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Občini se z zasul(om steze že mudi
Radovljiška občina mora do jeseni, ko bo zgrajena avtocesta od Vrbe do
Peračice, zasukati vzletno pristajalno stezo na letališču Lesce, a tudi zdaj
še natančno ne ve, kako bo to lahko storila.
CVETO ZAPLOTNIK

Radovljica - Projekt, ki vključuje tudi asfaltiranje 1.150
metrov steze, iii občina že
uresničevala, če bi od sklada
kmetijskih zemljišč i n gozdov pridobila manjkajoča
zemljišča, vendar ji to doslej
po vseh zapletih in neuspešn i h poskusih ni uspelo. V
sredo je še kmetijsko ministrstvo zaprosila, da vladi
predlaga sprejetje sklepa, po
katerem bi zemljiSča na podlagi zakona o stvarnem premoženju države brezplačno

prenesli na občino. O b konc u lanskega leta je skladu
predlagala tudi zamenjavo
zemljišč na območju letališča in m u v zameno za 2,66
hektarja kmetijskega zemljišča ponudila 2,58 hektarja
zemljišča, od tega dve tretjini
stavbnega i n tretjino kmetijskega z dvonamensko rabo.
Sklad je pred dnevi odgovoril, da na zamenjavo ne pristane, občini pa je pripravljen za odškodnino podeliti
na zemljišču stavbno pravko
za trideset let (in možnostjo
podaljšanja). V Radovljici na

ponudbo sklada še niso odgovorili, po pridobljenih neuradnih ocenah pa bi odškodnina znašala od 50 do
8 0 od.itotkov tržne vredno.eti
zemljišča. "Občina za zemljišče n i dobila denarja od
Darsa niti ga nima v proračunu," je na sredini novinarski konferenci dejal župan
Janko S. Stušek i n dodal, da
bi pogodbo s skladom lahko
sklenili šele potlej, ko bi s
spremembo prostorskih dokumentov zemljišče spremenili v stavbno.
^
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Občina zaradi zapletov s pridobitvijo zemljišč ne more začeti posodobitve letališke steze.

LJUBLJANA

Vlada predlaga
priznanje Kosova

Vabilo

Vlada je na včerajšnji seji
sklenila, da bo državnemu
NLB Podružnica Gorenjska in Kamnik
z b o r j predlagala priznanje
vabi v nove poslovne prostore na
Kosova. Predlog naj bi poslanci obravnavali že na naKoroški cesti 21 v Kranju.
slednji redni seji, ki se bo
začela v ponedeljek. Vlada
je obsodila napad protestnikov na slovensko veleposlaništvo v Beogradu in zunanjemu ministrstvu naložila,
naj od srbskih oblasti zahteva povračilo škode In zaščito slovenskih državljanov
ter slovenskega premoženja. Predstavniki srbske
Omajščica
skupnosti v Sloveniji so za
www.gKMlitxen.cam
Snuiiftki karti s popustom pn: SUPASSUHVEllIranitla ton - >p<utiiM|l Vil/anc.tel. 04 -S821000 I nedeljo ob 13. uri napovedain iM 3vic<čsti pfea Ksijv^nsKim preMoo), pri B a - u . iei.-^'S861 631,-ir^.sl(ipasstravei.si^|B|^
li pred pravoslavno cerkvijo
sv. Cirila in Metoda v Ljubljani protestni shod "proti
protipravni razglasitvi neodvisnosti srbske južne pokrajine". Slovensko veleposlaništvo v Beogradu bo zaradi
•draro
:4ravo
nevarnosti novih napadov
www.posfelja.coni
Živeti
spati
demonstrantov, ki so že
povzročili škodo, še naprej
(((•08014 9 9 )
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Pospravili bodo razbitine : Vlamljala v lokale in hiše
Na gori San Pietro na Korziki, kjer je
1. decembra 1981 strmoglavilo slovensko letalo, vseh i 8 i potnikov in
članov posadke pa je umrlo, bo
obrambno ministrstvo pospravilo
razbitine letala, ki še ležijo na gori.

1007

Kranjski policisti in kriminalisti so
pred dnevi raziskali več vlomov v stanovanjske hiJe, trgovine in gostinske
lokale na območju Kranja. Tržiča in
Radovljice. Za dejanje so ovadili dva
Kranjčana, Z3 katera je preiskovalni
sodnik odredil pripor
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VREME

Tako na Kosovu
kot na Koroškem

Odneslo brniški
"svetilnik'

prevladovalo sončno vreme z

ste kdaj pomislili na to, da imata Kosovo in Cosposvetsko polje marsikaj
skupnega? Sta mitska in simbolna
kraja, prizoriSče izgubljen h bitk in
travm Srbi sc v pnakem poloJajii kot
Slovenci po prvi svetovni vojni, ko
smo izgubljal Koroško.

Minister za promet Radovan Žerjav
je zahteval novo rešitev za gradnjo
kontrolnega stolpa na brniškem letališču. Zaradi afere v zvezi s tem je na
priporočilo mini^itra'odstopil direktor kontrole zračnega prometa Srečko lanša.

Vpetek, soboto in neddjo bo
občasno povečano (Mičnos^o.
V soboto in necktjo bo
razmeroma toplo.

(T^
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17 jutri: pretežnojasno

POLITIKA
TRŽIČ

Letna konferenca SDS v Tržiču
Sredi februarja seje na redni letni konferenci sestal občinski
odbor SDS Tržič. Kot sporoča predsednik Pavel Rupar, je
bilo navzočih presenetljivo veliko članov. Pregledali so preteklo delo in sprejeli progrann za leto 2008 ter se v razpravi
lotili aktualnih političnih razmer v občini Tržič. Predstavili
so vizijo delovanja SDS v vollJnem letu. "Nova pot delovanja, ki se bo udejanjila v tem letu, je po mnenju prisotnih
vsebinska dopolnitev in osvežitev že tako prodorne vloge
SDS, zato je bilo izraženo prepričanje, da se bo SDS v tržiškem prostoru še bolj utrdila in spet zasedla mesto, ki ji
gre," dodaja Pavel Rupar. D. Ž.

Ustanavljajo lokalni odbor Zares
v sredo zvečer so se Tržičanom predstavili člani stranke Zares, ki v tej občini ustanavljajo lokalni odbor te stranke.
Ustanovni zbor članic in članov pa napovedujejo za 11. marec, ob i8. uri v paviljonu Ferdo Mayer v Tržiču. D. Ž.

NOTARKA
Marija Murnik
Sporočam, da sem z 18. februarjem 2008 notarsko
pisarno z naslova Cesta Staneta Žagarja 37 v Kranju
(Podjetniški center na Primskovem)
preselila na Koroško cesto 2 1 v Kranju
(nasproti restavracije Brioni, nova stavba,
vhod ob Bežkovi vili, kjer je tudi vhod v Davčno upravo
In Novo Ljubljansko banko).
Telefon: 0 4 / 2 3 59 000, Fax: 0 4 / 2 3 59 001
Elektronska pošta: tajnistvo@murnik.notarka.net

mrilo

izžrebanemu

naročniku

časopisa

Gorenjski Glas
Knjigo prejme MARIJA ROZMAN iz Smlednika.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Zvesti Gorenjskemu glasu
Ta teden smo obiskali zakonca Oblak, doma od Sv. Duha pri
Škofji Loki. Zvesta naročnika in bralca Gorenjskega glasa sta
že več kot dvajset let, povesta Ana In Pavel Oblak. Zjutraj časopis najprej prelistata, po kosilu pa je čas za natančnejše
branje. Najprej so na vrsti kratke novice, nezgode, ob petkih
vedno zanimivi zapisi Milene Miklavčič pa tudi osmrtnice.
Pritegnejo tudi novice iz občine Škofja Loka, posebno zanimivo pa je, če je v časopisu kaj o ljudeh iz soseščine. Pri hiši sta

Pavel In Ana Oblak
sicer še dva druga časopisa in dve reviji, tako da je branja dovolj. Oblakova, ki imata kot upokojenca dovolj prostega časa,
pa ga namenjata tudi drugim dejavnostim. Ana ima rada delo
na vrtu in z rožami, v bližini obdelujeta tudi njivico. Pavel gre
najraje v gozd, kjer pripravlja drva. Hišo, v kateri ima gornje^
gospodinjstvo sin z ženo in tremi otroki, ogrevajo z dn/mi,
vodo pa s pomočjo sončnih kolektorjev. Udeležujeta se tudi
izletov z žabniškim upokojenskim društvom. D. Ž.

danica.zavrl@g-glas.si

Od zahodnega Balkana do Čada
Danes na Brdu poteka neformalno srečanje obrambnih ministrov držav Evropske unije. O ključnih
temah srečanja gostitelj, slovenski obrambni minister Kari Erjavec.
DANICA ZAVRL Ž L E B I R

Brdo - "Glavne teme tega srečanja so zahodni Balkan, Afrika, razvoj vojaških zmogljivosti EU, evropska obrambna agencija in strateško
partnerstvo. Osrednja točka
zahodnega Balkana bo Bosna in Hercegovina, kjer teče
vojaška misija Althea, misija
EU, ne bomo pa mogli
mimo Kosova, čeprav ta čas
Evropska unija v vojaškem
smislu ni prisotna, saj stabilnost na Kosovu zagotavlja
NATO-va misija KFOR. Bo
pa na Kosovu lansirana evropska misija, ki se imenuje
EU-LEX: okoli dva tisoč policistov, sodnikov, tožilcev bo
pomagalo vzpostaviti potrebne institucije," je pred neformalnim srečanjem ministrov povedal Kari Erjavec.
"Glede Afrike bo glavno
vprašanje Čad. Zaradi državljanske vojne je bila misija
celo zamrznjena, sedaj ko so
se razmere nekoliko imiirile,
pa se začenja nadaljevanje
napotitve. Misija se bo imenovala E U F O R - C H A D . Slovenija bo prispevala 15 pripadnikov in bodo to prve več-

Karl Erjavec, nemški obrambni minister Franz josef Jung
In visoki predstavnik EU za skupno zunanjo in varnostno
politiko javier Šolana na srečanju na Brdu / fou: corud K»ei<
je resne izkušnje z afnškim
kontinentom.
Evropska
obrambna politika je zelo
usmerjena na Afriko, to je
zelo nemima celina s številnimi krizami, kar smo lahko
nazadnje videli v Keniji, ko je
stabilna turistična država čez
noč postala krizno žarišče.
Afnka je strateškega pomena
za Evropo, zato bodo v prihodnje tja usmerjene številne misije EU. Ko se bo stabiliziral zahodni Balkan, bo
tudi slovenska vojska morala
sodelovati na različnih misi-

jah na afriškem kontinentu.
Na konferenci bomo razpravljali tudi o razvoju vojaških zmogljivosti EU. Ker so
članice E U tudi članice zveze
NATO, obstaja nevarnost
podvajanja zmogljivosti, razvoj pa gre v smeri, da EU s
svojimi vojaškimi zmogljivostmi dopolnjuje zmogljivosti zveze NATO. Evropska
obrambna agencija je mlada
institucija, ustanovljena pred
tremi leti, ki naj bi združevala vojaško industrijo v Evropi, tehnološki razvoj, raziska-

Nov poskus za pokrajine
Predsednik vlade Janez Janša in minister za lokalno samoupravo Ivan Žagar
sta ta teden z župani slovenskih občin znova razpravljala o pokrajinah.
DANICA ZAVRL Ž L E B I R

Ljubljana - Lokalne skupnosti so večidel naklonjene
ustanavljanju pokrajin, obstaja pa še več odprtih vprašanj, ki jih je še vedno mogoče uskladiti. Minister Ivan
Žagar je po srečanju, zaprtem za javnost, povedal, da
so župani opozorili tudi na
nekatera vprašanja v zvezi s
pokrajinskim zemljevidom,
kjer je trenutno najbolj aktualno vprašanje glede Kamniško-zasavske pokrajine,
dvomi so v zvezi z Notranjsko pokrajino in južnim delom Slovenije. Županom je
predlagal, naj posredujejo
konkretne predloge, ki jih
bodo skušali vključiti v pokrajinsko zakonodajo, od
njih pa pričakuje pomoč pri
zbliževanju stališč v različnih strankah in podpori pokrajinski zakonodaji. Nov
predlog zakona o ustanovitvi
pokrajin je lahko pripravljen
v mesecu dni. Meni, da je
smiselno pokrajinsko zakonodajo sprejeti še v tem
mandatu, če namreč ne bo
sprejeta sedaj, bo v prihodnjem mandatu treba projekt

Premier janež Janša (desno) In minister Ivan Žagar z župani
spet o pokrajinah /foto itr
začeti mova. Premier Janez
Janša je k temu dodal, da v
tem primem regionalizacije
Slovenije ne bi mogli dokončali niti do lokalnih volitev
2010. Župani so po besedah
Janeza Janše podprii predlog, da vlada znova poskusi
predlagati delno spremenjen
zakon o ustanovitvi pokrajin,
saj prevladuje prepričanje,
da Slovenija pokrajine potrebuje, če želi hitrejši in bolj
enakomeren razvoj. Kot je
ZLnano, se 2dasti opozicija zavzema za manjše število od
sedaj predlaganih 14 pokra-

jin. Premier in minister, odgovoren za lokalno samoupravo, pa zatrjujeta, da je bil
tak predlog že lani usklajen,
kar velja tudi za večino predlaganih določil v svežnju šestih pokrajinskih zakonov.
Dodajata še, da doslej še nihče ni predlagal, katero od
predlaganih pokrajin bi ukinili. Na Gorenjskem, denimo, bi v primem štirinajstih
eno dodaU, namreč Zgornjo
Gorenjsko. Na Kamniškem
pa jim ni všeč, da jih povezujejo v skupno Kamniško-zasavsko pokrajino.

ve, prek nje pa se skuša doseči tudi več transparentnosti
pri nakupih vojaške opreme.
V Sloveniji, denimo, nabave
vojaške opreme v vrednosti
nad milijon evrov objavljamo
na spletni strani agencije. To
pomeni, da se lahko prijavi
na razpis vsako podjetje na
tem svetu. Glede strateškega
partnerstva bo zlasti govor o
sodelovanju E U in NATO,
E U in O Z N ter E U in Afriške
unije, glede na prisotnost vojaških sil Evropske unije v
Afriki."
Minister še dodaja, da Slovenija v okvim predsedovanja sestavlja t. i. trojko z
Nemčijo in Portugalsko.
Pred začetkom so skupaj pripravili 18-mesečni program,
kjer so bile opredeljene prioritete delovanja in sedaj smo
država iz trojke, ki zaključuje
ta program. "Ocenjujem, da
je bilo delo na obrambnem
področju uspešno in da je
bilo storjenih veliko korakov
naprej pri razvoju vojaških
zmogljivosti v Evropi in da
Evropa prevzema tudi vse
večjo odgovornost za stabilnost v svetu," pravi minister
Kari Erjavec.

BOHIN)

Nov občinski odbor
SDS v Bohinju
Občinski odbor SDS Bohinj
je na svoji volilni konferenci
ob koncu januarja izvolil
novo vodstvo. Nova predsednica je Marija Ogrin, v
novem izvršilnem odboru
pa so: Robert Sodja, Andrej
Smukavec, Branko Mencinger, Jože Božnar, Marko Oblak. Kot svetnica občinskega
sveta je članica izvršilnega
odbora tudi Matilda Arh. V
nadzorni komisiji ostajajo
isti člani, kot so že bili: Lojze Oblak, Franc Roman In
Joža Rozman. Novi izvršilni
odbor je oblikoval tudi stališče do novega predloga zakona o Triglavskem narodnem parku. Zakon ima velik
pomen za razvoj Bohinja,
zavedati pa se je treba tudi
posledic. Strinjajo se z ureditvijo potrebne infrastrukture ob jezeru In obnovo obstoječih turističnih objektov, saj so mnogi v zelo slabem stanju. Nastanitvene
kapacitete po Bohinju večji
del leta niso polno zasedene, zato ne vidijo potrebe
po njihovem širjenju na območju Triglavskega narodnega parka. "Predvsem pa
želimo, da se Bohinj ohrani
še za naslednje naše rodove," sporočajo iz novega občinskega odbora SDS v Bohinju. D. Ž.
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Pospravili bodo razbitine
Na gori San Pietro na Korziki, kjer se je i. decembra 1981 zgodila nesreča slovenskega letala, obrambno
ministrstvo aprila in maja načrtuje pospravljanje razbitin, ki so še vedno raztresene po gori.

Umrl nadškof
Franc Perko
Danes bo pokojnik ležal v ljubljanski stolnici,
pogreb bo jutri opoldne na pokopališču na Žalah.

