Rok Istenič, pred-
stavnik za stike z javnostjo v 
nakelskem Merkurju. 

Nadalje pojasnjuje, da tr-
govske centre v Merkur 
Group (Merkur in Big Bang) 
zapirajo le v dveh primerih: 
kjer zaradi gradnje novega, 
boljšega centra v istem 

V Ško^i Loki bo Merkur zaprl dve trgovini, vendar le zaradi 
selitve v nov trgovski center, ki so ga šele začeli graditi. 

mestu stare trgovine niso 
več potrebne, kot bo letos v 
Škofji Loki, Miirski Soboti, 
Ljubljani; v najetih prosto-
rih, kjer rezultati ne upravi-

čujejo stroškov najemnine. 
"Prednost najetih prostorov 
je v večji prilagodljivosti sta-
nju na trgu. Kot skrben go-
spodar ob selitvi frekvence 

kupcev hitro selimo tudi 
naše trgovine," pojasnjuje 
Istenič. 

Merkurjevih trgovin ne bo-
do zapirali, d n ^ č e pa je v Big 
Bangu. "Zapiramo trgovine 
v Kočevju, Slovenj Gradcu, 
Postojni, Velenju in kranjsko 
trgovinico v Qlandii. Razlog 
zapiranja je zmanjšanje pov-
praševanja, v kranjskem pri-
meru pa zamik širitve centra 
v bližnjo prihodnost, majhen 
prostor, v katerem smo se-
daj, pa nam za daljše obdo-
bje ne ustreza," pojasnjuje 
Bojan Knuplež, direktor Big 
Bang. V Kranju ostaja večji 
Big Bang na Primskovem, 
kamor se bodo preselili vsi 
zaposleni za nedoločen čas v 
Qlandii, brez podaljšanja po-
godb pa bodo ostali zaposle-
ni za določen čas. 

Brezposelnost še raste 
BOŠTJAN BOGATAJ 

Kranj - Brezposelnost na Go-
renjskem še vedno raste, saj 
se je na Zavodu RS za zapo-
slovanje, Območna služba 
Kranj, samo aprila število po-
večalo za 144 oseb ali pet od-
stotkov. Največje povečanje 
so zabeležili v škofjeloškem 
uradu za delo, kjer se je števi-
lo povečalo za desetino (87 
oseb), najmanj v Kranju (za 
3,6 odstotka ali 93 oseb). Pri-
merjava lanskega in letošnje-
ga aprila kaže, da se je brez-
poselnost na Gorenjskem 
povečala za 61,5 odstotka. 

Stopnja registrirane brez-
poselnosti je na Gorenj-

skem februarja znašala 6,1 
odstotka in je za 2,1 odstot-
ne točke nižja od stopnje re-
gistrirane brezposelnosti v 
Sloveniji (8,2 odstotka). Pre-
tekli mesec se je v evidenco 
brezposelnih oseb prijavilo 
največ oseb, ki so opravljali 
preprosta dela, sledijo j i m 
upravljavci strojev i n na-
prav, industrijski izdelovalci 
in sestavljavci ter poklici za 
neindustrijski način dela. 
Delodajalci so najbolj pov-
praševali po poklicih za sto-
ritve, prodajalcih ter po po-
klicih za preprosta dela, iz 
evidence brezposelnih oseb 
pa se je v aprilu izpisalo 651 
oseb. 

zdaj sem pa 
dovolj velik, da 
si zaslužim 
svojo sobo! 

č e ste se odločili za nakup ali ste tik pred 
začetkom gradnje novega doma, je zdaj čas, da 
izkoristite našo ponudbo stanovanjskih kreditov. 
Obrestna mera je izjemno ugodna, lahko celo 
fiksna, odplačilna doba tudi do 30 let, mesečni 
obrok pa namesto tretjine lahko doseže tudi 60 
odstotkov plače ali pokojnine. 

Z zelo ugodno obrestno 
mero in mesečnim 
obrokom tudi do 60 % 
plače ali pokojnine! 

www.gbkr.si 

Gorenjska ̂ ^ Banka 

http://www.gbkr.si
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Mešetar 
CVETO ZAPLOTNIK 

Vlada je na nedavni seji s 
spremembo uredbe o pri -
stojbini za vzdrževanje gozd-
nih cest določila novo poraz-
delitev s pristojbino zbrane-
ga denarja med občine, s ka-
tero je nadomestila tisto i z 
leta 2007, k i ni več ustrezala 
dejanskemu stanju. Osnova 
za razdelitev denarja m e d 
občine je dolžina gozdnih 
cest, ta pa se je spremenila 
zaradi gradnje novih cest, 
posodobitve evidenc i n vra-
čanja gozdov v denacionali-
zadjskih postopkih. Po zako-
n u o gozdovih morajo pri -
stojbino plačevati vsi lastniki 
gozdov, vendar ta n i enaka 

za vse: lastniki zasebnih goz-
dov jo plačujejo po stopnji 
9 4 odstotka od katastrskega 
dohodka gozdnih zemlj išč, 
sklad kmetijskih zemljišč i n 
gozdov, Id gospodari z držav-
n i m i gozdovi, pa po 12,8-
odstotni stopnji. Lastniki 
zberejo s pristojbino 6 0 od-
stotkov denarja za vzdrževa-
nje gozdnih cest, 4 0 odstot-
kov pa ga prispeva država iz 
proračuna. Letos naj bi s pri-
stojbino zbrali d\'a mil i jona 
evrov, državni prispevek pa 
naj bi znašal 1,2 milijona. 

V tabeli predstavljamo, ko-
likšen delež zbrane pristojbi-
ne bodo po novem za vzdrže-
vanje gozdnih cest dobile po-
samezne gorenjske občine. 

Obdna D e k ž ( v % ) Občina Delež (v % ) 
Bled 0,536 Bohinj 1,931 
Cerklje 0,254 Domžale 0,166 
Gorenja vas - Poljane 0 4 9 5 Gorje 1,213 
Jesenice 0.353 Jezersko 0,708 
Kamnik 1 ,269 Komenda 0,084 
Kranjska Gora 1.143 Kranj 0,596 
Lukovica 0,275 Medvode 0,037 
Mengeš 0,092 Moravče 0,144 
Naklo 0,L42 Preddvor 0,329 
Radovljica 0,641 Šenčur 0,203 
Škofja Loka 0 4 0 8 T r z i n 0,041 
Tržič 1,244 Vodice 0,112 
Železniki 1 ,061 Ž i r i 0,145 
Žirovnica 0,197 

0,145 

CERKLJE 

Izbor mlade kmetice leta bo v Cerkljah 

Ker je lani mlada kmetica leta postala Marija Grilc z Ambro-
ža pod Krvavcem, bo letošnji Izbor v Cerkljah. Prireditev, ki 
jo pripravljajo Kmečki glas, Zveza kmetic Slovenije in Obči-
na Cerklje, bo v soboto, 20. junija. C. Z . 

)M|iirstvo 
FmcI ŠlamijMllfcdelavcI 

'HI 

Zelenjavni vrt 

Za vas beležimo čas 

Nova. posodobljena izdaja 

z novimi sortami ^oraj vseh 

vrst sadja in z novostmi na 

področju naravi prjaznega 

varstva sadnih rastlin. 

412 strani, trda vezava 

Cena: 33 € + poštnina 

ZA NAROČNIKE 
CORENISKEGACUSA 
POSEBEN POPUST! 

Zelenjavni vrt je vi'' veselja in 

zdrave, doma pridilane zele-

njave. Knjiga dokazuje, da 

lahko uspešno vrtr.arimo brez 

uporabe kemičnih sredstev. 

300 strani, trda vezava 
Cena: 28 € + poštnina 

Naročniki knjigo s 
popustom lahko kupite 
na CC, Bleiweisova cesta 
4 v Kranju (vsak dan od 
8. do 19. ure. v petek do 
16. ure), jo naročite po tel. 
št.: 04/201 42 41 ali na 

Gorenjski Glas 

Gorenjci imajo dobro žganje 
Gorenjski žganjarji so bili uspešni na ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij in na ocenjevanju 
koroškega združenja Mostbarkeiten. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - V Minoritskem sa-
mostanu na Ptuju bo ob kon-
c u meseca že dvajseta razsta-
va Dobrote slovenskih kme-
tij, na kateri bodo kmetije iz 
Slovenije i n iz zamejstva 
predstavile najboljše krušne, 
mlečne i n mesne izdelke, 
sadne sokove, suho sadje, 
konzervirano zelenjavo, kis, 
olje i n druge prehranske iz-
delke. Zdaj so znani že tudi 
rezultati ocenjevanja žganj, 
tudi v tej skupini izdelkov so 
se gorenjski "žganjekuhi" 
dobro odrezali. Pr i žganjih iz 
sliv je Ivanka Kocjančič s Ka-
tarije pri Moravčah dobila 
srebrno priznanje. Pr i žga-
n j ih iz jabolk je dato prizna-
nje dobil Aleš Jerala iz Pod-
brezij, bronasto pa Janez 
Markuta iz Čadovdj, Roma-
na i n V i n k o Kimovec iz Bu-
kovice pri Vodicah i n Rajko 
Mazi iz Zabukovja bronasto. 
V skupini viljamovk je Janko 
J ^ č iz Podbrezij prejel zla-
to priznanje za Matijovčevo 
viljamovko, Aleš Jerala, prav 
tako iz Podbrezij, srebrno za 
viljamovko, Mihael Kosmač 
z Dovjega srebrno za "tado-
mačo" vil jamovko, Janez 
Markuta iz Čadovelj pa bro-
nasto za viljamovko. I n kako 
se je komis i ja odločila pri 
ocenjevanju žganja iz tepk 
oz. tepkovca? Zlato priznanje 

Janko Jeglič / f«® t?« dm 

je kot edini z Gorenjskega 
prejel Rajko Mazi iz Zabu-
kovja, srebrnega pa so dobili 
D a m j a n Snedec z Zgornje 
Besnice, Marinka Gantar iz 
Malenskega Vrha, Janez Po-
točnik iz Bukovega Vrha, 
Franc Starman iz Rakovice 
i n Franc Ž a n iz Pševa. V 
konkurenci žganja iz hrušk 
je zlato priznanje dobil An-
drej Kršinar s Topola pr i 
Medvodah, srebrnega Leo-
poldina B t ^ t a j iz Kladja i n 
Tone Šinkovec iz Leskovice, 
bronastega pa Albin Košir s 
Topola. Pri žganju iz češenj 
je kot edini zlato priznanje 
prejel Tone Šinkovec, pri bri-
njevcu so srebrno priznanje 
dobili A lb in Košir, Jože Ča-
dež z Loga pri Škofji Loki i n 
Janez Kržišnik s Četene Rav-
ni, bronastega pa Leopoldina 

Aleš Jerala 

Bogataj. Poglejmo še dosež-
ke gorenjskih žganjarjev v 
konicurend mešanih žganj! 
Zlato priznanje so prejeli 
Olga Debeljak z Jarčjega 
Brda, Jože Bešter iz Rovt pri 
Podnartu in Mihael Kosmač 
z Dovjega, bronastega pa 
Jože Čadež. 