DANICA ZAVRL Ž L E B I R
JOŽE K O Š N J E K

Ljubljana - Minister za
obrambo Kari Erjavec je dejal, da je bil zelo pretresen,
ko je lani v televizijski oddaji
videl, kakšno je še 2 6 let po
letalski nesreči stanje na gori
San Pietro. Še toliko bolj, ker
kot Kianjčan veliko svojcev
žrtev tudi osebno pozna. N a
obrambnem ministrstvu so
se zato odločili, da aprila in
maja organizirajo akcijo, v
kateri bodo to območje očistili i n ostanke prepeljali v
dolino. "Akcijo pripravljamo
v sodelovanju s takratnima
organizatorjema potovanja
Adria Airways in Kompasom
ter mestno občino Ljubljana.
Radi bi namreč, da akcija poteka tudi v soglasju s svojci.
V stikih pa '.smo tiidi 7.
o b r a m b n i m ministrstvom
republike Francije, s katerim
se dogovarjamo, da bi po
končani akciji na gori postavili spominsko znamenje.
Načrtujemo, da bi bila slovesnost ob odkritju znamenja konec junija, prav tedaj
ko Slovenija preda štafeto
predsedovanja Evropski uniji
Franciji," je povedal minister
Erjavec.
Poveljnik civilne zaščite
Miran B < ^ t a j je dejal, da gre

Obdni se z
zasukom steze
že mudi
4

Člani strokovne skupine pri ogledu razbitin / FOM: BOIUI PODGORTTK. MORS
v akciji za izjemno težaven
teren. Strokovna skupina, ki
se je minuli teden mudila na
prizorišču letalske nesreče,
je ugotovila, da je akcija sicer
zahtevna i n nevarna, vendar
izvedljiva. Z a n j o se je javilo
že več prostovoljcev, opravijo
pa jo lahko le usposobljeni
reševalci. T a k o bodo v njej
sodelovali pripadniki vojske
s področja gomištva, vojaškega letalstva, tehnični strokovnjaki, gorski reševalci, poklicni gasilci i n drugi. Zbrali

naj bi razbitine i n jih s helikopterjem vozili v dolino,
kjer jih bodo predali ustrezn i m službam. "Dela bodo
potekala v soglasju z lokalnim i oblastmi i n z dovoljen j e m francoskih državnih
oblasti, z naše strani pa bo
denar zagotovila vlada, ki bo
tudi omogočila napotitev," je
dodal Miran Bogataj. Strokovno komisijo, ki si je prejšnji teden ogledovala teren, je
vodil Bojan Kopač. Skupina
je ocenila, da je na območju

tisočkrat petsto metrov raztresenih kakih petnajst ton
letalskih razbitin, nekateri so
težki tudi do tono in te bo treba na mesm samem razrezati. Ponovil je, da bodo to delo
na strmem i n težko dostopn e m terenu lahko opravili le
dobro usposobljeni ljudje.
C e bo šlo vse po načrtih, naj
bi delo v aprilu ali maju opravili v dveh tednih, akcija pa
mora biti končana do 15. junija, ko se na Korziki začenja
turistična sezona.

Zaposleni v Iskraemeco
želijo trdnejša zagotovila

1. s t r a n

V občini so postopek za
spremembo dokumentov že
začeli, vendar ga bodo lahko
končali šele do poletja. Ker
jih rok vse bolj priganja, so
naročili tudi spremembo
projekta, po katerem bi najprej uredili del steze ( 6 o o
do 7 0 0 metrov), po spremembi prostorskih dokumentov in pridobitvi z e m ljišča pa še drugi del.
Župan je imenoval tudi komisijo, ki naj bi uskladila
stališča do posodobitve in
nadaljnjega razvoja letališča. V njej so predstavniki
Društva gibanja proti širitvi
in h r u p j letališča Lesce,
ALC-ja, aerokluba, občine in
Liste 7a 7aščlto I esc, ki je
neformalno združenje zainteresiranih
gospodarskih
uporabnikov letališča. Komisija se je v torek prvič sestala in je za predsednika
imenovala Marjana Mertlja
iz društva. Komisija naj bi v
dveh mesecih pripravila
predlog ukrepov.

Novi lastnik Iskraemeca želi povečati proizvodnjo števcev v Kranju,
izdelovali pa naj bi jih tudi v Egiptu in Indiji.
ŠTEFAN Ž A R G I

Kranj - Potem ko se je pred
dobrimi desetimi dnevi po
dvakratni odpovedi le sestala
skupščina Iskraemeca in izvolila nov nadzorni svet (v
katerem imajo lastniki egiptovske dmžbe E1 Sedeway, ki
je 98-odstotna lastrica Iskraemeca, 6 danov, zaposleni v
K r a n j u pa 3), se je A h m e d
Sadek Hi Sedeway, ki je lastnik družbe, ki je prevzela
Iskraemeco, še zadržal v Kranju. Medtem ko nam Janko
Štehamik, predsednik uprave Iskrapmeca, ni želel izdati, kakšni bodo strategija i n
letošnji načrti, dokler tega ne
obravnavajo na nadzornem
svetu, se je A h m e d Sadek E1
Sedeway sestal s vsemi ključn i m i zaposlenimi v podjetju,
v torek pa tudi s sindikati ter
svetom delavcev in razložil
nekaj svojih načrtov. Med za-

poslenimi je namreč popisovanje i n celo fotografiranje
opreme vzbudilo skrb o tem,
da morda ne načrtujejo selitve ali cdo podvajanja proizvodnje, ki bi lahko sčasoma
zaradi višjih stroškov dela
ogrozila proizvodnjo pri nas.
Predvsem je zanimivo, da
želijo v Skupini El Sedeway
na leto izdelati osem milijonov števcev, od tega štiri milijone v Kranju, drugo polovico pa v Egiptu i n Indiji. Če
vemo, da v Iskraemeco sedaj
naredijo tri milijone števcev,
je to o6tno načrt, ki bo zagotavljal v Iskraemern dovolj
dela, pri čemer naj bi se celo
osredotočili na števce z višjo
dodano vrednostjo. Prddajo
naj bi organizirali v treh regionalnih centrih: v Kranju za
Evropo, v Egiptu za Aftiko i n
Južno Ameriko in v Indiji za
Azijo. Ker se v Skupini El Sedeway ukvarjajo tudi s proiz-

vodnjo kablov i n drugih elektroenergetskih prenosnih naprav, bodo skušali k u p c e m
zagotoviti č i m celovitejšo ponudbo - od postavit/e prenosnega omrežja, kablov do števcev i n daljinskega odčitavanja. Tako povečani proizvodn i in prodajni načrti tako vlivajo upanje, da bodo v Kranju ohranili delovna mesta.
Kot nam je povedal predsednik sveta delavcev Jože
Petek, je bilo zagotavljanje
oziroma ohranitev dela i n
delovnih mest tudi njihov
osnovni cilj. Ocenjujejo namreč, da pogodba o prodaji
Iskraemeca, ki so jo sklenili
K A D , S O D i n D U S , za to
n i m a pravih zagotovil, očitno
so po njegovem mnenju sledili le čim višji prodajni ceni,
i n prizadevah si bodo, da z
n o v i m lastnikom sklenejo,
kot je dejal Petek, "gentlemanski dogovor".

Ljubljana - Tiskovni urad
Slovenske škofovske konference je sporočil, da je v sredo v Ljubljani umrl upokojeni beograjski nadškof i n metropolit msgr. dr. Franc Perko. Pokojnega nadškofa
bodo danes ob 9. uri prepeIjah v ljubljansko stolnico,
kjer se bodo lahko vemild do
18.30, ko bo mašo v njegov
s p o m i n daroval ljubljanskinadškof i n metropolit Alojz
Uran, poslovili od njega. Pokojnega nadškofa bodo jutri
zjutraj prepeljali na Žale,
kjer bo opoldne pogreb. Vodil ga bo beograjski nadškof
i n metropolit msgr. Stanislav Hočevar, ki je Perka nasledil pri vodenju beograjske
nadškofije.
Pokojni nadškof je bil rojen 1 9 . novembra 1 9 2 9 na
Krki. Leta 1941 se je vpisal na
škofijsko klasično gimnazijo,
ki je zaradi vojne ni končal,
ampak je leta 1 9 4 9 končal
državno klasično gimnazijo
i n se istega leta vpisal na
ljubljansko Teološko fakulteto, ki jo je končal leta 1953.
Z a duhovnika ga je posvetil
tedanji ljubljanski škof A n ton Vovk. Z a r a d i obtožb o
delovanju zoper državo je bil
najprej obsojen na tri in dodamo skupaj na pet let strogega zapora, iz katerega so
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ga po treh letih izpustili. Leta
1958 je postal najprej kaplan
v Šenčurju, nato pa v Trnovem in na Skaručni. Študiral
je naprej in leta 1963 doktoriral. Bil je profesor na Teološki fakulteti v Ljubljani i n pet
let tudi njen dekan. Leta
1 9 8 6 ga je papež Janez Pavel
II. imenoval za beograjskega
nadškofa i n prvega beograjskega metropolita i n na tej
dolžnosti je uspešno kljuboval težavam i n obtožbam, da
sta tudi Vatikan in Slovenija
kriva za razpad Jugoslavije.
O d leta 2 0 0 1 naprej je živel
pri sestrah na Mali Loki pri
Domžalah, nazadnje pa v duhovniškem d o m u Mane nobiscum v Ljubljani. Pokojni
nadškof Perko je bil z n a n
tudi zaradi neposrednosti in
ostrosti kritike preteklega političnega sistema in razmer,
v katerih je delovala Cerkev.
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Zaključili akcijo Živimo zdravo
V torek se je v kulturnem domu Joža Ažmana zaključil projekt Živimo zdravo, ki ga je organiziral Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, sofinancirala pa Gorenjsko društvo za boj
proti raku in Občina Bohinj. Projekt je potekal od januarja,
v njegovem programu pa je bilo osem predavanj in delavnic, ki so bile vse dobro obiskane. Med drugim so bile teme
predavanj razgibavanje, zdrava prehrana, odnosi v družni.
Cilj projekta pa je bil spodbuditi občane k bolj zdravemu načinu življenja. O b zaključku je v kratkerr komičnem skeču
nastopila gledališka skupina bohinjskih mladostnikov, ki jo
vodi Zdenka Dobravec. P. L
KRIŠKA GORA

Junaki Kriške gore
Planinsko društvo Križe je pred šestnajstimi leti začelo zanimivo akcijo za spodbujanje obiska Kriške gore. Z a vsaj toliko vzponov, kot je nedelj v letu, dobijo obiskovalci naziv junak Kriške gore. Lani se je vpisalo v knjigo 241 pohodnikov,
od katerih jih je 169 doseglo normo 52 vzponov. Kot je sporočila Ivana Valjavec, so podelili medalje najbolj vztrajnim
pohodnikom minulo soboto. Pri ženskah je zmagala Mirjana Žabkar s 358 vzponi, druga je bila Anica Klajnšek z 298
vzponi, tretja pa Doroteja Perne z 249 vzponi. Med moškimi je bil prvi Dragoljub Babič s 362 vzponi (manjka na sliki), drugi Miro Marinič s 358 vzponi in tretji Benjamin Jeruc
s 352 vzponi. Najmlajši junak je bil 12-letni Jani Čibej, najstarejši pa 79-letni Simon Primožič. S. S.

KRANJ

Kranjski jamarji uspešni
Člani Društva za raziskovanje jam iz Kranja so imeli prejšnji
teden občni zbor, ki so ga obiskali tudi gostje z Bleda, iz
Kamnika in Ljubljane. Kot je ugotovil predsednik Davo Preisinger, kljub odcepitvi dela članstva pred leti društvo uspešno deluje naprej. Lani so izvedli kar 42 akcij, od predavanj in
usposabljanj do raziskovanj jam na Gorenjskem in rovov v
Kranju ter udeležbe na jamarski odpravi v Črni gori. Najpogosteje so raziskovali jame na Jelovici, po jesenskem neurju
pa so večkrat odkopavali zasuti izvir Upnice. Lani so kupili
precej nove opreme, zato bo delo na terenu še lažje. S. S.

info<g>g-^as.si

Poslovna cona prihodnje leto
Gradnja obrtno-poslovne cone v Žirovnici se bo začela prihodnje leto. Postopki so se zavlekli tudi
zaradi študije vpliva cone na netopirje, ki živijo v Zasipu.
A N A HARTMAN

Žirovnica - Nekateri žirovniški podjetniki že težko čakajo
gradnjo
obrtno-poslovne
cone v Mostah, saj zdaj v njihovi občini ni na voljo večjega poslovnega kompleksa.
Nekaj podjetij deluje v nekdanji Planiki, preostala pa
so stisnjena v naseljih in garažah. Župan Leopold Pogačar je pred časom napovedal,
da bodo prve gradnje v poslovni coni v Mostah, ki se bo
razprostirala na devetih hektarih med avtocesto in regionalno cesto, možne že letos,
a sedaj kaže, da bodo graditi
najverjetneje začeli šele spomladi 2 0 0 9 . "Zavleklo se je
zaradi navadnega netopirja,
ki živi v Zasipu. Obrtna cona
namreč pade v vplivno območje Nature 2 0 0 0 in tako
je bilo treba narediti dodatno
študijo, kako bo cona vplivala
na njegovo bivanje. Ministrstvo za okolje i n prostor je
okoljsko poročilo potrdilo
šele pred dvema tednoma,"
je povedal Pogačar in dodal,
da zdaj ne pričakujejo več

Obrtno-poslovno cono Moste bodo zgradili na zemljišču, ki ga obdajajo tri ceste. / Foto: Kaja Pogajir
večjih ovir na poti do obrtnoposlovne cone.
Občina pri pripravi i n izvedbi cone sodeluje s šenčurskim podjetjem Protim
R ž i š n i k Pere, ki je doslej
odkupilo devetdeset odstotkov zemljišč, ta čas pa
pripravlja občinski lokacijski načrt. "Marca načrtujem o javno razgrnitev sprem e m b družbenega plana,

Dom starostnikov
že gradijo
Dom bo imel koncesijo, prednost bodo imeli
Bohinjci. Denar zanj je prispeval švicarski sklad.
PETRA LOTRIČ

Srednja vas v Bohinju - T e melji Doma sv. Martina za
starejše občane so že postavljeni. Zavod sv. Martina je
gradbeno dovoljenje za dom
starostnikov dobil v drugi
polovici decembra
lani.
Gradbeno podjetje Bohinj pa
je dom začelo graditi sredi januarja. Srenjski župnik Ivan
Jagodic pravi, da bo dom vseeno zgrajen in vseljiv po načrtih do konca letošnjega
leta. V njem bo 6 0 postelj, za
stanovalce pa bo skrbelo 2 7
zaposlenih. Celotna investicija je vredna 3,5 milijona evrov, od katerih je milijon že

prispeval švicarski sklad, preostalo pa bodo pridobili s krediti, je povedal Jagodic.
Po prvotnih načrtih bi moral biti dom vseljiv že do konca avgusta, ampak se je zapletlo pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Zato se je
pričetek gradnje prenesel v
letošnje leto, saj so še lani
aprila v župniji mislili, da se
bo gradnja pričela maja lani.
Še vedno pa tudi drži, da
bo to d o m s koncesijo, Jd bo
vključen v slovensko mrežo
domov za starejše. Deloval
bo kot podaljšek radovljiškega doma, vendar bodo v
njem imeli prednost bohinj-

sW občani in občanke.

TRŽIČ

Več športa in družabnosti
Sejno sobo Občine Tržič je v sredo zasedlo okrog 4 0 udeležencev občinskega otroškega parlamenta, ki ga je organizirala O Š Križe. Učenci treh osnovnih šol so govorili o preživljanju prostega časa. Kot so ugotovili, ga imajo zaradi raznih dejavnosti vse manj. Želijo si čim več športa in družabnosti, vendar so pri uporabi prostorov v prednosti odrasli.
Pogrešajo zlasti nogometno igrišče in bolj urejeno kopališče. Skrbijo jih tudi razni problemi. Opozorili so na nujno
gradnjo pločnika na Mlaki v Tržiču, kritizirali pa so neozaveščenost odraslih pri ločevanju odpadkov. Sedaj jih vsak
občan zbere le 22,8 kilograma na leto, kar bi radi prihodnje
leto povečali vsaj za pet kilogramov. S. S.

Dom starostnikov bo stal ob župnišču, ki ga prenavljajo.

konec j u n i j a pa bo odlok
najbrž obravnaval tudi občinski svet. Spomladi 2 0 0 9
bi lahko začeli komunalno
opremljati i n graditi," je
strnil Pogačar, ki se veseli,
da bo cona omogočila nova delovna mesta za domačine.
V Protim R ž i š n i k Pere
oziroma njegovem podjetju
R P Investicije pričakujejo,

da bodo prve objekte zgradili do konca prihodnjega
leta. V c o n i načrtujejo trgovsko-servisni center ter
površine za servisne storitve, obrtne dejavnosti, logistiko in proi2A'odnjo. Na celotnem kompleksu bo podjetje uredilo komunalno infrastrukturo, zgradilo pa bo
tudi nekaj objektov do četrte gradbene faze.

Novi direktor ALC-ja
občinski svet je za novega direktorja Alpskega
letalskega centra Lesce imenoval Pavla Škoflca iz
Vrbenj.
CVETO ZAPLOTNIK

Radovljica - Na razpis se je
prijavilo osem kandidatov,
upravni odbor A L C - j a pa je
občinskemu svetu za novega
direktorja predlagal 46-letnega Pavla Škofica iz Vrbenj.
Škofic bo direktorske posle
predvidoma prevzel 1. marca, dotlej pa bo naloge kot vršilec dolžnosti opravljal sedanji direktor Zvone Kobentar.
Občinski svet je na seji v sredo imenoval v upravni odbor
A L C - j a še četrtega predstavnika občine, Bojana Vidica iz
Lesc, ter kot osnutek sprejel
spremembe dveh prostorskih dokumentov, na podlagi katerih bodo na območju
letališča Lesce spremenili
del zemljišč v stavbna. Občina je postopek začela, da bi
lahko od sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov pridobila
zemljišča i n s tem tudi gradbeno dovoljenje za zasuk
vzletno pristajalne steze.
Občinski svet je sprejel
tudi sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno
zasebnega partnerstva za
gradnjo dveh poslovnih objektov ob športnem parku v
Radovljici in poslovno stanovanjske stavbe z garažno hišo

na območju nekdanje Merkurjeve trgovine ob vstopu v
stari del mesta. Določil je najvišje letošnje najemnine za
grobove i n cene pokopaliških
storitev: za enojni grob 2 0 evrov, za dvojni grob, rondo in
vrstni grob 4 0 evrov, za trojnega 6 0 evrov, za četvemega
80, žamo nišo 20 in 2:a grobnico 6 0 evrov. za uporabo
mrliške vežice pa 105 evrov.
Še tretjič je obravnaval osnutek odloka o komunalnem
prispevku in z njim povezanega odloka o programu
opremljanja zemljišč za
gradnjo, tudi tokrat pa je bilo
največ razprave o merilih za
izračun prispevka in olajšavah. Podroben prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo v
Zapužah, ki ga je svet sprejel
kot osnutek odloka, predvideva na zemljišču v južnem
delu Z a p u ž oz. na severovzhodni strani Nove vasi gradnjo desetih stanovanjskih hiš.
Imenovali so še svet za preventivo i n vzgojo v cestnem
prometu, vodil ga bo občinski
svetnik Matija Ž i b e m a , ter
predlagali nadzornemu odboru občine, da oceni svojo
odločitev glede nabave gasilskih vozil za gasilski društvi
Begunje in Podnart.
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Šolskih plesov je premalo
Na i8. medobčinskem otroškem parlamentu v Kranju so mladi razpravljali o zabavi in prostem času.
SLT7ANA P. KOVAČIČ

Kranj - Tema 18. medobčinskega otroškega parlamenta,
ki je zasedal v torek v občinskih prostorih v Kranju, je
bila Zabava in prosti čas
mladih. "Zasedanja so se
udeležili 103 osnovnošolci iz
dvanajstih osnovnih šol iz
Mestne občine Kranj, občin
Šenčur, Cerklje, Preddvor,
Naklo in jezersko," je povedal Franci Kržan, koordinator za otroške parlamente 7a
območje Upravnih enot
Kranj, Škofja Loka in Tržič.
I n kaj so ugotovili mladi
parlamentarci.^ Prosti čas naj

Jera Oražem, OŠ Orehek:
"V prostem času treniram
atletiko, v glasbeni šoli se
učim igranja na sintesajzer,
družim se s prijatelji. Mladim priporočam: čim več se
gibajte in smejte, saj je
smeh pol zdravja."

bo namenjen počitku, razvedrilu i n razvoju osebnosti,
velik poudarek so dali športnemu udejstvovanju in druženju s prijatelji, zabavni se
jim zdijo tudi televizija, računalnik, pomoč staršem,
nakupovanje in obiskovanje
lokalov. Kritični so bili do kajenja, pitja alkohola in jemanja drog in so meniL, da se
lahko dobro zabavajo brez
tega. Želijo si še več šolskih
plesov. Zabavajo se tudi prek
klepetalnic, ki sicer omogočajo hiter dostop do informacij, a premalo zasebnosti.
Omenili so računalniške
igre, a posvarili pred zasvoje-

nostjo z njimi. Priljubljeni,
so mobilni telefoni, pa ne toliko za telefoniranje kot za
fotografiranje, snemanje, igranje igric, dostop do spleta
in pošiljanje SMS-sporočil.
Mladi parlamentarci so
povedali, da je večina staršev
prezaposlena, skupne urice
s starši še posebej pogrešajo
mlajši učenci. Predlagali so,
naj bodo delodajalci družinam bolj naklonjeni in naj
skrajšajo delovni čas, ki se
pogosto zavleče v večerne
ure. Mlade motijo socialne
razlike, kar se pozna pri kvaliteti preživljanja prostega
časa (nekdo lahko smuča.

drugi pa ne). Iz otroških ust
je bilo slišati še veliko modrih besed. Nacionalni otroški parlament bo zasedal 10.
marca v dvorani Držamega
zbora RS v Ljubljani; udeležili se ga bodo Matija Klanjšek iz O Š Jakoba Aljaža
Kranj, Jure Boncelj iz OŠ
Predoslje in Tonja Gašperlin iz OŠ Simona Jenka
Kranj, za novinarja poročevalca pa so izbrali Uroša Založnika iz OŠ Davorina Jenka Cerklje. Mladi so z j otroški parlament za leto 2 0 0 9
predlagali temi: odnosi v
družinah in mladostniški
idoli.

Matija Klanjšek, OŠ Jakoba
Aljaža Kranj:

Uroš Založnik, O Š Davorina
Jenka Cerklje:

Tajda Jovanovič, O Š
Franceta Prešerna, Kranj:

"V glasbeni šoli igram pozavno in bariton že sedem
let. Treniram odbojko, hodim k skavtom. Mladim priporočam: pametno izkoristite prosti čas."

Treniram košarko, pišem
oesrni, igram na kitaro, družim se s prijatelji. Mladim
priporočam: prosti čas preživljajte čim bolj zdravo in
aktivno."

'Treniram atletiko, v glasbeni Soli igram klavir. Rada
pojem, sodelujem v muzikalu. Mladim priporočam:
veliko se smejte in uživajte
v mladosti in prostem času."
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Tržiško kopališče bo občinsko
Občinski svet se je strinjal, da Občina Tržič prevzame v last Letno kopališče Tržič. Dala bo denar za
obnovo Sokolnice.
STOJAN SAJE

Tržič - Februarska seja občinskega sveta v Tržiču je bila
kljub zimi vroča. Problematika Letnega kopališča Tilič, ki
se vleče že vrsto let, je spet
razdelila mnenja o zgodovini
lastništva tega objekta. Svetnik SUS Anton Šuštar je celo
izrekel domnevo, da je Splošno športno društvo Tržič s
prevaro prevzelo v last kopališče. Zato je predlagal, naj
kopališče odvzamejo društvu
brez plačila, predvideni denar
za obnovo Sokolnice pa naj
občina vloži v posodobitev bazena. Edo Polajnar iz SDS je
izrazil nezaupanje v ekipo, ki
se dogovarja o prenosu lastništva kopališča. Predlog za
vlaganja občine v Sokolnico
sta označila kot sumljiv in
nezakonit tudi svetnika SDS
Jurij Rozman in Pavel Rupar.
Slednji pa si je štel v čast, da
je oživel njegov predlog za
prevzem lastništva bazena.
Predsednik SŠD Tržič Jože
Klofiitar je dejal, da jih prejšnje vodstvo občine ni obravnavalo enakovredno. Društvo upa, da bo sedaj dogovar-

Proračuna
za napredek
Mestni svetniki so prvič sprejeli proračun za dve
leti. Z evropskimi sredstvi tudi do večjih naložb.
MATEJA RANT

Kranj - Mestni svetniki so letos prvič sprejeli proračun za
dve leti. Letos bo tako težak
dobrili 54 milijonov evrov,
prihodnje leto pa tri milijone
manj. Prvič t u i investicijski
del proračiuia presega petdeset odstotkov celotnega proračuna. "V obdobju do leta
2013 mora to postati običaj,
saj se v tem času zaiadi evropskih sredstev lahko lotevamo tudi investicij, ki bodo
po tem času težje izvedljive,"
je ob tem poudaril župan
Damijan Peme.
Med prihodki so tako predvideli precej zajetna sredstva
iz evropskih skladov, in sicer
v obeh letih več kot pet milijonov evrov. Da bi lahko prišli do teh sredstev, se nameravajo tudi precej zadolžiti,
kar nekaterim svetnikom ni
bilo najbolj pogodu. Prepri-

čani so, da bi bilo to bolj smiselno prestaviti na čas. ko bo
to potrebno za napredek.
"Mislim, da je čas napredka
že napočil. Na letni ravni je
okrog j<j milijonov evrov namenjenih investicijam. Tega
ne bomo dosegli brez zadolževanja, še zlasti če želimo
kandidirati na razpisih za evropska sredstva. Vemo, da se
je kranjska občina v preteklosti preinalo zadolževala, da bi
lahko uresničila določene
projekte," je te očitke zaNTnil
župan. Podžupan Igor Velov
pa ga je dopokiil: "Če iz evropskih sredstev pričakujemo 6 0 do 80 odstotkov denarja za investicijo, bi bilo
nerazumno, če ne bi zagotovili razlike. Če se jo da zagotoviti z zadolževanjem, je to
najcenejše na dolgi rok. Bolje
kot čakati, da se bodo investicije podražile in jih ne bi moeli izvesti."

KRAN)

Izpraznjene prostore že preurejajo
V občinski stavbi je ta čas precej praznih prostorov, saj sta
se v začetku letošnjega leta iz nje izselila center za socialno
delo in davčna uprava. Del stavbe, v kateri je imel prostore
center za socialno delo, nameravajo pri občini prodati.
Pritlične prostore, v katerih so bile pisarne davčne uprave,
pa bo uporabljala upravna enota in jih že preurejajo, so pojasnili pri občini. Ob tem bo upravna enota pritličje novejšega dela stavbe odstopila mestni oDČini, saj so v teh prostorih predvideli pisarne za delo z občani. Najprej, to je v prvi
polovici letošnjega leta, bodo uredili pisarne, v katerih bodo
sprejemali vloge za subvencionirano oskrbnino v vrtcih,
vloge za plačilo zdravstvenega zavarovanja za osebe brez
lastnih dohodkov ter vloge za izdajo lokacijske informacije
in urejanje stanovanjskih zadev. Doslej so občani te stvari
lahko urejali v prvem In drugem nadstropju. V pritličju bo
prav tako £e naprej delovala sprejemna pisarna, uredili naj
bi tudi govcilnico za sestanke in sprejem strank. V kletne
prostore občinske stavbe pa naj bi se v prihodnje preselil še
mestni inšpektorat, ki ta čas deluje v Stritarjevi ulici. M. R.

RSkZVOJ B A l a n t
razvoj In proizvodnja
itrojnc opnmc
Zaradi povečanega obsega dela v proizvodnji strojne opreme
vabimo k sodelovanju (m/ž):
3 delovna mesta

STROJNI KUUČAVNIČAR

(varjenje s CO2, zaželene delovne Izkušnje)
1 delovno mesto

TEHNOLOG - KONTROLOR
Kakšno bo tržiško kopališče, bo odločala Občina Tržič kot nova lastnica.

Ipoznavanje strojništva, 3 leta delovnih izfcušenj)
2 delovni mesti

janje uspešno, saj bodo Tržičani lastniki kopališča in delno tudi Sokolnice. Tržiški
župan Borut Sajovic je potrdil interes, da ohranijo oba
športna objekta. Bazen je res
zastarel, vendar so samo
zemljišča vredna več od vlaganj v nekdanjo dvorano tržiških Sokolov. Predlog, da
Občina Tižič prevzame v last
Letno kopališče Tržič, za ob-

novo Sokolnice pa zagotovi
333.834 evTOv, sta p>odprla odbor za prostorsko planiranje
in odbor za družbene dejavnosti, pozitivno mnenje pa je
imela tudi večina svetnikov.
Verjetno je bilo v pomoč pri
sprejemu obeh sklepov tudi
pojasnilo, ki ga je dal upravljavec kopališča Zoran I^bič.
Priznal je. da je izgubo na kopališču pokrival iz dohodka v

gostinskem lokalu. Krčil je
tudi stroške za vzdrževanje
bazena. To ni več mogoče,
zato bo moral novi lastnik
poskrbeti za pripravo bazena
na letno sezono, kar stane
okrog 22 tisoč evrov. Želi pa
si, da bi gostinsko dejavnost
z osmimi zaposlenimi lahko
opravljal na kopališču še naprej. Zato je pripravljen tudi
kupiti gostinski objekt.

REZKALEC

(3 leta delovnih izkušenj in poznavanje dokumentacije)
1 delovno mesto

VZDRŽEVALEC OBJEKTOV
1 delovno mesto

ČISTILKA
z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za določen
čas z možnostjo pretioda v nedoločen čas. Vabimo vse. ki vas delo
zanima, da pisno vlogo zživljenjepison in dokazili o izpolnjevanju
pogojev poš<ete do 10. marca 2 0 0 8 na naslov:
Razvoj Balant, d.o.o., Cesta na Okroglo 5, 4 2 0 2 Naklo.

GORENJSKA

Nove delavnice za Barko
Društvo Barka naj bi letos na Jeprci gradilo

delavrjice z donacijo nemškega podjetja Baufritz.
MAJA BERTONCELJ

Medvode - Društvo Barka je
humanitarno
združenje
oseb z motnjo v duševnem
razvoju ter njihovih stalnih
spremljevalcev. Imajo dve
hiši v Zbiljah. Prvo so kupili
leta 1995, drugo leta 2003.
Izvajajo socialno varstveni
program, ki zajema tudi zaposliteVj ki f)oteka v delavnicah v kletnih prostorih stanovanjske hiše. S sprejetjem
novih oseb pa te delavnice
postajajo pretesne, zato se že
nekaj časa prizadevajo za postavitev novih. Dobili so donatorja, nemško podjetje Baufritz, ki je vodilni proizvajalec ekoloških hiš v Nemčiji
in je Društvu Barka pripravljeno objekt postaviti zastonj
na robu bodoče obrtne cone
na Jeprci, na parceli velikosti
2200 kvadratnih mettov.
Prostorski izvedbeni akt za
obrtno cono Jeprca, ki se ureja z zazidalnim načrtom, pa
še ni sprejet. Društvo Barka
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do avtocestnega
priključka
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mimovozečih vozil
dnevno
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se je zato na Občino Medvode obrnilo s prošnjo za čim
prejšnje sprejetje aktov, ki bi
j i m omogočilo pridobitev
gradbenega dovoljenja, saj v
podjetju Baufritz že dve leti
čakajo na potrditev začetka
del. Rešitev je, da se parcela
izloči iz obrtne cone in se zanjo posebej sprejmejo prostorsko ureditveni pogoji. O
tem so na zadnji seji odločali
medvoški svetniki in to možnost podprli. Sledila bo javna
razgrnitev in javna razprava
ter dokončna potrditev s strani občinskega sveta, "Projekt
je v javnem interesu cele Slovenije. Če bo šlo vse po načrtih, bomo lahko za gradbeno
dovoljenje zaprosili poleti,
delati pa začeli jeseni. Gre za
enonadstropni montažni objekt. Zgoraj bodo skupni
prostori, manjši apartmaja za
spremljevalce, spodnji prostori pa bodo namenjeni izključno za delavnice," je povedal Matej Rovšek, predsednik Društva Barka.

Žerjav na Mestnem trgu
v Škofji Loki so ob koncu minulega leta začeli obnovo kristalne dvorane v Sokolskem domu.
V pomoč gradnji od decembra sredi Mestnega trga stoji žerjav.
nimo športa, lahko v Škofji
Loki uspešno preslikamo
tudi na kulturo," dodaja župan. Občinski svet v Škofji
Loki je že ta teden dobil na
mizo predlog odloka o ustanovitvi zavoda za kulturo, ki

DANICA ZAVRL ŽUEBIR

Škofja Loka - Mesto Škofja
Loka, trinajsto največje v državi, nima dostojne dvorane
za kulturne in podobne prireditve. S kristalno dvorano
v Sokolskem domu, ki so jo
začeli urejati tik pred koncem minulega leta, naj bi
tak prostor slednjič dobili.
Z a projekt bodo namenili
okoli 2,6 milijona evrov, je
povedal župan Igor Draksier, od tega pa bodo od norveškega finančnega mehanizma dobili 211 tisoč evrov.
Z Norvežani namreč sodelujejo v projektu Sejem bil
je živ, v katerega so poleg
Škofje Loke vključena tudi
druga gorenjska mesta. Sokolski dom bodo obnavljali
do konca prihodnjega leta,
dotlej pa bo kulturnim dogodkom namenjenih nekaj
drugih dvoran, ki jih ima
mesto, denimo gledališče,
kino dvorana, večnamenska
dvorana v Stari Loki in prostor za prireditve v Groharjevi šoH.