Odlični zeliščni napitek 

Koroško združenje Most-
barkeiten je tudi letos pripra-
vilo v Št. Pavlu v Labotski do-
l in i mednarodno ocenjeva-
nje izdelkov iz sadja Alpe-
Adria, na katerem je več kot 
dvesto k m e č k i h gospodar-
stev iz Avstrije, Italije, Nem-
čije i n Slovenije predstavilo 
čez tisoč izdelkov iz sadja -
žganje, likerje, sadne sokove, 
sadno vino, kisa... Z Gorenj-

''Genski" zakon pripravljen 
Vlada je sprejela predlog zakona o soobstoju gensko spremenjenih rastlin 
z ostalimi kmetijskimi rastlinami in ga poslala v obravnavo državnem zboru. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana • Slovenija kot čla-
nica Evropske unije ne more 
popolnoma prepovedati upo-
rabe ali gojenja gensko spre-
menjenih rastlin (GSR), prav 
tako ne more izključiti nobe-
nega načina kmetovanja ali 
pridelovanja G S R tistih sort, 
ki so vpisane v skupni kata-
log sort poljščin i n katalog 
zelenjadnic. Načelo svobod-
ne izbire načina pridelave 
kmeti jskih rastlin namreč 
pomeni, da se vsak pridelova-
lec lahko odloči za konvend-
onabio, integrirano, ekološko 
pridelavo ali pridelavo GSR, 
vendar pa je ob tem treba za-
gotavljati sledljivost, k i po-
trošniku omogoča izbiro. 

Na ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo i n prehrano 
so zakon o soobstoju G S R z 
drugimi kmeti jsk imi rastli-
nami začeli pripravljati v letu 
2006, Evropska komisija ga 

je dokončno potrdila maja 
lani, postopek potrjevanja pa 
je trajal tako dolgo predvsem 
zato, ker je Slovenija vztraja-
la na tem, da se mora pride-
lovalec G S R s sosednj imi 
kmeti i n lastniki kmetijskih 
zemljišč dogovoriti za izvaja-

sko nespremenjenih rastli-
nah, vzpostavitev območij z 
G S R i n brez njih, postopek 
prijave pridelave, strokovno 
usposabljanje, register pride-
lovalcev, inšpekcijski nadzor, 
uveljavljanje odškodnine i n 
kaznovanje. Z a morebitno 

Obseg priddave gensko spremenjenih rastlin se je lani 
v svetovnem merilu p o v e ^ za devet odstotkov. Edmo 
dovoljeno gensko spremenjeno rastlino v Evropski unij i , 
to je koruzo M O N 810, pridelujejo v Španiji na 79.200 
hektarjih, na Češkem na 8.300 hektarjih, na Portugalskem 
na 4.800 hektarjih, pridelujejo pa jo še v Nemčij i , 
na Poljskem i n Slovaškem. 

nje določenih ukrepov. Pr i 
pripravi zakona so sodelova-
le tudi nevladne organizaci-
je, večina med n j imi ga pod-
pira, uskladili pa so ga tudi v 
koalidji. 

PredJagani zakon določa 
ukrepe za preprečevanje pri-
sotnosti gensko spremenje-
nih organizmov (GSO) v gen-

škodo, Id bi nastala zaradi pri-
sotnosti G S O v rastlinah ali 
pridelkih, ki se pridelujejo 
brez uporabe GSO, je po na-
čelu "povzročitelj plača" kriv 
tisti, ki prideluje GSR. Če pov-
zročitelj n i znan, se odškodni-
na plača iz p o s e b n ^ prora-
čimskega vira, v katerega vpla-
čujejo vsi priddovald GSR, 

Rajko Mazi 

skega sta z izdelki na ocenje-
vanju sodelovala dva. Janko 
J^^ ič iz Podbrezij je za ze-
l iščni napitek prejel zlato pri-

/znanje in z n j i m osvojil še 
naslov nadonalnega prvaka, 
za viljamovko pa je dobil sre-
brno priznanje. Kot je dejal, 
zel iščni napitek izdelujejo 
tako, da v žganje namočijo 
deset različnih zdravihiih ze-
lišč i n za boljši okus dodajajo 
še med. Že doslej so kupci 
po njem radi posegali, visoka 
ocena na ocenjevanju v Av-
stri j i pa j i m pomeni tudi 
strokovno potrditev, da je na-
pitek kakovosten. Franc Ž a n 
iz Pševa je že petič sodeloval 
na ocenjevanju Mostbarkei-
ten, a tudi tokrat n i ostal 
praznih rok. Z a medeni liker 
je dobil zlato priznanje i n za 
jabolčno žganje srebrno. 

ZGORNJE CoR)E, KRANJ 

O prenovi 
gospodarskih objektov 

Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske, Center za traj-
nostni razvoj podeželja Kranj 
in Kmetijsko gozdarski za-
vod Kranj so v okviru projek-
ta Dodana vrednost ponudbi 
podeželja pripravili več brez-
plačnih delavnic za vse, ki se 
na kmetijah že ukvarjajo z 
dopolnilnimi dejavnostmi ali 
to šele načrtujejo. Zadnji v 
nizu tovrstnih delavnic, to-
krat na temo prenove obsto-
ječih gospodarskih objektov, 
bosta v torek - ob n . uri v 
Gorjanskem domu v Zgor-
njih Gorjah in ob 16. uri v 
predavalnici območne obrt-
no podjetniške zbornice na 
Cesti Staneta Žagarja 37 v 
Kranju. Predavala bo prof. 
dr. Živa Deu. Prijave za ude-
ležbo na delavnici sprejema-
jo Klemen Klinar (tel. št. 
04/581 34 16), Vlasta Juršak 
(04/257 88 26) in Lidija Šnut 
(04/280 46 33). Projekt Do-
dana vrednost ponudbi po-
deželja poteka v okviru pro-
grama Leader in ga delno so-
financira enajst gorenjskih 
občin. C. Z. 

4 « i 
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P L A N I N S K I K O T I Č E K : B A B A ( M G M ) 

Kje pa je Dec? 
Razgleden vrh, na katerega ne pelje nobena označena pot. Stezica je dobro vzdrževana in tudi 
uhojena, tako da se izgubiti skoraj ne morete. Mestoma je strmina precejšnja, napor pa poplačan z 
lepim razgledom. 

JEUbNA JUOTN 

številni so grički z ne veli-
ko nadmorsko višino, ki si 
več kot zaslužijo obisk. Na 
nekatere ne vodijo označene 
poti; i n na enega od teh gri-
čev se bomo povzpeli danes. 
Nemarldrana, a dobro vzdr-
ževana ter uhojena pot nas 
bo pripeljala na Babo nad 
Čemšenikom. Izhodišče 
vzpona je Spodnja Kokra, 
kjer je na desni strani trans-
formator. 

Nasproti transformatorja 
nas markadja usmeri po 
poti mimo sadnega drevj 
kjer pri kmetiji Polajnar 
vijemo ostro desno. Tak( 
nas čaka približno 100 me-
trov dolg vzpon po cesti i n 
po dobrih petih minutah se 
pot zravna. Globoko desno 
pod gozdno cesto šumi 
Čemšeniški potok, kamor se 
spusti precej strma pot, ki jo 
začenjajo celo stopnice. 

Nadaljujemo kar po maka-
damski cesti, mimo prvega 
vodnega zajetja. 

Pri prvem mostiču čez 
Čemšeniški potok, kjer pa. 
vodo lahko tudi kar prebre^ 
demo ali celo prestopimo, 
gozdna cesta zavije desno k 
brunarid Milan, m i pa zavi-
jemo levo. 

Kmalu gremo m i m o še 
enega vodnega zajetja. Čez 
nekaj minut pridemo do naj-
večjega zajetja, kjer nas čaka 
udobna klopca. Gozdna ce-
sta se malo zravna, kmalu pa 
sledita oster levi in desni ovi-
nek. Občutek, da mora biti 

Dom že blizu, nas ne preva-
ra, saj pred seboj kmalu za-
gledamo streho. Prijazna 
oskrbnika sta vedno priprav-
ljena na klepet, pa tudi za 
kakšno pot ju lahko povpra-
šate; tako kot sem ju jaz tisto 
jutro za Babo. 

Tesno za Domom na 
Čemšeniku, tik' ob zadnji 
strani koče krene na levo ste-
zica. Steza gre po gozdu, po-
teka po mehkem terenu in 
se precej hitro in strmo dvi-
guje. Nato zavija v desno, 
kjer tudi strmina popusti. 
Pred nekaj tedni je bilo na 
tem delu poti ogromno su-
h e p listja, da se je ugrezalo 
skoraj do kolen in občutek 
pri hoji n i bil nič kaj prijeterL 
Pot je ojačana z debli, saj po-
teka po visečem terenu. Po 
krajšem vzponu vas bo pot 
pripeljala na razgledno toč-
ko, kjer se vam odpre pogled 
na dolino Kokre, Krvavec, 
Kalšld greben, Kočno i n 
Grintovec ter proti Kranju. 
Na tem razgledniku zavijete 
desno in ne nadaljujete na-
ravnost, saj je to pot divjadi, 
ki pelje do plazišča. Od tu do 
vrha se pot strmo vzpenja, v 
prijetnih ključih, občasno 
tudi med manjšimi skalami 
ali pa večjim kamenjem. Po-
teka po grebenu, po ozki ste-
zi, zato je potrebno biti pre-
viden. Tik pod vrhom je pri-
vaten vikend, pot proti vrhu 
pa poteka ostro desno, 
mimo hloda. Še minuta ali 
dve in boste na vrhu. Kljub 
temu da na Babo ne vodi 
označena pot, je na vrhu 

vpisna knjiga. Po številu vpi-
sov sodeč je Baba kar priljub-
ljen cilj pohodnikov. Lahko 
si privoščite krajši počitek, 
saj lep razgled več kot vabi 
pohodnike, da zajamejo zrak 
in se nadihajo svežega zraka. 
V dolino se lahko spustite po 
poti vzpona, ali pa izberite 
krožno pot In sicer z Babe 
nadaljujete v smeri Cjanovi-
ce, ki Jb vidite v ozadju, po 
neoznačenem grebenu. Gre-
ben je resnično čudovit i n 
razgleden. Steza je dobro 
vidna in lahko slediljiva, pri-
peljala pa vas bo na sedlo 
med Potoško goro in Javoro-
vim vrhom. Če vam ostaja 
energija, obiščite še katerega 
od njiju, ali pa kar oba, ter se 
varno vrnite v dolino. Ob vr-
nitvi se obvezno ustavite v 
Domu na Čemšeniku, kjer 

vam bosta gospa Mari i n 
njen soprog postregla s čim 
dobrim na žlico, če ste pa 
sladkosnedi, vam pa pripo-
ročam okusne domače kro-
fe. 

Tako. obiskali smo še eno 
Babo. V našem planinskem, 
gorskem svetu j ih je res veli-
ko. ljubeljska baba, Dovška 
Baba, Poljanska Baba, Baba; 
hm, ja, kje pa je kakšen De-
dec? V Kamniško-Savinjskih 
Alpah sta dva; nam že po-
znani Kamniški Dedec in 
Lučki Dedec, ki nas še priča-
kuje. Morda je kje še kak-
šen?! Babe na eni strani, 
Dedd na drugi; vam je to kaj 
poznano? 

Nadmorska višina: 1119 m 
Višinska razlika: 620 m 
Trajanje: 3 ure 
Zahtevnost 

Razgledna pot na Babo. Za vašim hrbtom se bosta 
dvigovala Kočna in Grintovec. 

Z grebena nad Babo se vam bo pogled ustavil na Cjanovcl. 

Privatni vikend tik pod vrhom Babe 

Dragi naročniki. 

Želite avtokarto? 

Zaupajte nam, kaj vam pomeni Gorenjski glas. In nam pišite. 
Razmišljanja z vašimi podatki nam pošljite na Gorenjski glas, 
Bleiweisova cesta 4, Kranj aH na kotlcek^g-glas.sl. Vsak prispel 
odgovor bomo nagradili. Po pošti boste prejeli avtokarto Slovenije. 

Najradna igra traja do raidelilve vseh airtoliirt (600 kom). 

Jedi za pomladne dni 

JANEZ ŠTRUKELJ 

Spomladanska solata 

Sestavine: i glava zelene so-
late, 1 gJava rdeče kodraste so-
late, 10 dag graha v strokih, šo-
pek redkvic, i kderabica, i ru-
mena kolerabica, i šopek mla-
de čebule z listi vred. 

Preliv: 0,5 dl oljčnega olja, 
sok dveh limon ali 1 dl razred-
čenega domačega jabolčnega 
kisa, malo vode, sol, poper, 2 
žlici narezane vrtne kreše, 1 
žlica narezanega drobnjaka. 

Priprava: Grahove stroke 
očistimo i n j i m potrgamo 
niti. Skuhamo jih v slanem 
kropu in odcedimo. Redkvi-
ce operemo in narežemo na 
lističe ali naribamo na ribež. 
Kolerabico in nuneno kole-

74 
rabo olupimo i n narežemo 
ali naribamo na grobo. Mla-
do čebulo očistimo in nare-
žemo na drobno. 

Olje, kis ali limonov sok, 
poper in sol dobro premeša-
mo z ročnim mešalnikom. 
Liste kreše na drobno nare-
žemo. 

Solato očistimo, liste opere-
mo pod tekočo vodo. Nato jo 
še poljubno narežemo. Nalo-
žimo jo skupaj s kodrasto so-
lato na krožnik, jo potresemo 
s preostalo zelenjavo in preli-
jemo s pripravljenim dresin-
gom - prdivom. Povrhu jo 
potresemo še z narezano kre-
šo in drobnjakom. Po solati 
lahko potirestoo sveže nari-
bani mlad korenček. 

Porova juha s kvinojo 

Sestavine: 2 pora, 3 drobni 
krompiiji, 2 stroka česna, pol dl 
oljčn^a olja, 1,50 I vode, 2 ze-
lenjavni jušni kocki, 2 dl sladke 
smetane, sol, poper po okusu, 1 
žlica paprike v prahu, 2 žlici 
čičerikine moke, narezan drob-
njak, 12 dag oprane kvinoje 
(podobna je proseni kaši). 

Priprava: Por operemo, na-
režemo na kolobarje, krom-
pir olupimo in narežemo na 
rezance. Olje segrejemo in 
na njem nekoliko prepraži-
mo narezan por, 2 stroka se-
sekljanega česna, dodamo 
krompir, nekoliko pražimo, 
nato dodamo še oprano kvi-
nojo, papriko v prahu i n sol. 

KUHARSKI RECEPTI 

potresemo s čičerildno moko 
in zalijemo z vodo. Juho zači-
nimo z jušno kocko, dobro 
prevremo. Po okusu juho še 
oldsamo z l imonovim so-
kom. T i k pred koncem v 
juho zatepemo še sladko 
smetano. Juho postrežemo z 
narezanim drobnjakom. 
Preden dodamo sladko sme-
tano, lahko juho pretlačimo s 
paličnim mešalnikom. Ta-
krat moko opustimo, ker bo 
dovolj gosta. Juhi dodamo še 
pol dl sladke smetane. 

Pirina rižota 

Sestavine: 50 dag pirine 
kaše, 6 dag paprike, 1 drobna 
bučka in korenček, pol dl 

olja, 1 žlica sojine omake, j 
stroki česna, 6 dag peteršilja, 
sol, poper, ognjeno olje po 
okusu. 

Priprava: Na maščobi pre-
pražimo oprano in poljubno 
naribano zelenjavo i n na 
kocke narezano svežo papri-
ko. Nato dodamo piro, ki 
smo jo prej 2 uri namakali, 
sesekljan česen, zalijemo z 
zelenjavno juho. Kuhamo 
pri slabem ognju 40 minut. 
T i k pred koncem dušenja 
dodamo še sesekljan peter-
šilj i n narahlo premešamo. 
Rižota je odlična priloga k 
raznim polpetom ali nefate-
rlm belim vrstam mesa, pe-
čenega na žaru. 

mailto:info@g-glas.si
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AH bomo storili 
še eno napako?! 

še vedno se spominjam, 
kako smo gradili tretjo kočo na 
Doliču. Ni napaka, prav ste 
prebrali. Prva koča je stala kak-
ih petdeset metrov pod sedanjim 
objektom, tik ob muia^eri, ki jo 
je leta 1951-52, po mojem miš-
ljenju, stisnil plaz. Druga koča 
je bila lesena, pri ^adnji tre^e 
betonske zgroiŠje pa sem sodelo-
val tudi sam. Zato zdaj z grozo 
in nejevero gledam fotografijo 
uničenega objekta. 

Toda že takrat sem se med 
gradnjo spraSeval, pa tudi yudi, 
ki so gradnjo vodili, zakaj se 
Gorjanci tako oklepajo prav 
Doliča, ko pa je eno uro hoda 
nad Ddičem v višini Kredarice 

še en objekt in sicer italijanska 
karn^ Morbenija, ki bi bila za 
planince in ture na Triglav ve-
liko ugodn^ši objekt. V tistih 
časih je imel še streho, potreben 

je bil samo temeljite prenove. Iz 
odgovorov številnih - takrat so 
bili drugi časi • sem razbral, da 

je ne marajo oz. nočejo obnovi-
ti zato, ker je italijanska, torg 
po politiki Uniji! 

Tudi če zgradite novo kočo 
na sedlu Dolič, nam prav nihče 
ne more jamčiti, da je tam 
varno, kajti sami ste se 
prepričali o tem, kako je v tem 
doliškem kotlu lahko poguben 
zračni udarni val plazu! Bo So 
tudi četrtič?! 

Pa razmislite o tem! 

JOŽE KOGOJ, 

Sp.Goi je 

DOVJE 

Srečanje motoristov z žegnanjem 

Moto klub I PA - RK Gorenjska bo jutri, v soboto, 9. maja, 
pripravil tradicionalno peto srečanje članov I PA M K Sloveni-
je in drugih motoristov. Prireditev se bo začela ob 9. uri, 
ko se bodo motoristi začeli zbirati pri spomeniku Jakoba 
Aljaža na Dovjem, ob 12. uri pa bo žegnanje. Sledila bo 
panoramska vožnja, ki se bo končala v Kranjski Gori, kjer bo 
zaključek srečanja s piknikom. V. S. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
t e l e f o n : 0 4 2 0 1 4 2 0 0 

Naioeilo a obiJ«i spieltn«™ po lelelonu M/201-42-{10, Wsu W/MMM3 ali osebno la Bleiv«elso»i cesti 4. 
v Kranju o;, po poiii - do ponedctjlia in teliAa do 11.00 iife< Cena oglisov m pomidl) v rutHiti: Iziedno ugodna. 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91,4240 
RADOVLJICA, TEL: 04/53 i j 249. Izleti: MADŽARSKE TOPLICE: 21. - 24. 
5., 28 - 31. 5., 25. • 28. 6., 29. 6. • 4. 7.; TRST: 12. 5.; PELJESAC 10. 6. -17. 
6.; GOLI OTOK: 18. s-; BANOVCi: 21 - 24. BERNARDIN: 17. 5. - 20. s.; 
KOPALNI BERNARDIN: 1. 6.; CARDALAND: 25. 6., 29. 6. 

OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V RUBRIKI GLASOV 
KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

Evropa praznuje 
Kranj - Turistično društvo Kranj danes vabi na praznovanje 
ob dnevu Evrope. Na stojnici, ki bo stala na Koroški cesti 29 
v Kranju, pred sedežem društva, bo društvo od n . do 15. ure 
pripravilo manjšo pogostitev. 

Škofja Loka - V okviru Tedna Evrope 2009 Občina Škofja 
Loka vabi na dva osrednja dogodka: Ariela, mala morska de-
klica - otroški muzikal bo jutri ob 17.30 v Jurjevi dvorani v 
Ško^i Loki, Mednarodni strokovni posvet - /evropska/ dru-
žina danes, v 21. stoletju, pa bo potekal od 14. do 16. maja 
2009 - www/.skofjaloka.si. 

Gorenja vas - V nedeljo bo v dvorani Partizan v Gorenji vasi 
praznovanje dneva Evrope. Prireditev se bo začela ob 8. uri. 
Nastopil bo Vid Valič, najboljši stand-up komedijant leta 
2009 v Sloveniji, za glasbene vložke bo skrbela Aleksandra 
Eržen s svojim jazz bendom. Nastopili pa bodo tudi govor-
niki, ki bodo razmišljali, kaj nam Evropa sploh pomeni in se 
vprašali zelo aktualno vprašanje, kako naprej. 

Tržnica znanja 
Ško^a Loka - V okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2009 
bodo v soboto, 16. maja, med 9. in 13. uro na stojnicah na 
Mestnem trgu predstavili svojo izobraževalno ponudbo 
podjetja, šole, društva ter Ljudska univerza. 

Tovariško srečanje v Gozdu 
Tržič - Združenje borcev za vrednote NOB Tržič vabi jutri na 
tovariško srečanje v planinsko kočo v Gozd nad Križami. 
Program: ob 16.30 izpred O Š Križe tek od spomenika 
do spomenika - tekači društva Tržiške strele in ostalih; ob 
17. uri Pohod miru in prijateljstva od spomenika v Gozdu do 
planinske koče; ob i8. uri kulturni program in družabno sre-
čanje v planinski koči v Gozdu nad Križami. 

Mali oglasi Zdravka Kaltnekarja 
Kranj - Iz Društva upokojencev Kranj vabijo v sredo, 
13. maja, ob 20. uri v zgornji foaje Prešernovega gledališča 
na predstavitev monokomedije Zdravka Kaltnekarj^a Mali 
oglasi. 

IZLETI 

v Vipavsko dolino in Novo Gorico 
Kranj • Društvo upokpjencev Kranj vabi na turistični izlet v 
Vipavsko dolino in Novo Gorico in sicer v torek, 19. maja. 
Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred Creine. Prijave z vplači-
li sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, i8. maja, 
oz. do zasedbe mest v avtobusu. 

Planinski izlet na Blegoš 
Kranj - Planinsko društvo Kranj vabi v nedeljo, io. maja, na 
planinski izlet na Blegoš. Tura je primerna M planince in 
tehnično ni zahtevna. Odhod izpred hotela Creina ob 7. uri. 
Hoje približno 4 ure in pol. Prijavite se lahko v pisarni Pla-
ninskega društva Kranj do vključno 8. maja oziroma do za-
sedenosti avtobusa 

V Italijo 
škofja Loka - Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev 
Škofja Loka vabi svoje člane in druge zainteresirane, da se 
jim 30. maja pridružite na enodnevni strokovni ekskurziji v 
Italijo. Odhod ob 5.30 izpred hotela Transturist. Za pddro-
bnejše informacije pokličite po tel.: 040/372 442 ali 041/297 
939-

Na Golico 
Tržič - Mladinski odsek Planinskega društva Tržič vabi v so-
boto, 16. maja, na Golico. Odhod posebnega avtobusa bo 
ob 8. uri izpred OŠ Tržič. Informacije in prijave po tel. 5971 
536 ali pri mentorjih na šolah. 