3

žerjav na Mestnem trgu, pomoč pri obnovi Sokolskega
d o m a . Foto: Corud Kivdii

I S ^ O D .
poslovno trgovskih
prostorov

"Gre za velik projekt na področju kulture, kjer lahko kot
vire združimo
norveški
sklad, stnikturno politiko
naše države in občinski pro-

račun, končni rezultat pa bo
kulturna dvorana, ki jo mesto, trinajsto po velikosti v državi, nujno potrebuje. Za
razvoj kulture je ta objekt potreben, po drugi strani pa je
treba določiti tudi upravljavca dvorane, ki bo na trgu kulture znal delati kot dober gospodar. Nekatere dobre vzorce iz podobne dejavnosti, de-

Kmalu nadaljevanje obnove

ŽiRI

Zbor borcev Pr' Zet
Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega
boja Žiri v nedeljo, 24. februarja, ob 14. uri, vabi na vsakoletni občni zbor v gostilno Pr' Zet na Dobračevi. Poleg razprave o delu v preteklem letu In določitvi prioritet dela v letu
2007, bodo člani spregovorili tudi o vsakdanjih radostih
In tegobah. Borci za 8. marec pripravljajo tudi tradicionalno srečanje ob dnevu žena. Prijave za kosilo do 6. marca
zbira Stana Habjan (na telefon 04/51 91 002). B. B.
KAMNIK

Novosti Kamniške knjižnice
V Matični knjižnici Kamnik so predstavili načrt do leta 2012,
v katerem so na novo napisali svoje načrte. "Želimo si, da bi
odpravili šibke točke in postali še boljši. Naša smer razvoja
je jasna - postati sodobno kulturno-lnformacljsko središče,
ki bo skrbelo za različne socialne skupine. Odločili smo se
za proaktivno načrtovanje," je povedala direktorica knjižnice
Breda Podbrežnik Vukmir. Med cilji so predvsem povečanje
števila knjig, izposoje in članstva, za to pa bo treba povečati število zaposlenih in zagotoviti nekaj dodatnega prostora.
Matična knjižnica Kamnik
združuje tudi krajevni knjižnici v Šmarci in Komendi ter
potujočo knjižnico, vanjo pa
je včlanjena že skoraj četrtido Ljubljane
na vseh občanov. J. P.

Po lani začetih delih pri obnovi Šubičeve hiše v Poljanah bo letos zamenjana
streha, prihodnje leto sledijo zaključna dela.
BOŠTJAN BOGATAJ

Poljane - V Subičevi hiši v
Poljanah je več rodov Šubicev
ustvarjalo v podobarski delavnici. Vrsto let je hiša propadala, potem pa jo je občina Gorenja vas-Poljane odkupila za
potrebe kulturne dejavnosti v
občini. Ko bo hiša obnovljena, predvidoma naj bi se to
zgodilo v letu 2009, bo v hiši
prostor za kiparsko delavnico, galerijo, atelje, sobo za
prireditve, spominsko sobo
Šubicev, fotografsko temnico
in na podstrešju za večnamenski prostor.
Lani je bila izvedena prva
faza obnove, ki je vključevala
sanacijo i n hidroizoladjo temeljev, zidov, utrjevanje
sten, sanacijo obokov in dru-

Občina Gorenja vas-Poljane je pred dnevi objavila razpis za
drugo fazo obnove Šubičeve hiše v Poljanah.
go v skupni vrednosti dobrih
87 tisoč evrov. V teh dneh pa
je občina objavila razpis za
oddajo del v drugi in tretji
fazi. Letos bodo gradbinci

zamenjali ostrešje in kritino
ter nadaljevali obnovo notranjosti objekta, vključno z restavratorskimi deli, prihodnje leto pa jih čaka še obno-

Informacije in prodaja: RP investicije d.o.o., tel. 04 279 18 00

www.cubis.si
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naj bi upravljal dvorano in
hkrati koordiniral delo kulturnih društev in skupin v
občini. Teh je kar 31, od tega
16 glasbenih, po 6 gledaliških in folklornih, po eno pa
fotografsko, literarno in likovno, poleg tega pa deluje
še večje število posameznih
kulturnih ustvarjalcev, ki pripravljajo in organizirajo kulturne prireditve v občini. Doslej sta vlogo povezovalca
med njinti opravljala Javni
sklad republike Slovenije za
kulturne dejavnosti z območno izpostavo v Škofji Loki in
strokovne službe na občini.

va obstoječih strojnili in
elektro instalacij, fasade in
zaključna dela.
Pri vseh fazah obnove z
denarnim vložkom sodeluje
tudi država, saj je občini
uspelo pridobiti denar od
kulturnega ministrstva, kar v
letu 2 0 0 8 pomeni dobrih
devetdeset tisoč evrov iz državnega proračuna od skupno 2 2 6 tisoč evrov vredne in-

vesticije. Skupna vrednost
investicije sicer znaša 545
tisoč evrov. Obnovljeno Šubičevo hišo najsrčneje pričakujejo poljanski kulturni
delavci, saj se bodo po obnovi dobili primeren objekt za
razstave, koncerte, gostovanja slikarjev in študijska
srečanja, predavanja in seminarje. Do velikega dogodka pa bodo morali počakati
vsaj še eno leto.

RP investicije
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Pripravljeni na dolge polete
Danes se v Obersdorfu začenja svetovno prvenstvo v poletih, tudi planiški organizatorji pa so že
pripravljeni za letošnji finale svetovnega pokala.
VILMA STANOVNIK

Kranj - S posamično tekmo
se bo danes v n e m š k e m
Obersdorfu začelo letošnje
svetovno prvenstvo v poletih,
ki se bo v nedeljo končalo z
ekipnim tekmovanjem. Naši
smučarji skakalci so na prizorišče zanje letošnjega največjega tekmovanja odpotovali v sredo, v ekipi pa so izk u š e n i Primož Peterka, Robert Kranjec i n Jernej Damjan ter m l a d a Jure Šinkovec
i n Jurij Tepeš. "S p o t e k o m

sezone do sedaj sem zadovoljen, vem pa, da fantje zmorejo še več. Vendar je moje
načelo, da v skokih n a silo
pač ne gre i n da vsaka stvar
potrebuje svoj čas. Č e bomo
iz tekme v tekmo boljši, bom
zadovoljen. Seveda na svetov n e m prvenstvu najbolj rač u n a m na Robija Kranjca in
Jerneja Damjana, na ekipni
tekmi pa upam, da bodo vsi
tako dobro skakali, da bomo
konkurenčni d r u g i m ekipam." je pred svetovnim prvenstvom povedal športni direktor za smučarske skoke
Franci Petek, prav tako pa je
optimistično razpoložen slovenski rekorder Robert Kranjec: "V zadnjih tednih sem
dobil zaupanje v svoje skoke.

"lani je bilo v Planici okoli
55 tisoč obiskovalcev, letos si

Odbojkarski spored - V 1. D O l za moške se bodo odbojkarji
Asteca Triglava jutri ob i8. uri v ŠD Planina v Kranju pomerili
2 vodilnim Salonitom Anhovo. Manj težav naj bi imeli odbojkarji Calcita Kamnika, ki se bodo ob 20. url v Š D Kamnik pomerili z zadnjeuvrščenim Svit-Unimetalom. V2. D O L National
Žirovnica gostuje v Žužemberku, Termo Lubnik pa se bo v O Š
Šk. Loka Mesto ob 17. uri pomeril z V C Portorožem. V ženski
2. D O L Škofjeločanke gostujejo v Novi Gorici, Kamničanke pa
v Misllnji. V 3. D O L igrajo doma - Calcit Kamnik I I : T O M Mokronog (Stari Z D Kamnik ob 15.00). Astec Triglav I I : M O < Kočevje (ŠD Panina Krani ob 20.00) in pri ženskah - Bled Adriatica.net: Piran (OŠ Bled ob 18.00). B. M.
Športni direktor slovenskih skakalcev Franci Petek
je prepričan, da so naši orli na svetovnem prvenstvu
sposobni poleteti daleč. /

r.or.TH k^m

želimo to številko še preseS.
Prav tako bomo v Planico
znova pripeljali šest tisoč
mladih," je povedal predsednik O K Planica Drago
Bahun, generali sekretar
O K Planica Primož Finžgar

pa je dodal, da je proračun
letošnje prireditve okoli 1,7
milijona evrov, stroškov pa
je za 1,65 milijona evrov. O b
tem je poudaril, da je veliko
stroškov z zastarelimi objek-

Živahno na hokejskem parketu
v vseh floorbali ligah se zaključuje redni del tekmovanja, tako v članski kot
mladinski in ženski ligi pa bo zanimiv boj za najvišja mesta.
VILMA STANOVNIK

Skofja

Loka - Minulo soboto

je v športni dvorani na Podn u potekal 13. krog državnega prve.nstva v dvoranskem
hokeju, tako imenovanem
floorballu.
Navijači so si
Ogledali tri zanimive tekme,
derbi iz sredine lestvice za
uvrstitev med najboljše štiri
ekipe in s tem v polfinale pa
so dobili hokejisti Polycom
Brloga, ki so kar s 7 : 3 ugnali ekipo Ljubljane. Ekipa Borovnice ie upravičila vlogo favorita in z 11 : 3 premagala
Galaks D o m e l Marmor,
prvo mesto na lestvid pa so z
zmago 8 : 3 proti ekipi Žirov
potrdili igralci InSporta. Ekipa Thunderja Jesenic, ki je
bila tokrat prosta, pa'bo gostila naslednji turnir, ki bo 8.
marca v Osnovni šoli Prežihovega Voranca na Jesenicah. Ž e ta konec tedna pa se
bo na prvih pripravah na
V r h n i k i zbrala slovenska
floorballska reprezentanca,
ki bo od 6. do 14. decembra
nastopila na sveto-/nem prvenstvu na Češkem.

Ekipa Žirov (v rumenih dresih) se je na tekmi v dvorani
Poden dobro uprla vodilni ekipi InSporta, na koncu pa so
gostitelji (v svetlih dresih) zasluženo zmagali.

V nedeljo so redni krog prvenstva v Borovnid odigrali
tudi mladinci. Ekipa Galaksa
Domela je s 14 : 3 premagala
ekipo Žirov, I n Šport Škofja
Loka so bili s 13 : 1 1 boljši od
Thunder Jesenic, vodilna Borovnica pa je z u : 9 ugnala
Marmor Hotavlje. Naslednji
krog bo na sporedu 2. marca
vžireh.
T u d i ženske ekipe so na vrh u n c u sezone. V državnem
prvenstvu vodi ekipa InSport

Rokometni spored - V i. ligi za moške je ekipa Knauf Insulation
prosta, saj je Nova Gorica izstopila iz lige, v ženski 1. A ligi pa bo
ekipa Škofja Loka KSI že danes ob 16.30 gostila ekipo Velenja. V
2. moški ligi - zahod bo ekipa Alplesa Železnikov danes ob 18.30
gostila Grčo Kočevje. Ekipa Cerkelj jutri ob 19.30 gostuje pri Mokercu Igu, Kranj pa ob 14. uri gosti Duplje-Tržič. V. S.
Košarkarski spored - V ligi U P C Telemach je ekipa Hellosa tekmo 20. kroga že odigrala in pri Zlatorogu izgubila s 95 : 89.
T C G Mercator bo jutri ob 20. uri v dvorani na Podnu gostil
Krko. Prav tako v dvorani na Podnu bo jutri ob 17.30 tekma v
1. SKL za ženske, saj bo domača Odeja KED gostila prvakinje
iz Kranjske Gore. Domžalčanke bodo gostovale pri City Centru, Triglavanke pa bodo tekmo z Merkurjem odigrale šele 8.
marca. V i. B SKL za moške bo ekipa Tinexa v Medvodah jutri
ob 19. uri gostila Rogaško, Triglav pa gostuje pri Litiji. V. S.

skakalnica v Obersdorfu m i
je všeč, saj sem nazadnje na
njej osvojil osmo mesto - čeprav takrat sploh nisem bil v
formi. Tako sedaj upam, da
m i bo šlo še bolje," je pred
odhodom povedal Robert
Kranjec, prav tako pa si na
svetovnem prvenstvu dolge
skoke žeLjo drugi naši, za katere je glavni trener AriPekka Nildcoia naredil načrt,
da se kot ekipa uvrstijo do šestega mesta, posamično pa
dva m e d prvih petnajst, preostala dva na tekmi pa do tridesetega mesta.
Svoje načrte pa so v začetk u tedna razgrnili tudi organizatorji letošnje finalne tekm e v poletih v Planid. Kot je
zatrdil vodja skakalnice Iztok
Pergarec, priprave potekajo
po načrtih. Planica pa bo tudi
letos gostila kar tri tekme.
Tako bo v četrtek, 13. marca,
na sporedu uradni trening s
kvalifikacijami, dan kasneje,
v petek, pa se bo prva posamična tekma začela ob 14.15
s poskusno serijo. V soboto
dopoldne z začetkom ob 9.
uri bo poskusna serija za
ekipno tekmo, prav tako pa
se bo ob y. uri začela nedeljska posamična tekma.

VABILA, PRIREDITVE

Škofja Loka, ki je v zadnjem
krogu z 2 : 1 premagala ekipo
Borovnice, tako da bo boj
med obema ekipama za naslov prvakinj še zanimiv, pa
tudi ekipa Marmorja Hotavelj ne zaostaja veliko. Brez
točk pa je še ekipa Žirov, ki bo
2. marca gostila naslednji turnir. Še prej pa Ločanke čaka
nastop v mednarodni ligi,
kjer trenutno vodijo, naslednjo tekmo pa igrajo v Leobnu
proti ekipi Dunaja.

ti, trenutno pa še nič ne
kaže na gradnjo načrtovanega sodobnega športnega
centra. "Mislim, da bomo to
tekmovanje, pa tudi še svetovno prvenstvo v poletih
leta 2 0 1 0 z o g r o m n i m nap o r o m izpeljali, če pa se
gradnja nordijskega centra
ne bo začela, so nadaljnji
razvoj i n nove prirediti/e zelo
vprašljive," je še dodal Drago
Bahun.

HOKEJ

jesenice
ZM Olimpija v potfinalu
Hokejisti v ligi EBEL so v torek zvečer odigrali tretje tekme za uvrstitev v polfinale.
Ekipa Acronija Jesenic je gostovala v Linzu, kjer so igrali
dobro in imeli sedem minut
pred koncem prednost 2 : 3.
Nato pa so hokejisti Liwest
BW LInza izenačili, povedli
in zmagali 5 4 : 3 . Četrta tekma je bila že včeraj v Podmežakli, vendar se do zaključka naše redakcije še ni
končala. Morebitna peta bo
v nedeljo znova v Linzu. So
se pa uvrstitve v polfinale v
torek že veselili hokejisti Z M
Olimpije, ki so v Celovcu po
podaljšku z rezultatom 3 : 2
še tretjič ugnali ekipo KAC-a.
Prav tako si je polfinale po
tretji tekmi že zagotovila ekipa Vienne Capitals z bratoma Rodman. V. S.
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Balinarski soored - V 4. krogu balinarske super lige bo jutri, v
soboto, ob -5. uri v dvorani na Trati Planina K'anj gostila Krim
iz Ljubljane. Lokatekb Trata se bo v gosteh pomerila z novim
članom lige Dragomerjem GUT&PET. S. Š.
Pokljuški gams - Jutri, v soboto, bo na Pokljuki četrta letošnja
tekma slovenskega pokala v tekmovalnem turnem smučanju 5. Pokljuški gams. Informacije najdete na www.skirally.com aH
Izveste po telefonu 04/578 0660, 041/582934, Dušan Podlogar, In 031/362 979, jože Primožič. V. S.
Smučarski tekači na Coreljku in na javorniški planini - Pokal

Cockta v smučarskem teku za mlajše kategorije se bo nadaljeval jutri s startom ob 10. uri na Javorniški planini. V nedeljo pa
bo na planžariji na Spodnjem Coreljku na Pokljuki ob 11. uri
start rekreativne prireditve v smučarskem teku. Krog je dolg 5,5
kilometra, daljša razdalja pa bo dolga 21 kilometrov. Organizator je Š D Koprivnik-Corjuše. M. B.
Šahovski festival na Bledu - Na Bledu v hotelu Golf bo od 23.
februarja do 2. marca potekal mednarodni šahovski festival.
Odprtje festivala bo jutri ob 17. uri, slavnostni govornik In obenem predsednik častnega odbora pa bo minister za šolstvo In
šport Milan Zver. V okviru festivala bo več turnirjev: glavni
odprti turnir Open A, stranski turnir Open B, turnir senlorjev, juniorski turnir, diplomatski turnir, hitropotezni turnir
in simultanka z velemojstrom Lukom Leničem. Prijave so
možne na telefon 041/660 185 ali po elektronski pošti
vojko.mencinger®)slol.net. Več informacij je na spletni strani
ŠZ Slovenija: http://www.sah-zveza.si/bled/20o8/invitation.pdf

0.0.

Podelitev priznaj OKS • Športna zveza Jesenice je kot nosilka
regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije letos že tretjič organizatorka podelitve priznanj športnikom In športnicam
z Gorenjskega za odmevnejše tekmovalne dosežke v lanskem
letu. Prireditev bo danes, 22. februarja, ob 19.30 v dvorani Gledališča Toneta Čufarja. Popestrili jo bodo nastopi priznanih
plesnih skupin. J. R.

VATERPOLO
KRAN)

Visok poraz Triglava
v sredinih dveh tekmah v ligi Alpe AHria je bil slovenski uspeh polovičen. Mariborski Branik je premagal tržaški P N
Trieste z n : 7, kranjski Triglav pa je na gostovanju v Budimpešti proti ekipi Unniqa doživel visok poraz 20 : 6. Zadnjo
tekmo v ligaškem delu bo Igral z Branikom v sredo, 27. februarja, ob 20.45 v pokritem olimpijskem bazenu. J. M.

Odbojka - Tekma dvajsetega kroga 1. državne ^ i - ^ p l ' :
odbojkarske lige
y U U
ISTTV soboto, 23. februarja 2008, bo v Športni dvorani Planina v
Kranju ob 18. uri tekma dvajsetega kroga odbojkarskega državnega prvenstva moških. Odbojkarji Astec Triglava se bodo pomerili z
ekipo Salonit Anhovo. Vabimo čim več navijačev na še eno tekmo
kranjskih odbojkarjev.

s
Vlamljala
v lokale in hiše
Policisti so ovadili Kranjčana, ker naj bi vlomila v
več trgovin, lokalov in stanovanjskih hiš.

simon.subic@g-glas.si

Po nesreči odšel v neznano
Na Bregu ob Savi že od nedelje pogrešajo 43-letnega domačina Darka Mlakarja. Obsežno iskanje v
zadnjih dneh ni obrodilo sadov, tako da je policija iskalno akcijo do nadaljnjega prekinila.
SIMON ŠUBIC

SIMON ŠUBIC

Kranj - Kranjski policisti i n
kriminalisti so pred dnevi
raziskali več vlomov v stanovanjske hiše, trgovine in gostinske lokale na območju
Kranja, Tržiča in Radovljice.
Prijeli so 23-letnega Kranjčana, za katerega je preiskovalni sodnik odredil pripor.
Med preiskavo so ugotovili,
da je skupaj z 2 9 - l e t n i m
Kranjčanom decembra lani
vlomil v trgovino Mercator
na Visokem, iz nje pa sta odnesla za 3 6 0 evrov cigaret.
Isti mesec sta vlomila tudi v
lokal Bistro na Golniku, a nista ničesar odnesla. Januarja
sta sredi noči v trgovini na
Posavcu ukradla z a dvesto

evrov cigaret, isti mesec pa
sta vlomila i n preiskala picerijo Gitadela v Stražišču,
vendar nista našla vrednejših predmetov.
Kranjčana sta domnevno
vlamljala tudi v stanovanjske hiše. Novembra lani sta
i z stanovanjske hiše v Preddvoru odnesla računalnik,
igralno konzolo Play Station, zlato verižico in gotovino, skupaj vredno 1.500 evrov. Mesec kasneje sta vlomila v stanovanjsko hišo na
Pangršici ter i z nje odnesla
digitalni fotoaparat i n televizor v s k u p n i vrednosti
850 evrov. Vlomila sta tudi
v stanovanjsko hišo v Novak i h , kjer pa nista n a š l a
vrednejših predmetov.

KRIMINAL
KRAN)

V šolo vlomila učenca
Kranjski policisti so raziskali vloma v Osnovno šolo Simon
Jenko v Kranju. Vanjo so vlomili med novoletnimi prazniki
leta 2 0 0 6 in 2007. Prvič so vlomilci odnesli več računalnikov, L C D zaslonov in glasbeno komponento. Šolo so takrat
oškodovali za več kot 1.500 evrov. Po ugotovitvah policije so
isti storilci izvedli tudi drugi vlomilski podvig. Prav tako so
vzeli računalnike in L C D zaslone ter s tem oškodovali šolo
za šest tisoč evrov. Pri preiskavi so policisti ugotovili, da sta
v šolo v obeh primerih vlomila njena učenca, pri tem pa sta
sodelovala še dva mladoletna Kranjčana. Ukradene predmete so osumljenci skrili v kleti stanovanjske hiše, kjer so jih
možje postave tudi našli. Predmete so zasegli in jih vrnili
oškodovani šoli.

KRANJ

Izdajala čeke brez kritja
Kranjski policisti so obravnavali 59-letno Kranjčanko, ki je v
petnajstih večjih trgovinah s tehničnim blagom na območju
Kranja, Jesenic in Ljubljane nakupila računalniško opremo
in jo plačala s plačilnimi čeki, za katere na računu ni imela
kritja. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja
Izdaja nekritega čeka in zloraba bančne ali kreditne kartice
so zoper njo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno
tožilstvo v Kranju. S. S.

BSintal

f 1 K o N C E R N

Smo skupina hitro rastočih podjetij. Naš mladi kolektiv šteje
že več kot 1700 sodelavcev. Imamo izdelano strategijo z jasnim
ciljem ostati vodilni u dejavnosti varovanja in širitve na področje
upravljanja zgradb. V naš dinamičen tim vabimo večje število

VARNOSTNIKOV / VARNOSTNIC
za delo na o b m o č j u Gorenjske.
Pogoji:
- najmanj osnovnošolska izobrazba
- splošna zdravstver>a zmožnost
- znanje slovenskega jezika
- nekaznovanost
Ponujamo možnost dodatnega zaslužka in napredovanja ter
nagrajevanje za uspešno delo.
Vloge kandidatov sprejemamo v kadrovski službi Sintala,
Utostfojska cesta 3 8 , Ljubljana, e-pošta: kadrovska@sintal.si,
do 15 dni po objavi.

Breg ob Savi - Pogrešanega
43-letnega Darka Mlakarja z
Brega ob Savi so nazadnje
videH v nedeljo ob 1 9 . uri,
ko je v domači vasi z avtom o b i l o m zapeljal s ceste
i n se zaletel v drevo. Mimoidoči občan m u je pomagal zlesti z avta, nakar je
odšel v neznano. Ker ga do
13. ure naslednjega dne še
ni bilo domov, je žena njegovo izginotje prijavila policiji. Kranjski policisti so
v ponedeljek takoj organizirali iskanje, v katerem
je sodelovalo šestnajst policistov, m e d njimi tudi policist vodnik s s l u ž b e n i m
psom, trinajst gasilcev i z
P G D Breg ob Savi, trije
gasilci G a s i l s k o reševalne
službe K r a n j s čolnom,
deset vodnikov s psi i z Kluba vodnikov reševabiili psov
Kranj, pet vodnikov s psi
iz s k u p i n e za iskanje pogrešanih in helikopter policije z opazovalcem. Pregledali so gozd ob lokalni
cesti Kranj-Mavčiče, breg
reke Save, naselje Breg ob
Savi do Drulovke. Pregledali so tudi gospodarske
in druge objekte ob Savi. V
nasprotni smeri so pre-

iskali so ga tudi po reki Savi - od Brega ob Savi do Mavčič.

Pogrešani Darko Mlakar

gledali gozd do Jame, vse do
Mav6č pa so pregledali tudi
objekte, kjer bi se morebiti
lahko zadrževal. Iskanje je
potekalo tudi v gozdu m e d
lokahio cesto Jama-Breg ob
Savi i n regionalno cesto
Kranj-Jeprca, i n sicer m e d
naseljema Jama i n Dnilovka. Pogrešanega so iskali
tudi s čolni. Pregledali so
brežino i n reko Savo m e d
naseljema Breg ob Savi i n
Mavčičami.

V torek je devet policistov,
trije gasilci, potapljača in sedem vodnikov z reševalnimi
psi še enkrat pregledalo strugo Save i n brežino med Bregom ob Savi in Mavčičami.
Zaradi nekaterih informacij
SO policisti Darka iskali tudi
v Kranju, a neuspešno.
Iskalno akdjo IXK1O nadaljevali "ob morebitruh novih indicih", je sporočil Zdenko
G u z z i , tiskovni predstavnik
Policijske uprave Kranj.

Anonimnež priči postavlja na laž
Na nadaljevanju sojenja zoper domnevnega roparja Gorenjske banke v Cerkljah Antona Šarca sta
njegova prijatelja zagotovila, da je bil obtoženi v času ropa na kavi. Pisec anonimnega pisma je oba
označil za "krivi" priči.
SIMON Š U B I C

Kranj • V torek se je na kranjskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje zoper 47letnega Antona Šarca i z .
Šmarce (občina Kamnik),
obtoženega, da je 2 9 . septembra lani okoli 8. ure skupaj z n e z n a n i m storilcem
oropal poslovalnico Gorenjske banke v Cerkljah, za kar
m u grozi od pet do deset let
zapora. Tisto soboto sta zamaskirana roparja iz banke
odnesla 7 . 2 0 0 evrov, piše v
obtožnici. Obtoženi dejanje
zanika i n zatrjuje, da je bil v
času ropa na kavi v lokalu v
domačem kraju.
Pričal je Aleksander Regent, vodja laboratorija policijskega Centra za forenzične preiskave, kjer so opravili
analizo bioloških sledi z lepilnega traku, najdenega na
rešetkah, skozi katere sta roparja vstopila v banko, i n v
zabojniku za smeti. V strokovnem m n e n j u je Regent

oktobra lani zapisal, da analizirane sledi z verjetnostjo,
ki meji na gotovost,- pripadajo Antonu Šarcu. Kasneje so
opravili še dodatno analizo
D N K . "Na podlagi novih rezultatov lahko z gotovostjo
trdim, da biološke sledi z lepilnega traku pripadajo obtoženemu," je povedal velikem u sodnemu senatu, ki m u
predseduje sodnica Andreja
Ravnikar.
Kasneje sta na prostor za
priče pristopila obtoženčeva
prijatelja Darko Škofic, lastn i k gostinskega lokala A s
bar v Šmard, in E m i l Muratbašič. Oba sta zatrjevala, da
je Šareč v času ropa z njima
pil kavo v As baru, pri čemer
pa nista bila posebej prepričljiva, saj se nista spominjala
podrobnosti. Škofic je tako
na vprašanje tožilke, zakaj
tega podatka ni že prej posredoval policiji, odgovoril:
"O tem me do sedaj ni še nihče nič vprašal." Muratbašič
pa je dejal, da je sedaj, ko na

Anton Šareč - je ropal ali pil kavo? / FOIO: COIAZD KIV^Č
vse skupaj gleda s časovne
distance, prepričan, da bi
Šarca zagotovo pogrešal, če
bi tega jutra manjkal na kavi.
Po n j u n e m p r i č a n j u je
okrožna državna tožilka
Marinka Marija Jeraj predsednici senata izročila anon i m n o pismo, ki ga je prejela tik pred torkovo obravnavo. V n j e m neznana oseba

zatrjuje, da se je obtoženi
Šareč iz zapora po telefonu
dogovoril, kako naj Škofic,
Muratbašič i n druge predlagane priče s strani obrambe
govorijo v njegovo korist.
"Vsi vedo, da tedaj Šarca
ni bilo v lokalu, tako tudi
vedo, da je to dejanje storil,"
je sodišču sporočil neimenovani pisec.

Razdedi
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Zdi se, da si v tem težkem času za Srbe med Slovend skoraj nihče ne postavlja vprašanja (vsaj na glas ne), Id je
več kot na mestu: jim lahko ob izgubi Kosova pomagamo še drugače, kot da jim (s figo v žepu) izrekamo sožalje
in jih tolažimo z obeti "približevanja EU"?

<0 na Kosovu kot na Koroškem
MIHA NAGUČ

Ste kdaj pomislili na to, da
imata Kosovsko in Gosposvetsko polje marsikaj skupnega? Obe sta mitska in simbolna kraja, prizorišči izgubljenih bitk in neozdravljenih
travm. Srbi so zdaj, ko izgubljajo že drugo kosovsko bitko, v podobnem položaju, v
kakršnem smo bili Slovenci
v letih po 1. sv. vojni, ko smo
izgubljali Koroško. Č e nič
drugega, bi v Sloveniji pričakovali vsaj več razumevanja
za njihovo stvar!
Kosovo se zdi daleč od Slovenije, v resnici pa je prav blizu, skoraj tu. O tem pričajo
tudi nekatere nedavne izkušnje. Ko smo se na zborovanju v Cankarjevem domu
(27. februarja 1989) zavzeli
za stavkajoče rudarje v Starem trgu, se je Miloševičeva
Srbija burno odzvala s svoji-

Zdaj gre za to,
da se moramo
tako Slovend
kot Srbi ob
"starodavnih
ognjiščih" na
Koroškem
in Kosovem
ohraniti in pri
njih vztrajati na
bolj sodoben
način. Največja
napaka bi bila,
če bi jih
zapustili.

mi mitingi, prizadeto je bilo
tudi poslovanje slovenskih
podjetij na njihovem trgu.
Zdaj, po razglasitvi neodvisnosti Kosova (17. februarja
2008), po kateri se pričakuje
tudi slovensko priznanje
tega dejstva, se že kaže, da
tudi to pot ne bo šlo brez slabih nasledkov. Bombe, prave
in izmišljene, v Mercatorjevih trgovskih centrih v Srbiji,
pa vdor v slovensko ambasado v Beogradu so morda le
opozorilo...
Kosovo že od Natovega
posredovanja i n poraza jugoslovanske vojske (spomladi 1 9 9 9 ) "de facto" ni več
del Srbije, "de iure" pa je
(bilo) še. Pri razglasitvi neodvisnosti gre za to, da se še
formalno potrdi, kar dejansko že je. In to se je v nedeljo zgodilo. Problem je v
tem, ker je Slovenija tu v
precej drugačnem položaju

Veselje ob razglasitvi neodvisnosti

Kosova/FOIO:T. K.

kot večina drugih držav članic Nata in EU. Obema zvezama pripadamo, drugi celo
predsedujemo. Hkrati pa v
primeru priznanja samostojnega Kosova tvegamo
bistveno poslabšanje odnosov s Srbijo in Rusijo, ki vrh
tega ne bo le politično, ampak zagotovo tudi gospodarsko. Na Kosovu se slovenski
interesi pač ne ujemajo povsem z interesi Washingtona
in Bruslja in upati je, da bo
slovenska vlada zmogla ta
težavni položaj.
Po svoje je razumljivo, da
je bila Slovenija zadnjih 20
let bolj na kosovski kot na
srbski strani. V prvem desetletju, do srbskega umika s
Kosova, je bilo to nekako samoumevno, saj smo imeli v
Miloševiču in kompaniji
skupnega nasprotnika. V
zadnjih letih pa pogrešamo
slovensko razumevanje tudi

za srbsko stvar. Pozabljamo,
da so se srbski vojaki v minulem stoletju dvakrat borili
za slovensko zahodno mejo,
v tekočem pa bodo dobri odnosi s Srbijo in Rusijo gotovo pomembnejši od slovenske prisotnosti n a Kosovu.
Pozabljamo tudi, da je za
Srbe izguba Kosova in Metohije nekaj takega, kot je bila
za Slovence izguba Koroške.
To slovensko deželo onstran
Karavank smo za zmeraj izgubili, največ zaradi nemške
premoči, nemalo tudi po
lastni krivdi. Izguba je nepopravljivo dejstvo, bolečina pa
ostaja - tako v slovenskem
odnosu do Koroške kot v
srbskem do Kosova, le da je
v slednjem bolečina še bolj
živa. Če nič drugega, bi zaradi podobne zgodovinske izkušnje v Sloveniji pričakovali vsaj več razumevanja in
temu ustreznega političnega

ravnanja. Prijatelja spoznaš
v nesreči...
A kar je, je. Z orožjem se
to pot ne da nič več popraviti.
Tega se zavedajo tudi Srbi in
Albanci, ki so v teh rečeh
med najbolj izkušenimi v Evropi. Zdaj gre za to, da se
moramo ob "starodavnih
ognjiščih" ohraniti in pri
njih vztrajati na bolj sodoben
način. Največja napaka bi
bila, če bi jih zapustili. Slovend smo znani po tem, da
svojih domov tudi v sili ne
zapuščamo. Srbi pa so jih že
večkrat. Poleti 1995, v času
"Oluje", so zbežali iz svojih
hrvaških domov, v katere so
prišli že pred stoletji, ko so se
množično izselili tudi s Kosova, njihovo mesto pa so s
turško podporo prevzeli Albanci, Id so bili dotlej tam v
manjšini. Slovenci smo na
Koroškem podlegli drugi slabosti, popustili smo pod
nemškim raznarodovalnimi
pritiski. A k sreči ne vsi,
manjšina še vztraja!
Zdaj, ko na Karavankah
vrh naravne ni več tako izrazite politične in gospodarske meje in smo tako avstrijski kot "matični" Slovenci
hkrati tudi državljani E U , bi
morali družno okrepiti svojo
prisotnost v "Rožu, Podjuni
in Žili". Načinov je gotovo
več. V takšnih razmerah je
najbolj zanesljiva "metoda",
ki jo nadvse dobro obvladajo
Albanci - ko rojevajo neverjetno veliko otrok! Veliko bi
pomenilo, ko bi se med Slovence vrnili vsaj nekateri od
tistih, ki so svoje poreklo zatajili, a še znajo slovensko.
Kjer so še naši ljudje, je tudi
vse drugo še mogoče. Če teh
ni več, je vse izgubljeno.
Srbi bi morali v tem težkem
položaju ostati na Kosovu,
se kljub razočaranju zbližati
z E U in v prihodnosti krepiti svojo prisotnost na Kosovu z lastnimi močmi in evropsko pomočjo. Na obeh
izgubljenih poljih - Gosposvetskem i n Kosovem - nas
oboje čakajo nove "bitke", ki
nikakor niso že vnaprej izgubljene.