Po ogiarski poti 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur v soboto, 16. maja, vabi 
na pohod Po ogiarski poti Dole pri Litiji. Skupne zmerne lah-
ko hoje bo okoli 3 ure. Odhod avtobusa bo ob 7. uri Izpred 
pošte Šenčur. Informacije in prijave zbira do četrtka, 14. 
maja, Franci Erzin, tel. 041/875-812. 
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v Rovte in na Vrh nad Rovtami 
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi jutri, v soboto, 9. 
maja, v Rovte in na Vrh nad Rovtami, morda tudi na obisk 
Rupnikovega rova. Nezahtevne hoje bo za okrog 4 ure. Od-
hod z osebnimi avtomobili izpred hotela Creina bo ob 7. uri. 
Prijave in dodatne informacije: 031/408-439 Sebastjan sms 
prijave; e-naslov: sebastjan.potocnik@gmail.com ali ob sre-
dah, od 17. do 18. ure v pisarni društva v ISKRATEL-u na La-
borah. 

Izlet Društva upokojencev Žirovnica prestavljen 
Žirovnica - Sekcija Turistični izleti pri Društvu upokojencev 
Žirovnica obvešča člane, da je izlet v Podjuno, Globasnico-
Klopinsko jezero-Pliberk, ki naj bi bil v četrtek, 14. maja, pre-
stavljen na četrtek, 21. maja. Prijave in informacije ob torkih 
in četrtkih do zasedenosti mest po tel.: 580 13 04 - pisarna 
društva in gsm Nataša 041/765 426. 

N a S a b o t i n 
Šenčur - Pohodniška sekcija Društva upokojencev Šenčur 
vabi v soboto, 16. maja, na pohod na Sabotin (609 m n.m). 
Odhod manjšega avtobusa bo ob 6. uri iz Šenčurja. Skupne 
hoje bo 2 do 4 ure. Informacije in prijave do 13. maja zvečer 
na tel. št. 25 31 591. V primeru neugodnega vremena pohod 
odpade. 

Na kopanje v Izolo 
Ško^a Loka - Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka 
obvešča svoje člane, da sprejema prijave za kopalni izlet v 
Izolo, ki bo i6. maja. Odhod bo izpred knjižnice Ivana Tav-
čarja v Šolski ulici v Škofji Loki ob 7. uri. Prijave z vplačili 
sprejemajo v društveni pisarni v Škofji Loki do zasedbe pro-
stih mest v avtobusu ali po tel.: 041/706 743. 

S kolesom na jamnik 
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica vabi na kolesarsko 
turo na Jamnik, ki bo 16. maja, zborno mesto bo pred trgo-
vino Spar v Radovljici ob 9. uri. Proga je dolga 37 kilometrov, 
tura je srednje zahtevna do zahtevna. Vožnja bo potekala na 
relaciji Radovljica-Lancovo-Kamna Gorica-Kropa-Jamnik-
Nemiljska dolina, preko Šuma do Podnarta. 

Društvo upokojencev Tržič vabi 
Tržič - Društvo upokojencev Tržič vabi na naslednje izlete: 
i6. maja Priekija - Banovci (še nekaj prostih mest); 26. maja 
Lipica z ogledi, v Izolo na kopanje; 25. do 28. oktobra izlet v 
dolino Neretve z obiranjem mandarin, ogled Dubrovnika in 
Mostarja. Prijave zbirajo v društveni pisarni. 

PREDAVANJA 

P r o u č e v a n j e S v e t e g a p i s m a 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega pisma vabi jutri ob 9. uri 
v Dom krajanov Primskovo, Jezerska cesta 41, Kranj na pro-
učevanje Sv. Pisma z okvirno temo: Kdo je učenec.^ Srečanje 
bo povezoval Stjepan Jurčič. Vstopnine ni. 

Odvisnost od droge 
Preddvor - OŠ Matije Valjavca Preddvor organizira v okviru 
Šole za starše brezplačno predavanje na temo odvisnost od 
droge. Predavanje bo v ponedeljek, n . maja, ob 17.30 v 
osnovni šoli Preddvor. Povabili so dva fanta skupnosti Ce-
nacolo iz Škocjana. Predstavila bosta svojo življenjsko zgod-
bo, kaj ju je pripeljalo v odvisnost od droge in kako poteka 
šola življenja v skupnosti Cenacolo. 

OBVESTILA 

Meritve krvnega tlaka 
Bled, Jesenice - Brezplačne meritve krvnega tlaka ob sveto-
vnem dnevu hipertenzije bodo jutri potekale na Bledu, pred 
Trgovsko-poslovnim centrom, ter na Jesenicah, v Mercator-
jevem centru, od 9. do 13. ure. 

Spoznavanje GPS navigacije 
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj je tudi v letu 2609 pri-
pravilo več izobraževanj za člane in udeležence naših izle-
tov. Tokrat se boste praktično spoznavali z GPS navigacijo. 
Predznanje udeležencev je zaželeno, ni pa obvezno. Dobite 
se v četrtek, 14. maja, ob 17. uri na parkirišču pri cerkvi v Pre-
dosljah, v primeru slabega vremena (dež) pa ob i8. uri v sej-
ni sobi Planinskega društva Iskra Kranj na Laborah, Iskratel, 
vhod na škofleloški strani pri ambulanti. Izobraževanje je za 
vse udeležence brezplačno. Prijave in informacije: e-pošta: 
stanko.dolensek@gmail.com ali po tel.: 040/20G 164. Rok 
prijave do vključno srede, 13. maja. 

i « i 
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Dan solat 
Naklo - Biotehniški center Naklo v sredo, 13. maja, organizi-
ra eko dogodek Dan solat, namenjen vsem, ki se z ekolo-
škim vrtnarstvom in pripravo hrane ukvarjate ljubiteljsko ali 
profesionalno. Ob i6. uri bo na ogled kolekcija solat'{28 raz-
ličnih sort), ob 17. uri se bodo začela strokovna predavanja 
in delavnice. Celoten dogodek je brezplačen. Prijave spreje-
majo do zasedbe mest po tel. 04/277 21 45 ali ire-
na.gril@guest.arnes.si. Več o dogodku na wvw.bc-naklo.si. 

Test hoje na dva kilometra 
Naklo - jutri ob lo. uri se bo na zbirnem mestu pred lekar-
no v Naklem začel test hoje, ki bo trajal dve uri. Za test, ki 
bo obsegal hojo na 2 kilometra z merjenjem krvnega tlaka in 
sladkorja v krvi, se bo mogoče prijaviti do pol dvanajstih. Po 
testu bodo strokovnjaki ocenili telesno pripravljenost vsake-
ga udeleženca in mu svetovali primerno telesno dejavnost. 
Udeležencem priporočajo hoji primerno opremo. 

Radovljica - Test hoje na 2 kilometra bo potekal pri osnovni 
šoli A, T. Linhart Radovljica jutri od 8. do n . ure. Pred te-
stom bodo udeleženci lahko pomerili vrednost holesterola 
in sladkorja v krvi. Pridite športno oblečeni in obuti. 

Žirovnica - Društvo upokojencev Žirovnica vabi svoje člane 
in druge občane, da se udeležijo testa hitre hoje na 2 kilo-
metra, ki bo jutri ob 9. uri. Start bo pri mostu čez avtocesto 
v Mostah. V primeru slabega vremena test odpade. 

Začetek balinarske sezone 
Kranj - Iz Balinarske sekcije Društva upokojencev Kranj 
obveščajo ljubitelje balinanja, da so se 5. maja začeli redni tre-
ningi in sicer bodo potekali vsak torek ob 9. uri na balinišču BK 
Huje, Župančičeva 10. V primeru dežja treningi odpadejo. 

Občni zbor 
Kranj - AMD Kranj sklicuje občni zbor v ponedeljek, 25. 
maja, ob i8. uri v prostorih Biotehniškega centra v Strahi-
nju. Gradivo za zbor je na voljo na sedežu društva in na 
spletni strani www.amd-kranj.si. 

Življenje brez drog • kam po pomoč? 
Kranj - Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo 
zasvojenih - Labirint vabi na okroglo mizo z naslovom Živ-
ljenje brez drog - kam po pomoč?, na kateri bodo sodelova-
li predstavniki ministrstva, vladnih in nevladnih organizacij, 
ki delujejo na področju zasvojenosti. Okrogla miza bo 12. 
maja ob 13. uri v prostorih Labirinta (Sejmišče 4, Kranj). 
Informacije na telefon 04/2568 782 ali 041/62 63 36, ter na 
e-mail: info@labirint-omame.si. 

Srečanje Združenja Humana 
Kranj - HUMANA - združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje vabi na skupno srečanje svojcev s svojci oseb, ki so 
trenutno hospitalizirane, z namenom izmenjave izkušenj. 
Na srečanju se boste pogovarjali o temah: Duševne bolezni 
- mag. Jurij Bon; Pomoč in podpora svojcem oseb s težava-

Nagrajenci nagradne križanke GORENJSKI GLAS, ki je 
bila objavljena 24. aprila v časopisu Gorenjski glas, so: i. 
nagrado: majico + brisačo prejme Marija Jelovšek, 
Vodice; 2. nagrado: brisača prejme Majda Rakovec, Selca; 
3. nagrado: majico prejme Jože Mlakar, Kranj 

O S M K I N I C A 

ž a l o s t n i sporočamo, da n a s je zapust i l 

FRANC SAJOVIC 
roj. 1936 

O d n j e g a se b o m o poslovi l i da i ies , v petek, 
8. m a j a 2 0 0 9 , ob 18. ur i n a p o k o p a l i š č u v Kovor ju. 

Ž a r a bo n a d a n pogreba od 15.30 dal je v pos lov i ln i vež ic i 
n a t a m k a j š n j e m pokopal išču. 

V s i n jegovi 
Maj , 2 0 0 9 

mi v duševnem zdravju - mag. Edo Belak; Vseživljenjsko 
učenje za krepitev duševnega zdravja - dr. Lucija Mulej. Sre-
čanje bo v torek, 12. maja, ob i6. uri v prostorih PB Begunje. 
Dodatne informacije na 04/2011720. 

Tečaj raftanja 
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vas vabi v soboto, 23. 
maja, na tečaj feratanja. Odhod z osebnimi avtomobili iz-
pred hotela Creina v Kranju bo ob 6.30. Celodnevni tečaj fe-
ratanja, ki bo izveden le ob dobrem vremenu, je namenjen 
začetnikom in tistim, ki jih to zanima. Prijave in dodatne 
informacije: Marjan Ručigaj, po telefonu 041/350 204, ali 
e-naslov: rucigajm@.volja.net ali ob sredah od 17. do i8. ure 
v pisarni društva na Laborah. 

KONCERTI 

Kjer je bila mlinarca ... 
Radovljica - Koncert etno skupine Prifarski muzikanti ob 15-
letnici delovanja bo v ponedeljek, n. maja, ob 20. uri v Lin-
hartovi dvorani v Radovljici. Obeta se koncert ljudske glas-
be, zimzelenih melodij in tudi dalmatinske pesmi, posprem-
Ijene z glasom tamburice, brača, berde, harmonike, violine 
in kitare. 

Mednarodni cikel koncertov 2009 
Ško^a Loka - V okviru Mednarodnega cikla koncertov 2009 
Občina Škofja Loka vabi na slavnostni koncert, ki bo danes ob 
19.30 v Jurjevi dvorani v Stari Loki. Na koncertu se bodo pred-
stavile Glasbene šole iz Škofje Loke, Freisinga in Celovca. 

Koncert Lovskega pevskega zbora Medvode 
Medvode - Lovski pevski zbor Medvode prireja letni koncert 
v Kulturnem domu Medvode jutri ob 20. uri. Gost večera bo 
MePZ Gameljne. 