POLITIKA

Razgledi

Obrambni minister Kari Erjavec te dni v okviru predsedovanja Slovenije Evropski uniji na Brdu gosti kolege
ministre evropskih držav. Kot edini minister, ki prihaja z Gorenjskega, pričakuje, da bo dogodek poleg dogovorov
z obrambnega področja pripomogel tudi k promociji Slovenije in tudi Gorenjske. Pred srečanjem na Brdu smo se
z njim pogovarjali tudi o dmgih vprašanjih obrambe in politike v Sloveniji.

Ni se nam več treba boriti aolih rok
KARL ERJAVEC, M I N I S T E R ZA O B R A M B O
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Konec tedna v okviru predsedovanja EU na Brdu gostite neformalno srečanje ministrov za
obrambo. Kaj bo predmet pogovorov?
"Na Brdu gostimo evropske
obrambne ministre. Smo prva
nova članica, ki predseduje svetu Evrope, kar je velika priložnost in hkrati velika odgovornost Prihaja več kot tristo delegatov, tako da bo imelo srečanje tudi druge učinke za promocijo Slovenije in tudi naše
Gorenjske. Glavne teme tega
srečanja bodo Zahodni Balkan,
Afrika, razvoj vojaških zmogljivosti Evropske unije, evropska
obrambna agendja in strateško
partnerstvo."

"Večkrat
poudarim, da je
nakup
hammerjev,
štirikolesnih
oklepnih vozil,
ki jih je kupil še
prejšnji minister
Grizold in bil
zato kritiziran,
češ zadoščali bi
že cenejši Pudii,
v mojem
mandatu rešil
štiri življenja."

Se boste na srečanju ministrov
lotili tudi vprašanja Kosova?
"Gotovo bo tekla tudi razprava v zvezi s Kosovom. Toda
tam zaenkrat ni neke vojaške
misije EU, bo pa tam v kratkem kinsirana pod imenom
EU-LEX, v okviru katere bo na
Kosovo prišlo okoli dva tisoč
policistov, sodnikov, tožilcev, ki
bodo pomagali vzpostaviti potrebne institucije. Bo pa razprava na Brdu verjetno šla v smeri,
da je zelo pomembno, da je Evropska unija enotna pri vprašanjih, povezanih s Kosovom. Je
pa to bolj stvar zunanjih ministrov, ki so ta teden zasedali v
Bruslju."
Tudi Sk>venska vojska ima svoje pripadnike na Kosovu. Se
njihove naloge po razglasitvi
neodvisnosti Kosova kaj spreminjajo?
"Na Kosovu imamo na današnji dan 165 pripadnikov slovenske vojske, s 1. marcem pa
bomo imeli tam nov kontingent s 350 pripadniki. Ta rotacija j)oteka, a zaradi razglasitve
neodvisnosti Kosova in zaradi
situadje^ ki je s tem nastala, ne
moti nalog, ki jih mora Slovenska vojska izvajati na zahodnem delu Kosova, v sektorju
Peč. Na sektorju, kjer deluje
Slovenska vojska, ni nobenih
posebnosti, je sicer pripravljena, ni pa pričakovati kakšnih
posebnih incidentov. Na tem
območju je le nekaj majhnih
srbskih enklav in ni račimati s
kakšno eskalacijo nasilja. Tudi
sicer ne pričakujem, da bi se na
Kosovu nasilje stopnjevalo do
te mere, da bi prišlo do vojne,

saj ima tam KFOR trenutno 16
tisoč vojakov, ki zagotavljajo
mir in stabilnost Nal(^e naših
vojakov pa ostajajo take, kot so
bile do sedaj, to pa je zagotavljanje miru. Lahko rečem, da redno spremljam dogajanja, in ta
čas ni nobene posebnosti."
Na katerih misijah še imamo
sfcjvenske vojake?
"Slovenska vojska sodeluje
še na misijah, ki jih pripravlja
zveza NATO, in sicer na podlagi resolucije Vamostnega sveta.
Tako imamo v zahodnem delu
Afganistana trenutno šestinšestdeset pripadnikov Slovenske vojske. Kot veste, sem prejel pismo ameriškega obrambnega ministia, ki je izrazil pričakovanje, da bomo tam povečali število pripadnikov. To
sem odklonil, zlasti zato, ker
Slovenija glede na svojo prisotnost na misijah več kot korektno izvršuje svoje obveznosti.
Celo več, na nefbrmabem zasedanju obrambnih ministix)v
prejšnji teden v litvi sem opozoril obrambn^a ministra Afganistana, naj njegova vlada
spoštuje človekove pravice (zlasti v luči smrtne obsodbe študenta novinarstva), in sem rekel, da bo v tem primem javna
podpora misijam v državah, ki
prispevajo vojake, padla. Minister je obljubil, da bo vlada še
enkrat proučila ta primer in da
je zdo dobro razumel sporočilo na tem neformalnem srečanju ministiBV zveze NATO. V
Iraku imamo dva inšbiiktoiia,
gre za misijo NATA usposabljanja iraških vamostnih sil.
Menim, da na vseh kriznih področjih dolgotrajni mir lahko
zagotovi samo lastna armada,
karvdjatakoza Irak kot za Afganistan. Tam smo imeli januarja donadjo za opremo a%anistanske vojne, naši vojaki pa
pomagajo pri urjenju afganistanskih vojakov. To je edini
način, da lahko računamo, da
bi se mednarodne sile lahko
umaknile s teh območij in
bodo sami poskrbeti za svoj
mir."
Ministrstvu za obrambo se je
doslej vedaat očitalo preveliko
potratnost pri nakupu vojaške
opreme.
"Nisem potraten, saj to ni
moja odlofitev, pač pa odločitev
državljanov, ki so se odločili za
kolektivno obrambo, za članstvo v zvezi NATO. Takrat se je

ta država zavezala, da bo za
obrambo dajala 2 odstotica bmto domačega produkta. Tega še
danes ne dosegamo, sedaj dajemo 1,7 odstotka BDP. 2e s t ^
vidika ne morem reči, da sem
potraten. Tu gre za vprašanje,
ali želimo svojo vojsko ali ne.
Če jo želimo, jo moramo tudi
primemo opremiti. Treba je vedeti, da Slovenija pošilja poklicne vojake v misije in da je država odgovorna, da imajo najbolj
vamo opremo. Večkrat poudarim, da je nakup hammerjev,
štirikolesnih oklepnih vozil, ki
jih je kupil še prejšnji minister
Grizold in bil zato kritiziran,
češ zadoščali bi že cenejši
Puchi, v mojem mandatu rešilo štiri življenja. Hammer je zapeljal na mino v Afganistanu in
vojakom se ni nič zgodilo. Če
bi zapeljali s Puchom, bi imeli
že štiri žrtve. Ne predstavljam
si države brez vojske. Slovend
zaslužimo, da jo imamo, že
zato, ker smo se vedno goloroki borili, od generala Maistra,
prek partizanov, ki so morali
od Nemcev jemati orožje, do
leta 1591, ko je naša vojska po
raznih kanalih pridobivda
orožje, č e smo resna država,
članica EU, moramo imeti tudi
vojsko, ki je kos ustavnim nalogam. Odločili smo se za majhno in učinkovito vojsko. Če bi
razvijali lastno vojsko zimaj
zveze NATO z vsemi rodovi, bi
bila ta precej dražja, tako pa razvijamo le tiste rodove, ki smo
jih zavezništvu obljubili."
Letos ste se v proračunu vendar
odpovedali nakupu težkih
oklepnikov. Zakaj?
"Odpovedali smo se zaradi
težav z infladjo in zaradi rebalansa proračuna. Mislim, da
mora obrambni sistem deliti
enako iisodo kot vsi drugi v tej
državi, zato so bili nekateri presenečeni, ker se nisem upiral
tema Kot predsednik stranke
DeSUS menim, da državljani
Slovenije zaslužijo dostojno
življenje. In če je potrebno,
bomo za ta dlj rezali tudi pri
obrabnem proračuna Smo pa
natančno pregledali naš program in ocenili, da zaradi odpovedi tega nakupa ne bodo
prizadeti vitalni programi Slovenske vojske. Namesto novih
težkih oklepnikov RKB bomo
pač kupilirabljene,ki pa so še
vedno v skladu z vsemi standardi, ki jih določa zveza
NATO. Pc^ovarjamo se celo o

možnosti, da bi nam jih Nemd dali brezplačno, ker bi bil naš
RKB bataljon \4djučen v nemški kontingent. Pričakujem, da
bodo dogovori v tej smeri
uspešni. Rebalans proračuna
bomo realizirali, pri čemer
bomo določena plafila odložili,
gjede na zavezo zvezi NATO (2
odstotka BDP), bo v prihodnjih
letih mogoče ta primanjkljaj
nadomestiti"
Vodite najmanjšo pariamentamo koalidjsko stoanko DeSUS, vaša stališ& pa so pogosto v nasprotju s stališd koalkije. Kje vse so razhajanja?
"Stranka DeSUS je v koalidji, ki jo sestavljajo tri desno
usmerjene stranke, nekaj posebnega. v koalicijo smo šli
zato. da bi izboljšali položaj

upokojencev in skušali doseči

novo formulo usklajevanja pokojnin z rastjo plač. Položaj
upokojencev se izboljšuje, še
vedno pa nisem povsem zadovoljen in se bom še boril za izboljšanje položaja upokojencev. Res je, da imamo glede
nekaterih zelo pomembnih
vprašanj s preostalo koalidjo
različne pogjede, denimo glede prodaje državnega premoženja. Nasprotujem prodaji
Telekoma. Glede privatizacije
zavarovalnice Triglav pa se zavzemam, da greti:etjinskidelež
na zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V prihodnjih letih bo eden glavnih
problemov Slovenije, kako zagotoviti stabilnost pokojninske
blagajne. Ob staranju prebivalstva, vse večjem številu upoko-

jencev in vse manjšem številu
aktivnega prebivalstva bi bilo
modro to "državno srebmino"
privarčevati za leta, H prihajajo. Tudi Bruselj in svetovna
banka večkrat poudarjata, da
bo potrebna še ena pokojninska reforma. Sam sem proti in
mislim, da ni potrebna, če
bomo znali državno premoženje, ki prinaša dobičke, privarčevati tako, da ga bo mogoče
koristiti za hude čase. Premalo
smo storili tudi za povečanje
najnižjih pokojnin (skrbi me,
ko vidim, da nekateri živijo s
365 evri na mesec). Naša stranka je vložila tudi zakon o sodalnih transferih, ki v državnem
zbom ni bil sprejet, čeprav se
stranke ves čas sklicujejo na
sodalno občutljivost, ko pa je
treba sprejeti konkreten zakon, te občutljivosti ni več.
Vprašanje, kjer se nudiajamo s
koalidjo, je tudi vprašanje vojnih zakonov, kjer ne moremo
pristajati na rešitve, da bi imel
tisti, ki je sodeloval z okupatorjem, status žrtve vojnega nasilja. Vesel sem tudi, da nam je
uspelo mnogo stvari prepredti. Če bi ta koalidja sama vladala brez DeSUSa, bi te zakone
prej ali slej spremenili in s tem
spremenili zgodovino. Kvaliteta DeSUSA ni le v tem, kar doseže v koalidji, pač pa tudi v
tem, kaj uspe preprečiti. Podobno je bilo tudi z zakonom o
koncesijah v zdravstvu: ta ni
šel v proceduro, ker smo bili
mi proti. Če bi bil sprejet, bi
c^ozil sistem javnega zdravstva in odprl vrata nadaljnji privatizadji zdravstva."

JUBILEJ

Razgledi

Franc Kersnik z Brda pri Lukovid, najstarejši še živeči vniik pisatelja Janka Kersnika in lastnik gradu Brdo, jutri
praznuje svoj devetdeseti rojstni dan.

O aradu smo se otroci vozi i s ko es
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F R A N C K E R S N I K , V N U K PISATELJA I A N K A
JASNA PAIADIN

Franc Kersnik je sogovornik, s katerim se dovek brez
težav lahko pogovarja o številnih stvareh. Pri svojih devetdesetih letih je poln spominov na svoje prednike,
med katerimi gotovo največje mesto zaseda njegov
ded, pisatelj in okrajni sodnik Janko Kersnik, na življenje v gradu in na težko
vojno in predvsem povojno
obdobje, ki m u je, kot je
praktično razvidno iz skoraj
vsakega njegovega stavka,
pustilo močan in grenak
priokus.

"Pri hiši nas
je bilo veliko
otrok, med
počitnicami so
prišli še
bratranci, tako
da smo se kar
med sabo
družili. Tudi
po petnajst,
dvajset nas je
bilo vseh.
Sosedov
tako nismo
pogrešali, ker
nas je bilo
doma dovolj."

Mnogi ga radi obiščejo v
upanju, da j i m bo izdal
kakšno še neobjavljeno
anekdoto o svojem dedu, a
sam v smehu vedno znova
odvrne, da je bilo doslej že
vse zapisano. "Ko sem se
rodil, je bil pisatelj že dvajset let pod zemljo, tako da
ga sam nisem poznal, so pa
o njem večkrat govorile
tete. Starši so mi bolj malo
povedali o njem in večkrat
se m i zdi, da sem večino izvedel kar iz šolskih knjig.
Ljudje me veliko sprašujejo
o njem, pa jim vedno odvrnem, da je bilo že toliko napisanega o tem, da vsi vedo
več kot jaz. Res se ni ohranilo kaj dosti ustnega izročila o njegovem življenju,
vse je že zapisano. Seveda
sem ponosen nanj," pravi
Franc, ki prihaja iz velike
družine Kersnikov - sam je
imel še šdri brate in štiri sestre • katerih veliko potomcev še vedno živi prav na
Brdu in drugih krajih okoli
Lukovice. Že peto generacijo zapored se eden od njih
imenuje Janko Kersnik.
Franc Kersnik, ki je v
mladosti študiral gradbeništvo, a zaradi vojne študija ni
dokončal, že vse svoje življenje živi na domačem posestvu, ki še danes združuje
grad, hišo, zgrajeno na mestu nekdanje lesene grajske
šupe, hleve, med njimi enega, ki je bil namenjen posebej za konje, grajski ribnik,
čudovit park in druge površine, ki so nekdaj pripadale
graščaku. Graščak je vse od
smrti svojega očeta tudi
sam, a m u ta naziv n i preveč všeč. Z njim je namreč
povezanih preveč slabih
spominov. "V gradu sem z
družino živel do svojega 23.

KERSNIKA

leta, ko so nas Nemci izselili v Srbijo. Med vojno so ga
požgali partizani in ko smo
se vrnili domov, ni od njega
nič ostalo. Obveljalo je, da
je grad kupil pisatelj, zato
so se večkrat izživljaU nad
njegovo spominsko ploščo,
ki je bila vzidana v zunanjo
steno. Govorilo se je, da je
kot advokat veliko zaslužil,
ker naj bi odiral kmete in si
na ta račim kupil grad. A to
ni bilo res. V resnici je grad
v last dobil že njegov oče,
moj praded, tako da se je
sem priženil," pove Franc
i n prizna, da ima na svoja
mladostna leta v gradu, od
katerega so ostale le zunanje stene in ga obnavljajo
že vse od petdesetih let
prejšnjega stoletja, zanimive spomine.
"Pri hiši nas je bilo veliko
otrok, med počitnicami so
prišli še bratranci, tako da
smo se kar med sabo družili. T u d i po petnajst, dvajset
nas je bilo vseh. Sosedov
tako nismo pogrešali, ker
nas je bilo doma dovolj.
Ostali otroci so na nas gledali normalno, nismo čutili
kakšne razlike, glede na to.
da smo živeli v gradu. Spominjam se, da je bUa naša
jedilnica velika kar 70 kvadratnih metrov. V njej je
bila velika lesena miza in še
šest manjših mizic, za vsako teto ena, in mi otroci
smo se včasih okoli mize
vozili kar s kolesom, s čimer smo naredili tudi nekaj
škode, saj so gume na parketu puščale sledi opečnatega poda s hodnika, česar
otroci seveda nismo pravočasno opazili ... Niti se nismo zavedali, kako nam je
bilo lepo." Grad je bil v času
pred drugo svetovno vojno
naseljen v celoti, v njem pa
je bUo še polno starega, originalnega pohištva. Polovico prvega nadstopja je zasedalo okrajno sodišče, v delu
drugega nadstopja pa je
bilo sodnikovo stanovanje.
V požaru je zgorelo praktično vse, le kakšno tretjino
knjig iz knjižnice, nekaj pohištva in slik so uspeli rešiti, in vse to danes Kersniki
hranijo pri sebi doma. Veliko starih dokumentov so
odstopili NUK-u.
Povojno obdobje je pri
njem pustilo veliko slabih
spominov in razočaranja,
kar še danes nosi v sebi.