PREDSTAVE 

žena mojega moža 
Breznica, Slovenski Javornik - V nedeljo bo ob 20. uri igral-
ska skupina DPD Svoboda France Mencinger Javornik - Kor. 
Bela gostovala v dvoi-ani na Breznici z uspešnico - komedi-
jo Francija Tušarja Žena mojega moža. Predstavo pa si lah-
ko ogledate tudi v soboto, 16. maja, prav tako ob 20. uri v 
domači dvorani na Slovenskem javorniku. 

Več na www.gorenjskiglas.si/Oažipot 
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G o r e n j s k a 96 MHz 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

LOTO 
Rezultati 36. kroga 

- 6. maja 2009 

8,16, 20, 28, 31, 36, 38 
in 5 

Lotko: 3 0 8 0 4 7 
Loto PLUS: 

4, 8 , 1 1 , 1 4 , 1 9 , 31,33 in 5 

Garantirani sklad 
37. kroga za Sedmico: 

200.000 EUR 

Predvideni sklad 
37. kroga za Lotka: 

210.000 EUR 

Predvideni sklad 
37. kroga za PLUS: 

365.000 EUR 

COAHNISKA NFmiMlCNIMSKA DKJZMA 

Saiuijeva ulio 7.4000 Knnj 
www.nepremicnme.gnd.si 

e-naslov: info(g)gnAsi 
tel: +386 4 281 39 04. 
fa*: +386 4 281 39 07 
gsm: +386 31 536 578 

CERKgE, ŠENTURSKA GORA, bio-
lesera samostojna hiSa, 94 mz, 
zgrajena I. 2006, 381 mz lepo ure-
jene ravne parcele, čudovit odprt raz-
gled, asfaltiran dostop, vsa infra-
struktura. ADSL. primerna tako za 
stalna bivanje ali kot vikend, pro-
damo. Cena: 169.000,00 EUR. 
TRSTENIK, sončna parcela 1144 mz, 
v nizkih terasah, komur\^lno in vrt-
narsko urejena, za gradnjo 
enodružinske hISe, prodamo. Cena: 
130 EUR mz. Možna tudi razdelitev 
na dve parceli, cena 140 mz. 

SKOFIA LOKA, FRANKOVO NASEL-
JE, p'odamo dvosobno mansardno 
stanovanje, 46 mz, nad. 3./}, talno 
ogrevanje, z balkonom, mima lokaci-
ja, v neposredni bližini OŠ, trgovine, 
poŠta Itd. Vpisano v ZK, hiter pre-
vzen-. Cena: 76.000 EUR. 

n domplan 
Dompbn d. d. Blciweisova 14,4000 Kranj 
T: 04/20 68 KO, F: 04/20 68 701, M: 041 647 433 
I: www.dompan3i, E: domptan̂ domplan.̂  

STANOVANJE PRODAMO 
Kraii Vodovodni stolp, trisobno v III. 
nadstr. v izmeti 74,84 mz, I. Izgr. 1963, 
potrebno obnove, CK na plin, dvigala 
ni, vpisano v ZK, cena 99.000,00 EUR, 
možnost vselitve takoj. 
Kranj, Zlato polje, dvosobno I. nadstr. v 
izmeri 53 mz, obnovljena kopalnica in 
instalacije L ZO03, okna obnovljena I. 
Z007, I. izgr. 1960, vpisano v ZK, 
možnost vselitve maj zoo9, cena 
89.500,00 EUR. 

Kranj, Planina II, dvosobno, priti, v 
Izmeri 61 mz, nizek objekt, 1. izgrad. 
ZO04, cenaiio.000,00 EUR, možnost 
vselitve junj 1.2009. 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v I. 
nadstr. izmere 82,08 ma, I. izgr. 1964, 
delno obnovljeno I. Z003 • okna, 
balkonska vrata, ogrevanje klasiSio, 
plin v bloku, vpisano v ZK, cena 
1 10 .000,00 EUR. 

Kranj, Huje, medetažno j.j-sobno 
mansardno stanovanje v izmeri 113 
mz, nizek objekt, I. izgrad. 178, adapti-
rano med eti 1995-2003, CK na plin, 
cena 105.000,00 EUR. 
Bistrica pri TIII&I, enosobno, visoko 
pritliî e v Izmeri 40 mz, potrebno ob-
nove, CK, I. izgr. 1973, cena 63.000,00 
EUR. 
Preddvor, enosobno v mansardi 
izmere 48,00 mz, v hiSi so samo štiri 
stanovanja, I. izgr. 1960, stanovanje 
izdelano 1.1991, CK, cena 79.500,00 
EUR. 
HIŠE-PRODAMO 
Kranj, Sp. Besnica, visokopritllčna, 
tlorisa IZO mz na parceli velikosti 549 
mz, CK na olje, tel. garaža, dve parkirni 
mesti, son^a lega, hiša je lepo 
vzdrževana, I. izgrad. 1981, cena 
296.000,00 EUR, vselitev možna 
konec leta 2009. 
VIKEND-PRODAMO 
Trstenik - OHe, zidan, vlsokopritlični, 
tlorisa 46 mz na parceli velikosti 478 
mz, lepa sončna lokacija, garaža, 
dostop tlakavan, ob vikendu tudi manj-
ia bmnarica, I. izgr. 1997, cena 
250.000,00 EUR. 

Trstenk - Oite, bivalen, visokopritiičen 
tlorisa 36 mz, klet zidana, ostalo 
leseno, na parceli velikosti 4Z6 mz, I. 
izgr. 1983, cbnovljen 1.1999, CK na olje, 
terasa, drvarnica, internet, cena 
i75.oc»,oo EUR, vselitev po dogovonj. 
GARAŽA 
Kranj, Zlato polje, pridig v izmeri 13 
mz, I. izgr. 1960, cena 11.900,00 EUR. 
Kranj, SoHjevo naselje, podpritlK^e v 
Izmeri i j mz, I. izgr. 1970, cena 
iz.000,00 EUR. 
PARCEU-PRODAMO 
Kranj, proti NaMemu, v industrijski 
coni v izmeri 5957 mz za proizvodnjo, 
skladiSča, pa^iriiče, cena 149 
EUR/mz in Je cca, 18 EUR/mz za ko-
munalni prispevek. 
Trstenik, v naselju, na lepi sončni 
lokaciji zazidljiva parcela v izmeri 1013 
mz, priključiti ob parceli, cena 130 
EUR/mz, možna tudi delitev na dve 
parceli po cca. 550 mz, v tem primera 
je cena 140 EUR/mz. 

KUPIM 

TRISOBNO stanovanje, Kranj, Planina 
I, 87.44 m2. adap. 104, ZK. T2, cena 
po dogovoru, v 041 /466-683 

900J827 

ODDAM 

SOBE, samskim osebam ali delavcem, 
za začasno bivanje, v Stražišču pri Kra-
nju, cena 120 EUR/mes.tf 070/ 
868-617 9002824 

SOBO s kopalnico In straniščem, v 
Ljubljani, urejenemu gospodu, V 
074/57-44-659 9002796 

ENOSOBNO stanovanje, kompletno 
novo opremljeno, klet, p ^ m l prostor, 
center Bleda. »04/53-36-610,031/ 
449-712 9002708 

BLIŽINA centra na odlični lokaciji, v 
meščanski hiši, cddamo dvosobno sta-
novanje s kabinetom, 72 m2, opre-
mljeno, ISDN. KATV, CK, cena 350 
EUR/mes.tr 041/315-609 9002775 

NAJAMEM 

GARSONJERO na Jesenicah, « 04/ 
23-26-049 9002838 

HIŠE 
PRODAM 

W W W . C O R E N J S K l C L A S . S I , 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 
fax: 201 4 2 1 3 
e-mail: malioglasi@g-glas.si 

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13.30 in za 

objavo v torek do petka do 14.00! 

Delovni čas: od ponedeljka do četrt-
ka neprekinjeno od 8. do 19. ure, 

petek od 8. do 16. ure, sobote, 

nedelje in prazniki zaprto. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

RADOVLJICA Cankarjeva, zelena oko-
lica, prodam ali zamenjam mimo 1SS, 
34 m2 + klet 6 mZ za Kranj z mojim do-
plačikjm, ZK,.tr 04/53-18-927, zve-
č e r 9002791 

DVOSOBNO stanovanje, 81 m2. nova 
gradnja, 1.08, 3. nadstropje, komplet-
no opremljeno, klima, balkon In p ^ r -
ni prostor, cena 157.000 EUR. « 
051/388-822 9002782 

HAFNARJEVO NASEUE, prodamo 
polovico stanovanjskega dvojčka, tr 
051/388-822 9002755 

HIŠO v Tenetišah. z zeliščem 600 m2, 
«041/880-800 9002788 

NA VIRŠTANJU pri Podčetrtku, pro-
dam 1 /2 - zg. del nedograjene hiše s 
svojim vhodom in pripadajočo ohišni-
CO, « 040/211-346 9002Wi 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

B r i t o f 7 9 A , 4 0 0 0 Kranj 
lnfD-nep@gekkoprp)ekts l 

vvvm.gekkoprol lektsi 

04 2341 999 
031 67 40 33 

PRI PREDDVORU prodam hišo v V. 
GRF na zemljišču 1.500 m2, » 
051/311-994 9002741 

PRI ŠKOFJI LOKI prodamo parcelo z 
gradbenim dovoljenjem za dvojčka, tr 
051/388-822 9<»27iK 

SORA PRI MEDVODAH In v Medvo-
dah je v pripravi gradnja stanovanjskih 
hiš. «051/388-822 9002759 

V PODREČI prodam stanovanjsko n > 
vogradnjo, « 051/388-822 9002768 

V PREDDVORU je v pripravi gradnja 
stanovanjskega dvojčka, tr 051/388-
8 2 2 9002781 

V STARI LOKI je v pripravi gradnja sta-
novanjskega dvojčka,« 051 /388-822 

9002757 

VIRMASE - Šk. Loka prodamo stano-
vanjsko hišo ter dvojčka v gradnji, 
uoodno. « 051/388-822 

VIKENDI, APARTMAJI 
PRODAM 

DVOSOBNO stanovanje, terasa 20 
m2, v Stmnjanju ob solinah, prevzem 
takoj, « 041/366-993 

9002716 

LESENO hišo v Termah Čatež, 47 m2, 
2. etaži, adaptirana 08. opremljena, 
ogrevanje, pariflng. « 031/623-409 

9002828 

NA OTOKU Kritu v kraju Čižiči proda-
mo novo zgrajen apartma 100 m Od 
urejene plaže. Int. na www.gamen,si 
ali, « 041/648-909 90O28u 

POSESTI 
PRODAM 

PARCELO v Tenetišah. 700 m2. B 
041/880 -800 9002787 

ZA21DUIV0 parcelo, 787 m2 v Zalo-
gu pri Cerkljah, « 031/687-062, po 
16. uri 9002789 

TRAVNIK 778 in2. raven, cena 15 
EUR/m2, lokacija Pševo, « 041/ 
6 2 5 - 6 0 6 900281B 

POSLOVNI PROSTORI 
ODDAM 

PRIMSKOVO - trgovska cona, odda-
mo poslovni pnastor, 200 ali 400 m2 
za trgovino ali storitveno dejavnost. W 
041/647-509 900239; 

GOSTINSKO kuhinjo, v Kranju, « 
040/607-487 9002792 

POSLOVNE prostore na območju biv-
še lntex, vol. od 200 do 1300 m2, 
cena 2,95 EUR/m2, « 041/426-898 

90022S8 

PROSTORE primerne za skladiščenje 
v Kranj - Kokrica, v izmeri 500 m2, « 
04/20-12-149, 041/624-320 

9002742 

mailto:info@g-gfas.si
mailto:na.gril@guest.arnes.si
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mailto:info@labirint-omame.si
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SKLADIŠČE 80 m2 z regali in upora-
bo viliiana - trg. cona Primskovo, tr 
031/612-289 8002847 

GARAŽE 
ODDAM 

GARAŽO na Partizanski c. v Škofji 
Loki, »041/672-089 9002802 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih 
vozil, gotovinsko plačilo. Avto Kranj, d. 
o. o., Kranj, Savska 34, Kranj. « 
04/20-11-413, 041/707-145, 
031/231-358 BOOins 

AUDI A6 Oualto, I. 98, 227.000 km 
150 KM. 1. lastnik, izredno ohranjen, 
» 040/295-722 8002830 

AVTOMAŠJ 
ČESNjEVEK22,CERKyE 

Prodamo: Fiat Punto, let 2001; Peu-
geot 206, let. 2002; Renault Clio, let 
2000: Renault Turingo, let. 1999; Cit-
roen Sa)(0, let 1999; Honda Civic, 
let. 1997; Ford Focus, let 2000; VW 
Caddy, let. 2004; Opel Corsa, let. 
1999; Škoda Fabia, let 2003; 
Hyundai Accent, let. 2002; Citrožn 
Xsara Piccaso, let. 2000; Ford mon-
deo, let. 2001; Daevvoo Matiz, let. 
2000; Seat Ibiza, let. 1999. 