Franc Kersnik /Foio:j»5njPawin
"Vse povojno obdobje, praktično do osamosvojitve leta
1991, je bilo grozno. Zato se
tudi nikdar nisem poročil in
nimam otrok, saj nikomur
nisem želel privoščiti tega,
kar sem doživljal. Oblast se
je nad mano, ker sem biJ pač
lastnik gradu, izživljala.
Vedno pravim, da so bili partizani dobri fantje, tudi sam
sem med njimi izgubil dve
sestri in dva brata, toda N O B
in ta oblast... To je pa največja svijarija, ki je doletela
Slovenijo. Večkrat rečem, da
niti Turki niso naredili toliko škode. V s i pravijo, da so
nas osvobodili partizani, a
to je ena sama laž, goljufija.
Zato pa uničujejo stare dokumente, da resnica ne bi
prišla na dan," še vedno
ogorčen pripoveduje Franc

Kersnik, ki je svoje videnje
povojnega dogajanja opisal
tudi v več člankih. A humor
ga ni zapustil, saj v smehu
odvrne, da je še dobro, da je
ob vsem tem doživel toliko
let.
Kljub devetdesetim letom
je še vedno zelo aktiven.
"Grad je danes sicer samo
en velik strošek, saj je skupaj 2 vrtom zaščiten kot
kulturni spomenik in je treba vse, kar želun obnoviti,
narediti tako, kot je bilo, kar
pa tudi veliko stane. Treba
je postaviti novo leseno
ograjo, drevored ali špalir,
kakor mu m i rečemo, mora
biti strokovno obrezan, rad
pa bi obnovil tudi star kozolec," našteva med sprehodom po lepo urejenem grajskem vrtu z mogočnimi

drevesi, po katerem se vsak
dan sprehaja. "Celo življenje sem privezan na to
zemljo- nikdar je nisem hotel zamenjati za kakšno
službo, kjer bi morda zaslužil več, saj se bil tu vedno z
veseljem."
Vse življenje je delat kot
kmet, bil je tudi navdušen
lovec, na stara leta pa si čas
krajša predvsem z branjem
časopisov i n televizijo. In
kakšne so njegove rojsmodnevne želje.' "V življenju
sem bil precej zagrenjen,
saj mi je vse to dogajanje
zelo zaznamovalo življenje.
A šel bom do konca. Ljudi
je sicer težko prepričati,
zato si od vsega želim edino
to, da bi končno na dan prišla resnica."

KNEŽJI KAMEN

Razgledi

v Bohinju imamo približen posnetek knežjega kamna, ki stoji v vaškem središču Pod lipo v Srednji vasi.

Bohin ski knež i kame

DomniKa eaa isKe KU lure
• v

M A R I J A CVETEK

Tudi
bohinjski
knežji kamen
doživlja
usodo
prestavljanja.

Sloviti knežji k a m e n - ta
davni pomnik slovenske državnosti - se je že zdavnaj
preselil z GosposVetskega
polja v Koroški deželni m u zej v Celovcu. O d tam pa ga
je koroški deželni glavar
Jorg H a i d e r dal leta 2 0 0 5
prepeljati v palačo koroške
deželne vlade. Povod je bila
gotovo njegova upodobitev
na slovenskem evrskem kovancu za dva centa. Koroška
deželna vlada je zahtevala,
da m o r a m o knežji k a m e n
umakniti s kovanca, ker gre
za osrednji simbol njihove
zgodovine. Ž e leta 1 9 9 1 so
zagnali vik i n krik, ko se je
knežji kamen pojavil na slov e n s k i h plačilnih bonih.
Obakrat je koroška deželna
vlada sprejela resolucijo i n
slednjič z njo še posebej
pritisnila na avstrijsko zvezno vlado, naj poskrbi, da bo
knežji k a m e n izginil s slovenskega novčiča. T o j i m ni
uspelo; knežji k a m e n pa je
navsezadnje dobil mesto v
dvorani grbov deželnega

dvorca v Celovcu. Njegovo
prvotno mesto pri K r n s k e m
gradu pa je označeno samo
z znakom haaške konvencije, s k a k r š n i m označujejo
kulturne spomenike. A koroški k n j i ž e v n i k
Janko
Messner i n tržiški arhitekt
Nace Primožič sta pobudnik a za postavitev replike
knežjega k a m n a na o m e n j e n e m kraju. V e n d a r je
tudi ta ideja naletela n a
"huda" ušesa.

Tudi bohinjski knežji
kamen prestavljajo
V Bohinju pa i m a m o prib h ž e n posnetek knežjega
k a m n a , ki stoji v v a š k e m
središču Pod lipo v Srednji
vasi. Ob lanski obnovi tega
vaškega jedra je z b u d i l še
večjo pozornost, ker so ga
prestavili na apartnejše m e sto in ga osvetlili kot m u z e j s k i eksponat. T u d i bohinjs k i k n e ž j i k a m e n doživlja
usodo prestavljanja. N a j prej je bil postavljen pod
šolsko jablano v S r e d n j i
vasi. Ko pa so šolo prenav-

Diagnoza od doma

ROBERT G U Š T I N

Vse vas boli, komaj hodite,
smrkaU, vročino imate, boli
vas glava, napor je že to, da
morate biti pokonci. Ni kaj,
potrebno je oditi k zdravniku.
Najprej ga skuSate poklicati
po telefonu, a ne gre, saj je telefon stalno zaseden ali pa nihče ne dvigne slušalke. Ko se
končno nekdo oglasi, je na
drugi strani medicinska sestra, ki pa je neprijazna, sitna
in ob obilici dela res ne more
poslušati še vaših tegob in težav. Ko tako niste nič dosegli,
se pač odpravite k zdravniku.
Tam pa je polna
čakalnica
tako in drugače bolnih ljudi.
To, da hi morali tam sedeti in
čakati na pregled dve ali tri
ure, je še najmanj, grozi vam
namreč tudi okužba še s kako
drugo boleznijo, saj je čakalnica polna bacilov in bolezenskih klic. Nazadnje pa se še
pregled pri zdravniku konča
kaj klavrno. Diagnoza je viro-

za, zdravnik pa vam svetuje
sirupe, tablete za
zbijanje
vročine in lajšanje bolečin, vitaminske tablete in počivanje.
To bi lahko naredili že sami.
Vaš obisk pri zdravniku je bil
nepotreben in čista zguba
časa, pa še na široko ste odprli vrata za vnos drugih bolezni.
Naročanje je ponekod že sedaj videti malo bolj spodobno.
Naročijo vas ob določeni uri ali
pa si ob obisku le vzamete listek s številko. Nato lahko odidete domov in čakate, da vas
preko SMS sporočila obvestijo,
da boste kmalu na vrsti. Tako
odpade nepotrebno čakanje in
izpostavljanje bacilom. Dn^a
možnost je, da se naročite preko intemeta. V umiku zdravnika izberete ustrezen prost
termin in že bo tam, samo za
vas. Obe možnosti sta zelo
uporabni, a žal ju veliko
zdravnikov še nima.

ljali, sta se morala oba z jablano u m a k n i t i ;
knežji
k a m e n so preselili na zanj
primernejše
mesto
pri
kapelici pod vaško lipo.
Kako je prišel pred šolo ta
simbol slovenske d e m o kracije, pa m i je povedal
sam "avtor" Tone Kopčavar,
ki je bil po vojni upravitelj
"srenjske" šole. Bil je navdušen ljubitelj gledališke
umetnosti i n vseskozi je
prijateljeval z z n a m e n i t i m i
s l o v e n s k i m i igralci. E d e n
izmed n j i h je bil njegov sošolec Stane Sever; vsako
leto je bil na počitnicah v
Srednji vasi, z družino pa je
prenočeval kar v eni i z m e d
učilnic naše šole.

Poslednje ustoličenje
Leta 1 9 4 7 se je Kopčavar s
svojo ženo i n še nekaterimi
učitelji lotil velikega gledališkega projekta in še isto leto
so vaščani iz treh vasi
uspešno odigrali veličastno
igro Poslednje ustoličenje.
Napisal jo je France Brenk,
izšla pa je leta 1935 ob 15.
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V prihodnosti pa vam sploh
ne bo potrebno hoditi k zdravniku. Vsaj dokler ne boste resno bolni in bo diagnosticiranje
na daljavo nemogoče. Kako bo
videti vaš "obisk" zdravnika
čez nekaj let?
Ko boste zboleli ali začutili,
da se vas prijemlje
bolezen,
boste preprosto sedli pred televizijski zaslon ali računalnik.
V posebno režo boste vstavili
vašo kartico
zdravstvenega
zavarovanja, tako da se ve,
kdo ste. Preko intemeta boste
poklicali svojega
zdravnika,
ki se vam bo prikazal na zaslonu. Ker boste imeli tudi kamero, bo zdravnik videl tudi
vas. Že na prvi pogled ho lahko ocenil vaše zdravstveno
stanje. S posebno uro na roki
si boste izmerili krvni tlak,
odvzeli kapljico krvi in naredili hitro osnovno biokemično
analizo, izmerili si boste temperaturo in analizirali
tudi

Knežji kamen pod lipo v Srednji vasi v Bohinju /fou corazd

RAČUNALNIK

kislost vaše kože. Podatki se
bodo samodejno, preko infrardečega senzorja, posredovali k
zdravniku. Na ta način bo
imel zdravnik takoj zbrane
podatke in s tem klinično
sliko ter celotno simptomatiko
o vaši bolezni. Že zelo hitro
bo mogoče oceniti, ali gre za
bolj nedolžno bolezensko nadlogo ali pa je kaj bolj resnega
in nevarnega. V veliko primerih bo lahko zdravnik
že
na osnovi teh podatkov podal
diagnozo in vam priporočal
ustrezen potek zdravljenja ter
predpisal ustrezna
zdravila.
Če bo diagnoza nemogoča in
bolezen prehuda, bo obisk
zdravnika še vedno potreben,
a dostikrat bo tak način
že zadostoval za ustrezno
zdravljenje.
Vse to se sliši kotjikcija, a
temu ni tako. Vse, kar potrebujete, je intemetna povezava
in posebna ura, ki imajunk-
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cije zbiranja zdravstvenih podatkov. Zdravnik
vam bo
tako skoraj ves čas na voljo,
nikdar ne boste čakali v vrsti
in se izpostavljali, pa še doma
boste lahko ostali, brez nepotrebnih naporov in poti.
Poleg diagnostike pa lahko
tovrstni sistemi tudi spremljajo vaš potek zdravljenja. Podatki se pač ves čas posredujejo k zdravniku,
ki lahko
spremlja, kako uspešneje vaše
zdravljenje.
Kar
pomislite,
koliko časa. živcev in zdravja
si lahko tako prihranite. Po
pošti lahko naročite še ustrezna zdravila in doma imate
tako celotno oskrbo.
Vse to je praktično že pred
vrati, določene storitve pa se
ponekod že izvajajo. Ko se bo
vse skupaj povezalo v celoto,
bo tudi vaša pot do zdravja
lažja in bolj prijetna. Ob pomanjkanju časa je dragocena
vsai;a minuta.

KNEŽJI KAMEN
obletnici plebiscita. Igra je
potekala na prostem, zanjo
so potrebovali konje, vole,
vozove itd. V i l m a Mlakar iz
Cešnjice m i je povedala, da
je n j e n m o ž napeljal razsvetljavo okoli šole. Z a uprizoritev je bilo potrebnih
okoli dvesto ljudi, iz šolske
kronike pa izvemo:
Poslednje ustoličenje, pri
katerem je riastopalo okrog
80 ljudi iz Srednje vasi, Češnjice in Studorja, smo uprizorili pred šolo ob obilni
udeležbi gledalcev iz vsega
Bohinja. Učiteljstvo je sodelovalo z režijo in igranjem. Poseben uspeh je žel tov. učitelj
Brezovar Bojan u vlogi Žida
Amolda.
Bohinjci se še dandanašnji spominjajo, k d o je nastopal v tej igri, ki je uprizarjala zadnje ustoličenje karantanskega vojvoda po starodavnem obredu. T o se je
dogajalo leta 1 4 1 4 znotraj
obzidja Krnskega gradu.
Z a d n j i se je dal ustoličiti
H a b s b u r ž a n Ernest Železni, ki pa ni več razumel slovenščine, torej uradnega jezika nekdanje Karantanije.
Hotel se je p r i k u p i t i preprostemu ljudstvu, ki je še
upalo v poštenje i n pravico,
a l e že dolgo ni uživalo po
"stari pravdi", o čemer sta
pričala knežji k a m e n i n vojvodski prestol pri G o s p e
Sveti. Prvi kot simbol politične i n drugi kot simbol
sodne oblasti. Kneza i n vojvoda Ernesta je igral Jože
Dobravec, po domače Rožm a n iz Češnjice. Oblast je
sprejel iz rok koseza oziro-

ma knežjega kmeta Šateja,
ki ga je i m e n i t n o odigral
znani bohinjski igralec Valentin Dobravec, Branc'k iz
Cešnjice. Njegovega s i n a
Jurija je igral Franc Škantar, Tončov izpod Studora.
Politično so ga hoteli "gosposko" oženiti, a ko je spoznal njihovo nakano, se je
vrnil k svojemu k m e č k e m u
dekletu H a r J d , ki jo je odigrala Cilka Pekovec, por. Sodja iz Srednje vasi.
Z a n i m i v a je bila tudi vloga Ž i d i n j e Sare, ki je stregla po gradovih. Morala je
jahati konja i n Štefka Svenšek (roj. Pekovec), k i jo
je režiser i m e n i t n o i z b r a l
za to vlogo, m i je pripovedovala:
"Skrbev mej jahat konja, k
ni imov sedla, le na kčco s'm
tok postran s'deva. Pa v doj'h
oblekah smo bli, pa vasulje
smo imel; to so vse z Lj'bljane
dobil'. Zgovatjal smo s, Č4 h
anga pametn'ga konja dobil.
Potk smo se na Šoštaijovga s
F'žine spomn'l, k j' biv mer'n
pa ž' bij star, da s'm se mav
učiva jahat'. Žid
Amoldj'za
mano hodov^ pa vs'h sort m'j
govorov. Pa kuj j' bo fanj, k j'
zvonivo pa nab'javo. Z učenjam vloge ni bo v'lik deva;
največ prprave j bo s t'm kanjam. Š' dog so m potle reki'
Sara."
T u d i F r a n č i š k a Pekovec
izpod Studora m i je pripovedovala, kako je bila ta igra
imenitna. N i se mogla dovolj načuditi, koliko ljudi je
prišlo, pa kako so jezdili
konje na vse strani, do
cerkle, v vopo, gor, dol, s'm 'n

tja, na vse strani!... Pa kuj j'
Ipo nabjavo (pritrkavalo).'