K R E D I T N A P O L O Ž N I C E 

C a r a t K i j a 
T E L : 0 3 1 / 4 9 0 0 1 2 

CITROEN Sara 1.1.1. 00 bencin, novi 
model 01, v 040/523-294 

9002733 

DAEWOO Nexia gl neregistriran, cena 
200 EUR. Kokrica. C. na Brdo 54 

e0028tt 

FIAT Punto, I. 97 kov. zelene barve, 
štiri vrata, nekaramboliran, ohranjen, 
v 041/612-032 

8002785 

KIA Pride GLXi 1.3. I. 98. ' 
21-594 

r 04/51-
0002745 

LADA Nivo. dobro vzdrževano, ohra-
njeno. registrirano. « 041/262-215 

9002778 

PEUGEOT 407 SW, diesel. I. 2007 
vsa oprema, ugodno, tr 030/313-
378 

9002732 

RENAULT Laguna 1.9 DCi, I. 2006 
novi model, vsa oprema, 9 040/523-
2 9 4 9002731 

SUZUKI Maruti. I. 94. 120.000 km. 
«031/781-500 

9002844 

GOLF IV variant, I. 01. 139.000 km 1. 
lastnik, n 041/387-810 

9002S43 

POLO 1.6. I. 97, 47.000 km 5 vrat, 
cena po dogovoru, t r 041/918-316 

9002801 

VW Sharan 1.9 TDi Trendline,. I. 02 
115.000 km za 7 oseb. kupljenvSLO. 
1. lastnik. « 0 4 1 / 6 1 6 ^ 5 

9002789 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 

OPREMUEN. počitniški kontejner v 
Lantemi pri Poreču. cena 500 EUR. 
»041/601-508 9002829 

MOTORNA KOLESA 
PRODAM 

GILERA 50 ccm DNA skuter, oblika 
cestnega motorja, reg. 07. lepo ohra-
njen, t r 041/616-377 

9002794 

MOTOR Malaguti Spidermax 500 GT, 
I. 08. potovalni skuter, srebrn, 6.000 
km, kolesa 16 col. tr 041/515-955 

9002828 

MALO rabljene letne'gume 225/55 R 
16 Micheiin ter 185/70 R 14 Conti-
nental. t r 041/812-645 

PRODAM 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

TRAČNO brusilko. 3 m. el. pomik 
mize. motor odsesovanje. zelo ohra-
njena. ugodno, t r 031/264-074, Alei 

900280; 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

HRASTOVE plohe in sene. na zraku 
suhe 5 cm debeline, t r 04/51-21-
6 6 2 9002740 

OPAŽ. suh. smrekov, ladijski pod, bru-
ne. kamen škriljavec ter tri nova okna 
PVC 105 X 1430 mm. t r 051/890-
7 6 1 9002839 

POCINKANO mrežo za ograjo, viš. 
1.5 m, t r 040/931-350 900273« 

KUPIM 

ODER, delovni, manjši, sestavljiv, pre-
vozni. detovne viš. do 6 m, al. ali kovin-
ski.tr 04/53-18-610 9002793 

STAVBNO POHISTVO 
PRODAM 

VEČJE število novih vhodnih vrat s 
podboji, zelo ugodno, t r 041/271-
9 5 3 9002833 

KOPALNIŠKA OPREMA 
PODARIM 

STEKLENO tuš kabino 1800 X 700 -
800 mm. »041/722-547 9002832 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA metrska ali razžagana. možna 
dostava, » 041/71&019 9002721 

DRVA, možnost plačila na obroke, me-
terska ali razžagana. možnost dostava, 
» 040/338-719 900271' 

SUHA bukova drva in goli, » 041/ 
767 -339 9002743 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

PODARIM 

OSTALO 
PRODAM 

GLASBILA 
AVTODEU IN OPREMA PRODAM 

LETNE gume Pirelli 205/55/16 
P6000, 4 kom, Metador radial 
205/55/16 91-W, 4 kom, » 031/ 
670 - 626 9002790 

PLATIŠČA, GUME za različne avte 
več dimenzij, mak> rabljeni akumulator-
ji, « 041/722-625 

9002707 

ELANOV trimlet, zelo ohranjen, ugod-
no - po dogovoru. » 041 /446-326 

8002788 

TURIZEM 
AVTOKAMP Klenovica v Kvamerju 
odda počitniško prikolico 10 m od 
morja. « 041/232-505 8002810 

ODDAM apartmaje in sobe v Metajni 
na Pagu. hiša na sami plaži, primemo 
za družine z otroki. « 00385-98/ 
9 2 3 0 9 8 2 9002846 

ODDAM apartmaje in sotie v Metajni 
na Pagu. hiša na plaži, primerno za 
družine z otroki. » 00385-98/ 
9 2 3 0 9 8 2 «002842 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

OTROŠKI voziček, lepo ohranjen, za 
simbolično ceno, » 040/652-460 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

PISALNO mizo Opalmzg s predalni-
kom. nova, vredna ogleda, ugodno.» 
031/316-661 9002823 

POMIVALNO korito, novo. enojno in 
enojno in pol. inox. 50% ceneje, tr 
041/676-600 9002881 

POMIVALNO mizo, 120 cm in viseče 
omarice ter starejšo spalnico (oreh), 
«041/582-166 80027N 

OGREVANJE, HLAJENJE 
OGREVANJE, solarni sistemi, topkjtne 
črpalke, plinske in vodovodne instala-
cije. Termoinstal Tomaž Cesnik s.p.. 
Krnica 11, Zg. Gorje, « 041/893-

6 8 2 900281S 

VRTNA OPREMA 
PRODAM 
BRUNARICO 4x4 m. primemo za vi-
kend ali vrtno uto. « 041 /515-139 

9002497 

DOBRO ohranjeno, vrtno kosilnico 
Husgvama, cena po dogovoru, tr 
01/23-11-132 8002795 

ELEKTRIČNO kosilnico Elko 48 E. 
elektnsmotor 380 V. 0.55 KW. 1400 
obratov.« 040/206-185 900278? 

LABRADORCE z rodovnikom, odličnih 
in detovnih staršev. « 041/657-175, 
041/697-173 8002678 

DATURE trobente večbarvne, drevo 
banane, zunanje, velike, po simbolični 
ceni, « 04/23-11-852. 031/621-
8 5 8 8002784 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STRPJI 
PRODAM 

CIRKULAR železne konstrukcije z el. 
motorjem 7. % KW. klina 550 mm. ko-
ritom za žaganje detielih drv. « 
031/239-234 9002723 

KOMPLET ventilacijsko sušilnico za 
sušenje sena, « 041/855<359 

9002777 

OBRAČALNIK s kardanom za traktor 
TV., priklop na 4 vijake, « 031/387-
4 0 1 9002784 

PAJKA Far, del. šir 3,80 m, « 
04/25-22-126 90028OO 

POLAVTOMATSKI sadiloo krompirja, 
znamke Vogel+Noot, « 01/36-61-
021, od 19. do 20. ure 900272» 

PUHALNIK Tajfun, prodam za simbo-
lično ceno, okdka Tržiča, « 04/59-
45-145 9002737 

PUHALNIK Tajfun z elektromotorjem 
in 15 m cevi, « 031/632-677 

SAMONAKLADALNO prikolico Mipa 
17 m3, « 041/812-096 8oo2848 

KUPIM 

TRAKTOR Univerzal ali ^ore. « 
041/680^84 900281? 

TRAKTOR Ferguson ali Ursus, « 
051/639-777 . 9002618 

TRAKTOR Zetor. Univerzale. Štore aii 
IMT, « 051 /203-387 9002750 

PRIDELKI 
PRODAM 

PREPROGO z beto rjavim drap vzor-
cem. velikosti 3 m X 2.5 m, ohranjeno. 
« 04/20-23-253. 031/223-575. 
041/860^34 9002821 

PRTUAŽNIK za kolesa, 
42-764 

• 04/20-
8002781 

NOVO frajtonarico C-F-B aii menjam 
za Be-Es-As uglasitev, izdetovalca Pol-
janška, «04/25-71-190 90027» 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

KOLO Scott, 2 le« staro, ugodno. « 
04/51-00-110 8002813 

40 kock sena. « 041/935-596 
9002777 

BALE. plačaš baliranje, « 041/265-
0 7 5 6002838 

JEDILNI krompir, » 041/848-539 

KROMPIR za krmo. « 04/23-11-512. 
070/870 -734 9002'/S3 

KVALITETEN Cviček, po ugodni ceni. 
«040/919-519 9002808 

KVALITETNO suho seno in otavo. 
zek) primemo za krmo konj, zelo ugod-
no. « 040/223-642 9oog8i8 

RAZSUTO seno in silažne bale. » 
031/546-969 8002748 

SENO v kockah. » 041/286-701 
8002797 

SILAŽNE bale. »04/2&-21-e06 900Z79i 

ŠTIRI silažne bale - 85 EUR. » 
041/260-691 800278« 

ZELO dobre ekološke mešanice raz-
ličnih zeliščnih čajev za različne tx)lez-
ni. « 040/843-750 9002795 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA simentalca starega 10 dni, « 
041/570-953 9002754 

BIKCA simentalca starega en teden, 
« 031/635-401 8002774 

BREJO kobilo, ujahano in vozno, « 
051/642-401 9002738 

BREJO zajkljo, nemški lisec, « 
04/25-11-813 9002748 

"BURSKE kozličke za pleme in mlade 
ovne za pleme ali za zakol, w 
040/886-208 9002813 

£b BIKCA, starega štiri tedne, tr 
031/210-494 8002773 

ČB BIKCA starega en teden. » 
041/209-677 9002S17 

ČB BIKCA starega 1 teden. » 
040/518-409 9002840 

JAGNJETA. mesnata, ugodno, kmeti-
ja Princ. Hudo 1 (pri Kovorju). Tržič, » 
041/747-623 8002748 

KRAVO brejo 8 mesecev ali telkx>. Vi-
šelntea 13. » 04/57-25-251 

9002812 

KRAVO staro 6 let s teletom. « 
04/59-63-787 9002820 

KRIŽANO telico. brejo 9 mesecev. » 
041/343-151 9002747 

NESNICE rjave, grahaste. črne tik 
pred nesnostjo, brezplačna dostava 
Vzreje nosnic Tibaot, » 02/58-21-
4 0 1 9002744 

OVCE, jagenjčke in kletke za zajce, » 
031/21&493 9002728 

PONI žrebca, trobarvnega in oslička 
ter podarim manjše kužke, » 
031/635-755 9002803 

PURANE, stare 8 tednov in jarkfce v 
začetku nesnosB. » 041/205-929 

9002736 

PURANE za nadaljnjo rejo, cena 3.50 
EUR/Kg, » 041/203-564 

TELICO simentalko, pašno, breja 9 
mesecev, » 041 /543-508 9002734 

TELICO križanko, staro 13 mesecev 
za nadaljnjo rejo ali za zakol, » 
040/127-522 9002787 

TELIČKO simentalko, staro 8 ali 5 ted-
nov, «04/25-22-126 9002808 

TELIČKO mesne pasme, stare 5 me-
secev. » 041/612-263 9002831 

K U P M 

BIKCA simentalca aii limuzin, starega 
do lOdni.-« 031/216-581 9002779 

BIKCA ali teličko mesne pasme, « 
041/608-642 9002703 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

V GOSTILNI Pr' sedmič, v Gorenji 
vasi, Poljanska c. 68 zaposlimo kuhar-
ja ali kuharico, lahko tudi kuharski po-
močnik z veseljem do dela v kuhinji, « 
041/790-247 9002788 

V GOSTINSKEM lokalu Mercator cen-
ter Domžale, C. talcev 4, Domžale za-
poslino dekle za delo v strežbi, « 
031/322-499 9002724 

ZAPOSUM dekle aH študentko za dek> 
v strežbi, Kava bar GG, Boštjan Košnik 
s.p., Jezerska c. 54, Kranj, tr 
031/662-437 9002848 

ZAPOSLIMO kuharja, picopeka in ku-
harsko pomočnico. Gcštilna in picerija 
Vili, Mavčiče 69. Mavčiče. » 
040/221-945 900230S 

JURČIČ & Co., d.o.o.. Poslovna cona 
A 45. Šenčur zaposli voznika C in E 
kategorije na področju mednarodne 
špedicije. « 041 /761-400 9002770 

ZAPOSUMO voznika C in E kategori-
je, vožnje po Sloveniji, Agro mobll, 
Voglje. Letališka 37. Šenčur, « 
041/698-385 9002710 

PLANINSKO 
DRUŠTVO KRANJ 

Koroška 2 7 , 4 0 0 0 Kranj 
V d o m u na Kal išču 

zaposl imo v poletni sezoni, 
ki traja o d 1 5 . junija do 
1 5 . septembra kuharico 

(m/ž) . Prednost pri zaposlitvi 
imajo brezposelne osebe. 

Prijavo poSjite na gomji 
naslov v 1 5 dneh. 

ZAPOSLIMO voznika C kat. v medna-
rodnem transportu, Marco's, d.o.o., 
Zg. Bitnje 245, Žabnica, « 041/633-
1 9 5 9002834 

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo za-
stopnike za terensko prodajo artiklov 
za varovanje zdravja. Oglejte si 
www.sinkopa..si, Sinkopa. d.o.o.. Ži-
rovnica 87. Žirovnica, W 041/793-
3 6 7 9002528 

IŠČEMO samostcjno osebo za komer-
cialno administrativna dela v pisarni, 
z možnostjo redne zaposlitve. Pisne 
prošnje na: Magnavel, d.o.o.. Visoko 
119, Visoko ali, « alenka@enegretik.si 

JURČIČ & Co., d.o.o.. Poskjvna cona 
A 45. Šenčur zaposli avtomehanika -
vzdrževalca tovornih vozil. « 041/ 
761-400 9002771 

IŠČEM šiviljo za občasno pomoč pri 
šivanju, zaželen industrijski šivalni 
stroj, Lidija Kunaver s.p., Zasavska c. 
23, Kranj. « 041/555010 

LIČEM 

DUO ROLO išče dek> na zabavah, ob-
letnicah. porokah z domačo in zabav-
no glasbo, « 041/224-907 

9002804 

IŠČEM DELO - čiščenje, pomoč sta-
rejšim, gospodinjska dela. « 
051/605-303 9002837 

IŠČEM DELO varstvo otroka na mo-
jem domu ali administrativno - knjigo-
vodska dela. » 040/561-408 

9002846 

KUUČAVNIČAR varilec išče kakršno-
koli delo, » 040/887-108 

9002809 

POSLOVNI STIKI 

G O T O V I N S K I KREDITI D O 1 0 
LET Z A V S E Z A P O S L E N E , 
T U D I Z A D O L O Č E N ČAS, T E R 
U P O K O J E N C E , do 5 0 % obr., 
obveznosti niso ovira. Tudi kre-
diti na osnovi vozila in leasingi. 
Možnost odplačila na položni-
ce, pridemo tudi na dom. N U -
M E R O U N O , Kukovec Robert 
s-p,. Mlinska 2 2 , 2 0 0 0 Maribor, 
0 2 / 2 5 2 - 4 8 - 2 6 , 0 4 1 / 7 5 0 5 6 0 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela, no-
tranje omete, fasade, adaptapije, tla-
kovanje dvorišča, ograje, kamnite 
škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in 
poceni. SGP Beri d.o.o.. Stnjževo 7. 
Kranj. » 041/561-838 

9002391 

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvonšč, 
dovoz, poti, parki-išč, polag. robnikov, 
pralnih pto^. izd betonskih in kamni-
tih škarp, Adrovic & Co. d.n.o., Jekiv-
škova 10, Kamnik. » 01/83-94-614. 
041/680-751 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, 
s. p., Senično 7. Križe, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; žaluzije, roloji, ro-
lete, lamelne zavese, plise za'/ese, ko-
mamiki. marioze, vmmv.asteriks.net 

BELJENJE in glajenje sten. antiglivični 
premazi, barvanje napuščev in fasad, 
dekorativni ometi in opleski, Pavec Ivo 
s.p., Podbrezje 179, Naklo, » 
031/392-909 9002704 

DELAMO vsa zidarska dela, notranje 
omete in fasade z našim ali vašim ma-
terialom, Arjaniti, d.o.o., Žatjnk^ 47, 
Žabnica, » 041/288-473. C41/878-
3 8 6 9002720 

GRADBENIK REXH0 d.n.o.. Adergas 
13. Ceridje. izvaja od temeljev do stre-
he. notranji ometi, vse vrste fasad, 
kamnite škarpe, adaptacije, urejanje in 
tlakovanje dvorišč, « 041/589-996 

GRADBENO PODJETJE KRANJ, 
d.o.o. Zupanova 6, Šenčur izvaja vsa 
gradbena dela, notranje omete, vse vr-
ste fasad, adaptacije, novogradnje, tla-
kovanje dvorišč, kvalitetno, hjro in po-
ceni. « 051/354-039 9002188 

IZDELAVA podstrešnih stanovanj in 
obnova starih stanovanj. M S V Vlrač-
nik in partner d.n.o.. Sinkov Tum 23. 
Vodice. « 031/206-724 9002438 

IZVAJAM vsa gradbena dela. adapta-
cije. notranje omete vseh vrst, fasade, 
hitro in poceni, Adil Sopaj s.p., Sr Bit-
nje 31, Žabnfca,« 041/583009 

9002174 

IZVAJAMO sanacije dimnika', vrtanje, 
zidava, montaža novih, popravila sta-
rih, nudimo dimne obloge, dimne 
kape. Novak &Co, d.n.o.. Ljubljanska 
89. Domžale. « 031/422-800 

9002441 

MIZARSKE storitve, po naročilu, kvali-
tetno, nudimo z vso notranjo cpremo, z 
izdano garancijo in možnost.o plačila 
na obroke, Magnavel, d.o.o.. Visoko 
119, Visoko, « 041/676-600 9002680 

NOVOl Nudimo pomoč na domu 
(nega, varstvo, kuhanje), deovni čas 
prilagodimo vašim potrebam. N& M, 
Nina Pečnlk, k.d. Podbrezje 128, Na-
klo, « 04/53-29-559, 041/305-037 

9002780 

SLIKOPLESKARSTVO, ugodno nudi-
mo kitanje sten, stropov, beljenje, bar-
vanje prostorov, pleskanje oken, ograj 
napuščev... fasaderska dela ... Vojko 
Lazič s.p., Prešernova ul. 4, Kamnik, 
«031/469-175 9002393 

ZIDARSTVO - strojni ali ročni ometi in 
fasade izdelamo kvalitetno IT konku-
renčno ter v dogovorjenem reku, Zoki, 
d.o.o.. Kašeljska c. 53 a. Uubljana -
Polje. « 041/378-524 ooomoj 

LIČEM 

ČISTILKO za čiščenje bloka Mlakane-
va 22. Kranj. « 031/863-401 900282S 

ZASEBNI STIKI 
DEKLETA, pokličite in se zastonj spo-
znajte z raznovrstnimi fanti. » 031/ 
807-376 9002701 

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje za 
vse generacije. » 031/505-495 

9002702 

OBVESTILA 
OČIVIDCE manjše prometne nesreče 
na Leški c. v Radovljkji. 18. 6. 2007 
ob 13.30. z malo šolarko, prosim, javi-
te se, « 041 /902-395 8002763 

PODPISANI Jože Kern. Tenffiiše 47 a, 
prepovedujem Jakobu Kemu. Tenetiše 
6. košnjo in drugo razpolaganje moje-
ga sdastnega dela parcel. Prepovedu-
jem tudi vsem drugim dostop in zadr-
ževanje na parcelah. 9002739 

\\ ww.pcii;robnil;.cc>m 

^ . 

v . 
1921-2000 

v S P O M I N 

Bila sta skromna in poštena, 
vsakomur dobro sta hotela 

in zlato sta srce imela. 

Mineva devet in eno leto, odkar sta 
nas zapustila draga starša 

JOŽEF IN PAVIA 
GRDJA 

iz Kranja, Kidričeva 31 

Hvala vsem. ki se ju spominjate in 
, postojite ob njunem grobu. 

Vsi domači 
Kranj, Straliinj, maj 2009 

1930-2008 

mailto:alenka@enegretik.si


ZAHVALE 2 3 

Skrb, delo in trpljenje 
bilo tvoje je življenje, 
mnogo si bolečin prestal, 
sedaj boš v grobu mimo spal. 

ZAHVALA 

V 86. letu starosti nas je zapustil naš dragi 

PETER ILIČ 
Iskreno se zahvaljujejo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih staU ob strani, nam 
pomagali, izrekli sožalje, podarili cvetje in sveže. Zahvaljujemo 
se tudi DU Kokrica in ZB Kokrica za poslovilni govor, ter vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči vsi njegovi 
Kokrica, Vo^je, Bitnje, Britof 

ZAHVALA 

Ob izgubi naše drage mame, babice, prababice, sestre, tete in tašče 

PAVLE LOTRIČ 
Grogovcove mame iz Dražgoš 

se iskreno zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, prijateljem in 
znancem za podarjeno cvetje in sveče, izrečena sožalja, sprem-
stvo na njeni zadnji poti. Iskrena hvala dr. Habjanu za dolgo-
letno zdravljenje, gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni 
obred, cerkvenemu pevskemu zboru, trobentaču, govorniku in 
vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih kakorkoli pomagali. 

Žalujoči vsi njeni 

Ni smrt tisto, kar ruK loči ZAHVALA 
in življenje ni, kar druži nas. 
Sovezimočngše. 
Brez pomena zarye so razdore, 
krtg in (as. (M. KaSč) V 81. letu nas je zapustila naša draga 

MARIJA DEBELAK 
Iskrena hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem, 
znancem in vsem, ki ste jo pospremili na zadinjo pot. Hvala za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Zahvaljujemo se 
tudi gospodu župniku Francu Šuštarju in pevcem za lepo 
opravljen pogrebni obred. Še enkrat hvala vsem, ki sočustvujete 
z nami in nam v teh trenutkih stojite ob strani. 

Vsi njeni 
Gorenja vas, Ško^a Loka, Podgora 

SPOROČILO O SMRTI 

t 

Tiho nas je zapustila naSa draga žena, mami, babi in prababi 

JOŽICA LANGUS rojena 1932 

Od nje smo se poslovili v družinskem krogu, v sredo, 
29. aprila 2009, na pokopališču Lipica pri Škofli Loki. 

Pc^ešali jo bomo vsi njeni 

Tone, zakaj si moral ti umreti, 
ko pa s tabo bilo je lepo živeti. 
Ljubil si dom in družino, 
zapustil pa veliko bolečino. 

V SPOMIN 

7. maja 2009 je minilo žalostno leto, odkar nas je za vedno 
zapustil naš dragi 

ANTON KLEMENČIČ 
iz Kranja, 4. 9.1929 • 7. 2008 

Vsem, ki ga imate v lepem spominu, obiskujete njegov zadnji 
dom in mu prižigate sveče, najlepša hvala. 

Žalujoča žena Marinka in ostali tvoji 

Srce tvoje več ne bije,, 
bolečin več ne trpiš. 
Dom je prazen in otožen, 
ker tebe v njem več ni. 

ZAHVALA 

V 57. letu nas je zapustil sin, brat in stric 

PAVEL LUŽAN 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijatel-
jem, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvet-
je in sveče. Posebej se zahvaljujemo g. župnilcu za lepo oprav-
ljen pogrebni obred in pogrebni službi Navček, pevcem, ter 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči vsi njegovi 
Žabnica, april 2009 

ZAHVALA 

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

STANISLAVA KAVČIČA 
iz Srednjih Bitenj 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem, znancem in 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, nam izrekli sožalje, poklonili cvetje in 
•«veče. Hvala tudi pogrebni službi, pevcem za zapete žalostinke. Še enkrat hvala vsem 

imenovanim in neimenovanim. 

Žalujoči vsi njegovi 
Srednje Bitnje, 7. maja 2009 

Življenje gre na videz dalje, 
a vsaka pot nas h grobu pelje. 
Iger so pokopane sanje 
in grenka solza pade nanje. 

V SPOMIN 

Mineva žalostno leto, odkar smo se poslovili od naše drage 
mame, babice, prababice, praprababice in tašče 

HELENE KRAJNIK 
roj. Završnik, 1919 - 2008 
Poljanska cesta 29, Škofja Loka 

Vsem, ki se je spominjate z lepo-mislijo, jo obiskujete, prinašate 
sveče in cvetje na njen grob, iskrena hvala. 

Njeni otroci z družinami 
Škofja Loka, 6. maja 2009 

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi očeta in starega očeta 

JAKOBA KREKA 
s Spodnjega trga 7 v Škofji Loki 

se iskreno zahvaljujemo vsem prijateljem, sorodnikom, sosedom, soddavcem in 
znancem za vsa izrečena ustna in pisna sožalja, za podarjeno cvetje in sveče ter 

spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala pogrebni službi Akris za opravljene pogrebne 
storitve, g. župniku za lepo opravljen pogreb in pevcem za zapete žaloštinke. 

Iskrena hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: hčerka Magda in hčerka Anita z družino 
Škofja Loka, april 2009 

Dan v življenju se utopi 
obraz le slike si zapomni 

nasmeh se umakne bolečini 
in konec cesta svoj dobi... 

F. A. 

JANEZ 
Zelo te pogrešamo 

Lucija, lošt, lan 
Virmaše, maj 2009 
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ANKETA 

Je kaj drugače, 
odkar smo v EU? 
K i u s n N A D Ž E U L O V I Č 

Minilo je pet let, odkar je 
Slovenija vstopila v Evrop-
sko unijo. Nekateri menijo, 
da to na razvoj in gospodar-
stvo ni vplivalo, spet drugi 
poudarjajo problem gospo-
darske krize. Kaj pa o tem 
menijo Kranjčani? 
Folo: Coiud Kaviii 

Franc Indihar 

"Seveda je drugače, odkar 
smo v EU. Drugače se živi, v 
glavnem bolje, čeprav so 
socialne razlike v zadnjem 
času sliko malo pokvarile. 
Ni več tako pozitivno, kot je 
bilo pred nekaj leti." 

Maja Rigač: 

"Mislim, da je življenje slab-
še, ampak ne toliko zaradi 
EU, ampak bolj iz drugih 
razlogov. Slabše finančne 
razmere so, gospodarska 
kriza, pri tem pa EU nima 
kaj dosti veze." 

Vinko Cvirn: 

"Vprašanje dobi nevtralen 
odgovor. Ni boljše, ni slab-
še, jaz pa se počutim dobro. 
Spremembe čutim le toliko, 
da vem, da sem v Evropi." 

Marija Stanonik: 

"Zame po vstopu Sloveni-
je v Evropsko unijo ni nič 
slabše. Pojem zelo malo 
pri tem nisem kaj dost 
izbirčna, sem pa izredno 
skromna." 

tane Markun: 

lede na trenutno gospo-
rsko krizo je življenje 

abše kot prej, ko nismo 
i v EU. Če pa krize ne bi 
o, bi bilo bolje. Po vstopu 
EU, v celoti gledano, je 

življenje boljše." 

Narcise se že prebujajo 
v vaseh pod Golico začenjajo cveteti narcise oziroma ključavnice, kot jim rečejo v jeseniških rovtih. 
Zaradi dolge zime bodo letos travnike in senožeti pobelile nekoliko kasneje kot običajno. 

U R Š A P E T E R N E L 

Planina pod Golico - Poboč-
ja v vaseh pod G o l i c o se 
vsako leto maja spremenijo 
v čudovite bele preproge iz 
cvetočih narcis. T u d i letos 
ni nič drugače, le da so se 
ključavnice, kot j i m pravijo 
v jeseniških rovtih, letos za-
radi dolge z i m e prebudile 
nekoliko kasneje kot običaj-
no. A kot pravi novi pred-
sednik Tur ist ičnega druš-
tva Gol ica K l e m e n Kl inar, 
bodo narcise v vaseh pod 
Golico v najlepšem razcve-
tu že ta konec tedna, med-
tem ko bodo na Gol ic i za-
cvetele nekol iko kasneje. 

voljo gostinska ponudba, 
sicer pa s i v P l a n i n i pod 
Gol ico lahko ogledajo tudi 
prenovljen vhod v Korlnov 
rov, v katerem je maketa 
Bergmandelca z vozičkom, 
n a i n f o r m a t i v n i h panoj ih 
pa je predstavljena zanimi-
va zgodovina rudarjenja v 
teh krajih. 

Mnogi obiskovalci se ob 
p r a z n i k u narcis odločijo 
tudi za vzpon na 1835 me-
trov visoko Gol ico. Koča 
je že odprta, vendar pa je 
na določenih mestih še ve-
l iko snega. Spomladanska 
Gol ica ponuja čudovit po-
gled na bele poljane k l j u -
čavnic na spodnj ih travni-

Ime narcisa izhaja iz grške mitologije in simbolizira 

samovšečnost. V jeseniških rovtih jim pravijo 

ključavnice, o imenu pa legenda pravi tole: 

Nekoč je Bog posvaril čebele, naj nikar ne delajo in 

nabirajo medu ob nedeljah in praznikih. Čebele pa 

ga niso u b ( ^ e in zato jim je med v rožah "zaključil". 

Od tod ime ključavnice. 

predvidoma po 20. m a j u . 
T u r i s t i č n o društvo Gol ica 
tudi letos pripravlja tradici-
onalno prireditev Praznik 
narcis, k i bo potekala jutri, 
v soboto, v Planini pod Go-
lico. Letos so programu pri-
kl juči l i še zabavne kmečke 
igre. Obiskovalcem bo na 

k i h , z vrha pa razgled n a 
Gorenjsko i n avstrijsko Ko-
roško. Toda kot opozarjajo 
v P l a n i n s k e m društvu Je-
senice, zaradi snega obsta-
ja nevarnost zdrsa, zato 
naj bodo planinci zelo pre-
v idn i , zlasti pr i prečenju 
plazov. 

Tako obsežnih narcisnih poljan, s kakršnimi se lahko 
pohvalijo v jeseniških rovtih, ni nikjer na svetu. A narcise 
so zaščitene in jih ni dovoljeno trgati. / FOTO. ANI« BUIOV« 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo povečini sončno, pihal bo jugozahodnik. Jutri bo 
spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe in 
nevihte. V nedeljo bo sončno in toplo z jugozahodnikom. 

Agencija RS za okolje. Urad za meteorologijo 

PETEK 

8/22°C 

SOBOTA i MEDEL)A 

10/20°C i 9/23°C o Relta 
_ 23/13-0 

BRNIK 

Rudi Hiti v hiši slavnih 

Ob letošnjem svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju 
na ledu, ki te dni poteka v Švici, je bil ta teden v hokejsko 
dvorano slavnih v Torontu sprejet tudi Jeseničan Rudi Hiti. 
Veliko priznanje, ki ga je bil od Slovencev doslej deležen 
le Nest! Aljančič starejši, mu je v torek izročil predsednik 
IIHF Rene Fasel, včeraj pa se je Rudi Hiti vrnil domov na 
Gorenjsko. Že na letališču so mu lep sprejem pripravili 
mladi varovanci njegovega hokejskega kluba, ki so ga priča-
kali oblečeni v opremo in s hokejskimi palicami ter glasno 
vzklikali: "Rudi Hiti, Corazd Hiti, gol, gol, goli" Ponosno so 
mu segali v roko, seveda se je oglasila tudi harmonika, da-
nes 62-letni Rudi Hiti pa je povedal: "Zame je to največje 
možno priznanje za vsa minula leta, za vse tekme, svetovna 
prvenstva in olimpijske igre, ki sem jih odigral. Prav tako je 
to priznanje naši generaciji hokejistov in tudi tistim pred 
nami ter spodbuda današnjim generacijam." Starejšega brata 
sta pričakala tudi mlajša Gorazd in Drago, oba prav tako 
hokejista, ki Rudiju po svojih' močeh pomagata pri delu v 
H D D Bled, kjer vzgajajo nove generacije hokejistov. V. S. 

Rudi Hiti s priznanjem med svojim mladimi varovanci, ki so 
ga včeraj pričakali že na Bmiku. / Foto: Tina dou 

KRANJ 

Dražje pivo, točeno tudi z manj alkohola 

Skupina Pivovarne Laško s 1. junijem napoveduje pftdra-
žitev piva za tri do pet odstotkov. Točeno pivo, ki ga proda-
jajo v sodih, hkrati ne bo več vsebovalo 4,9, ampak 4,5 od-
stotka alkohola. Razlog za slednje Laščani opravičujejo z 
večjo porabo točenega piva v poletnih mesecih. Torej naj bi 
ga popili več in bo dražje, v pivovarnah pa bodo prihranili 
tudi pri trošarinah. B. B. 

RADIO KRANJ d.0.0. 
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