Prizorišče ob knežjem
kamnu
G l a v n o prizorišče pa je
bilo ob knežjem kamnu. V
navodilih za režiserje piše,
da mora na prizorišču rasti
drevo, knežji k a m e n pa naj
bi bil samo kulisa. A Kopčavar se je odločil za "pravega" i n si s tem nakopal
predvsem veliko dela.
K a m n o s e k m u je pripeljal valj, ki ga je bilo treba
do konca obdelati, zato je
upravitelj klesal i n klesal,
da je prišel do njegove približne podobe. N i ga utegn i l dokončati, izklesal je
samo nekaj navpičnih utorov, Id so "gledali" proti gledalcem, i n kakršni so značilni za jonski steber, iz katerega je koroški knežji kam e n . G r e n a m r e č za obrnjen spodnji podstavek stebra, ki so ga našli v bližnjih
ruševinah nekdanjega rimskega mesta V i r u n u m a .
Začudila pa s e m se, da se
T o n e Kopčavar kljub veliki
prizadevnosti ni držal prave velikosti knežjega kamna, ki meri v višino 65 centimetrov, premer stebra je
6 2 centimetrov, premer
podstavka pa različni strokovnjaki merijo od 87 do
9 0 centimetrov. Toda v
Brenkovih navodilih za režiserja sem našla Kopčavarjeve mere (višina približno
43 centimetrov i n premer
58 centimetrov). Z g o r n j a
ploskev je elipsasta i n n i

Manica Romanova

M I H A NAGUČ

Ko smo v m i n u l e m letu v
tem podUstku obujali stare
čase na G o r e n j s k e m , s m o
se največkrat sklicevali na
knjižico, ki jo je leta 1 9 2 8
objavila Manica K o m a n , N a
G o r e n š č e m je fletno. "Pod
tem n a s l o v o m s e m se nam e n i l a opisati razne šege
i n navade, ki so u k o r e n i njene m e d
gorenjskim
ljudstvom, k i prebiva v
smeri od Št. V i d a nad Ljubljano, pa tja gori do m e j e
naše divne 'Gorenšče'. Pričela bom z novim letom i n
potem opisala vse važnejše
dneve i n praznike v letu, ki
se odlikujejo pri Gorenjcih
po svojih z a n i m i v i h in starodavnih običajih. O m e n i l a
b o m tudi navade pri krstih,
ž e n i t o v a n j i h , pogrebih i n
drugih prilikah. V s i ti običaji, i z m e d katerih so neka-

Razgledi

teri zelo lepi i n zanimivi, so
last našega naroda, ki jo je
podedoval po svojih dedih,
zato je tudi ne bo opustil izlepa. Bila bi pa škoda, da bi
vse to prej ali slej zapadlo
pozabljivosti, kajti ravno v
običajih se tako lepo zrcali
poštena duša našega priprostega naroda. T u d i ima
naš G o r e n j e c še precej
vraž, ki so prav zanimive,
zato jih hočem po možnosti zabeležiti."
S t e m podlistkom se od
Komanove
poslavljamo,
zato je prav, da povemo,
kdo je ta manj znana pripovednica, pesnica i n pravljičarka bila. R o d i l a se je 4.
avgusta 1 8 8 0 v V i ž m a r j a h .
T e so bile takrat še povsem
gorenjska vas pri Šentvidu
nad Ljubljano in prebivalci
so se imeli za Gorenjce. V

Knežji kamen z Cosposvetskega polja je sedaj v prostorih
Koroške deželne vlade v Celovcu. / Foto: Krs<ansk> kunuma n m ctiovoc
širša od stebra, od nje jo ločuje samo 8 do 1 0 centimetrov širok utor.
Premišljevala sem, kako
bi bilo imenitno, če bi Poslednje ustoličenje znova
uprizorili v riaši samostojni
Sloveniji. Saj se je ta davni
sen o svobodi trdoživo prenašal v slovenskih genih iz
roda v rod prav iz te stare
karantanske demokracije
i n samozavesti do današn j i h dni. Zato ne preseneča, da je gosposvetski obred
slovenskega plebiscitarnega ustoličevanja na k n e ž jem k a m n u i n vojvodskem
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"Na C o r e n š č e m je fletno"
(Manica Komanova, 1928) a ni res?
ljudsko šolo je Manica hodila v Šentvidu, nato je

delala na domači kmetiji.

V sebi je imela veliko željo
po pisanju i n zbiranju ljudskega blaga. Na priporočilo
Franje Tavčarjeve je dobila
služno pri Slovenskem narodu i n postala uradnica na
l j u b l j a n s k e m magistratu.

prestolu posredno vplival
tudi na ameriško ustavo, ki
temelji na Jeffersonovi Deklaraciji o neodvisnosti iz
leta 1776.
Štefka Svenšek m i je pripovedovala, da so po desetih letih želeli znova uprizoriti Poslednje ustoličenje, a ni šlo. Morda pa so se
že toliko oddaljili od vojne
i n žrtev za svobodo, da j i m
sporočilo igre n i več tako
zelo "šlo do srca". Pa tudi
stare vrednote prave demokracije, poštenja i n zvestobe so bile v povojni politiki
na vnovični preizkušnji.

IZ STARIH

Premišljevala
sem, kako bi
bilo imenitno,
če bi Poslednje
ustoličenje
znova uprizorili
v naši
samostojni
Sloveniji.

ČASOV

M e d vojno je bila v taboriš
č u n a Rabu. U m r l a je 4
februarja 1 9 6 1 v Ljubljani
Pisatelj T o n e Peršak je o
njenem opusu
zapisal
"Pisala p r e d v s e m za ljudstvo i n z a j e m a l a motive
iz lastnega okolja i n osebne skušnje. N j e n slog je
poljuden, r o m a n t i č e n i n
melodramski." (Slovenska književnost, leksikon,
1996.)
Pa se poslovimo od nje s
času p r i m e r n i m odlomk o m iz njene gorenjske
knjige. Ker s m o v postnem
Času, poglejmo, kakšen je
bil post na G o r e n j s k e m v
n j e n e m času. "Kakor s e m
že omenila, je Gorenjec v
postnem času, bodisi v štiridesetdanskem postu, bodisi druge, od cerkve zapovedane postne dni zelo

vzdržen, tako glede razveseljevanja kakor tudi glede
uživanja jedi i n pijače. Da
bi se on na primer v postnem č a s u poročil, pa magari naj bi opravil še tako
s k r o m n o 'tiho poroko", do
tega ga n e spraviš nikdar i n
za n o b e n denar. O d v r n i l
ti bo: 'V postnem č a s u se
kaj takega za kristjana ne
spo-dobi. V postu se ženijo
vrabci i n mački.' Pa tudi
š u m n e m u godovanju i n
d r u g i m p o d o b n i m zabav a m se naš človek izogne,
če je le mogoče. Ako so na
primer v postu fantje ponoči na vasi zapeli i n zavriskali, to starejšim l j u d e m že n i
bilo po volji, češ, vsaj sedaj,
v svetem postaem času, naj
bi dali mir." I n tako nazaj.
M i pa gremo tudi v t e m pisanju naprej.

USODE

Razgledi

Hvala Bogu tudi za posteljo, ki jo imam, a veste, koliko ljudi je takih, ki nikoli ne vedo,
kam bodo položili svojo trudno glavo?

reba se le bi o znaiti, a i pa le bi o po teb
Anica sodi
med tiste
redke, ki jih na
svoji poti
sreaijem, ki
nikoli ne
tarnajo. Še več.
Kljub težavam,
ki jih je že
imela, se še
zmeraj rada
smeji in s svojo
vedrino tudi ob
mojem obisku
zapolni
kuhinjo.

MILENA MIKIAVČIČ

i n ta fant ga je še velikokrat
rešil smrti i n drugih težav."

Rodila se je v tistih davn i h časih pred 2. svetovno
vojno, ko so bile d r u ž i n e
številne i n ko se nikoli n i
dobro vedelo, kaj bo prinesla usoda.
"Pri hiši nas je bilo deset
otrok, dve p u n č k i sta že
m a j h n i umrli. Potem je prišla vojska, takrat s e m že
služija v Cirčah, kakšne štiri leta je vsega skupaj zneslo. Bratje so š l i v gmajno,
trije so potem tudi padli,
eden je šel delat v Avstrijo,
da bi se rešil, ker n i maral
iti ne k ta belim ne rdečim.
E d e n je šel v n e m š k o vojsko, morda n a m bo to še
prav prišlo, je dejal ob odhodu. Očeta so N e m c i imeli dvakrat pred p u š k a m i :
nekoč so zbrali vaščane na
travniku, da b i jih počili
drugega za d r u g i m , nihče
se n i niti premaknil, le
eden je od strahu stekel
preč, pa so ga takoj ustrelili, drugih pa ne. Tako čudn o je bilo vse skupaj. N a slednjič so ga postavili pred
puško pred domačo gostilno, vendar je tudi takrat
i m e l srečo, verjetno zato,
ker je N e m c e m povedal, da
eden od sinov služi pri n j i h

O medvojnih časih pravi,
da je vsak imel v glavi samo
to, da bo preživel. Nič drugega.
Kolikokrat so N e m c i prenočili v njihovi hiši! Nekoč
so prišli m i m o partizani,
vendar j i h je oče opazil i n
j i m z a m a h n i l z roko, naj
gredo naprej. O tem, kaj bi
bilo, če bi se obe vojski soočili med seboj, raje n e razmišlja.
"Mama m i je u m r l a , ko
m i je bilo enajst let. Bila je
bolna na želodcu, ja, spomn i m se je še. Oče je potem
živel še dvajset let. S a m . Ko
se m u je s i n poročil, s e m
spoznala, da i m a m pred seboj le dve poti: da grem ali
ostanem d o m a za deklo.
Šla s e m do Angele, ki je
bila m o j a po pol sestra, ta
m i je svetovala, k a m naj
g r e m služit. Bila s e m kar
p o g u m n a , pa še za delo
sem znala poprijeti, zato so
m e imeli povsod radi.
Enkrat pride k m e n i Johanca, m o j a sestra, pa sva
se začeli meniti, kako bi
lahko zamenjala službo. T o
ni bilo enostavno. Gospodinja m i n i plačevala, N e m c i
pa tudi niso dovolili, da bi

JOŽE KOŠNJEK

"Potem sem hitro odnesla svoje cunje pod kozolec,
da se ženska ne premisli,
s e m si rekla. Montl s e m
dala pa kar čez bilavnice pri
kolesu, ampak gospodinja
n i n i č porajtala, čeprav je
bilo poletje i n bi se ji moralo zdeti čudno, kaj namerav a m z montlnom. Odpeljala
s e m se do sestre v Zbiljah,
naslednji dan pa s e m šla v
Ž i r i k Johanci. T a m ni bilo
Nemcev, saj so jih že pregnali. Z Johanco sva nabirali borovnice, v m e s s e m
hodila k očetu, da s e m
m a l o oprala bratom, ki so
se občasno vračali domov iz
gmajne. Nekoč pa pridejo
malo pokontrolirat, na vratih s m o imeli "hausliste",
i n potem so preverjali, če
s m o vsi m broju. Pri hiši je
bila še starejša dekla, i n jaz
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Med sosedi
Z n a n o koroško smučišče
Osojščica/Gerlitzen je priljubljeno tudi m e d slovenskim i smučarji, saj je izvrstno
urejeno in opremljeno, poleg
tega pa do njega ni daleč, še
posebej skozi Karavanški
predor. Osojščica je 1 9 0 9
metrov visoka gora nad severnim predmestjem Beljaka, nad O s o j s k i m jezerom/Ossiacher See, ki je za
Vrbskim jezerom drugo največje jezero n a Koroškem.
Na smučiščih Osojščice je letošnjo sezono, ki bo trajala
do sredine aprila, veliko novega, Zgradili so i z j e m n o
zmogljivo, 1 4 0 0 metrov dolgo osemsedežnico "Gerlitzen Carving )et" in namestili
dodatnih 28 snežnih topov.
Smučarsko progo ob njej so
razširili na 2 0 0 metrov. N a
novo so uredili tri smučarske
proge: 1 8 0 0 metrov dolgo
progo "Kanonenrohrabfa-

se hlapci i n dekle kar selili
vse križem, saj so imeli vse
popisane. Neko nedeljo popoldne pa le rečem gospodinji, da bi potrebovala malo
denarja, za blago za novo
obleko. Pa m e vpraša, koliko
bi rada. I n ji povem točno
toliko, kot m i je bila dolžna.
Ja, saj sem bila verjemo prebrisana, ampak drugače ni
šlo," se prisrčno nasmehne
Anica ob sponainih.

Po vojni se je zaposlila v
G o r e n j s k i predilnici. Poznali so jo kot dobro delavko, zato n i i m e l a težav.
Fantov je zelo manjkalo, saj
so med vojno skoraj vse pobili. Zato je moža spoznala
dosti pozneje, ko ji je bilo
že skoraj trideset let. V e n dar izbira n i bila ravno najboljša. Rad je pil. K m a l u je
u m r l i n ostala je s a m a z
otroki.
Pa še v službo ni hodila,
bila je kar doma, živeli so
od dokladov i n d r u ž i n s k e
pokojnine.
Na srečo je poznala veliko kmetov, eden ji je dal
njivo, da je vsadila zelenjavo. gojila je še zajce, kozo,
prašiča, kokoši. Č e je le m o gla, je hodila po gostilnah
pospravljat i n pomivat posodo. Da je prihranila kakšen dinar.

SLOVENCI

V

planinskih koč s 6 0 apartmaji, ogrevanim jezercem,
savnami, pokritim bazenom
i n fttnes centrom. Z veljavno
smučarsko karto je za 50 odstotkov cenejše kopanje v beIjaških termah (Warmbad
Villach). Skupno ima Osojščica 4 6 kilometrov smučarskih prog. Do smučarjev iz
Slovenije so zelo pozorni

H i š o so začeli delat po
moževi smrti. N a moževem
d o m u ji n i bilo najlepše.
Stanovali so zgoraj, i n ta
spodnji so se kar naprej jezili zaradi hrupa, ki so ga
menda zganjali otroci.
"Nekoč sva se pogovarjali
s patronažno, beseda je
dala besedo i n jaz s e m ji
omenila, da grdo delajo z
mano, pa ji o m e n i m , da bi
se podstopila delati bajto. Če
je tako, vam bomo pa še m i
pomagali, m i je odgovorila."
I n res. Najprej so ji hoteli podariti cerkveni svet,
a m p a k malo več kot 1 0 0 0
metrov. Pa je nekje izvedela, da to ne bi bilo dobro,
ker bi izgubila doklade.
Začela je razmišljati, da s
cerkvenim svetom tudi ne
bi šlo vse gladko, saj ga dobiš v n a j e m le za sto let, i n
ko bi bilo treba n a j e m n o
pogodbo podaljšati, nje
vendar ne bo že nikjer več.

ZAMEJSTVU

Elizabete in Peter Malle

Nova sedežnica na Osojščici
hrt/Spust po topovski cevi",
1 7 0 0 metrov dolgo progo
"Gegendtaler Abfahrt". ki je
primerna za zahtevnejše
smučarje, posebno doživetje
pa je 1 5 0 0 metrov dolga proga
"Woertersee
Abfahrt/Spust do Vrbskega jezera", Id se konča pri spodnji
postaji gondolske žičnice, pri
kateri so zgradili hotel i n 15

s e m se delala, da sem ona.
Pa se j i m je zdelo, da n i s e m
ta prava. H o t e l i so i m e t i
osebno i z k a z n i c o . Zlagala
s e m se j i m , da ne m o r e m
do dokumentov, ker je ta
mlada zaklenila vsa vrata.
Eden od Nemcev me je pri
tem klofhil i n zagrozil, da
bodo še prišli i n da b o m takrat videla, kako pa kaj. Pa
jih ni bilo nikoli več ..."

tudi z uporabo slovenščine,
v znano, od Borovelj/Ferlach dobrih deset kilometrov
oddaljeno vas Sele/Zell Pfarre, v kateri je slovenščina še
vedno nekaj vsakdanjega
(občina Sele je pobratena z
občino Skofja Loka), pa še
• posebej radi zahajajo planinci iz Slovenije. Skoraj 1 0 0 0
metrov visoko ležečo kara-

vanško dolino obdajajo znani in sorazmerno lahko dostopni vrhovi Grlovc/Ferlacher H o m (1840 metrov), Setiče/Freiberg (1923), Ojstrc/Obir
(2139),
Kravji
vrh/Kuhberg (2025) in Košuta/Koschuta (2136). Z vseh
vrhov je izredno lep razgled
po Koroški i n tudi po Sloveniji, vendar so Setiče nekaj
posebnega. Peter i n Elizabeta Malle, ki sta pred 18 leti
kupila gostilno v središču
Sel, sta povedala, da je s Setič
izjemno lep razgled po vsej
Koroški, v lepem vremen u celo do Velikega Kleka
(Grossglocknerja). Peter je
doma v Brodeh blizu Podljubdja na koroški strani, Elizabeta pa je Makova s Sel. Njuna gostilna, staro hišno ime
je Pri Gregorcu, je priljubljeno shajališče domačinov i n
turistov, Id prihajajo v edinstveno karavanško dolino.

od 7. marca 2008

POMLAD je čas za novosti in tudi letos

Pomladni
sveženj

smo za naše bralce pripravili novo
brezplačno prilogo Gorenjskega glasa
CG +

LOKALNA NOVICA JE KRALJICA

branje za vso družino
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V središču K r a n j s k e Gore
prodamo novo stanovanje,
7 0 m^ 2 parkirni mesti v
garaži, kamin.
Cena: 3 2 2 . 0 0 0 , 0 0 EUR.
Tel.: 0 4 1 / 6 4 3 ^ 1 6
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mali oglasi
04/201 42 47,
e-pošta: m a l i o g l a s i @ g - g l a s . s i
www.gorenjskiglas.si
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Gorenjski Glas

Radio Sora d,o.o..
Kapucinski trg 4,
4220 Škofja Loka,
tel: 04/506 50 50,
fax: 04/506 50 60,
e-mail: info<8>radio-sora.si
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www.lidl.si
Č e l i l n a in z a j e r a l n a
žaga z laserjem
• Laser - za izjemno natančen
rez • 2 žagina lista 250 mm
(za les in večnamensko
uporabo) • Vrtljiva miza,
nastavljiva v levo m desno
do 45° s po 4 aretacijami
•Moč 1.450 W

Dvojni brusilnik
• število vrtljajev: 2950 vrt^min,
tiho delovanje • Za bnjšenje
in ostrenje kovinskega orodja
• Opora za obdelovanec in
odvajalnik isker s povečevalnim
stektom za varno uporabo
• Pritrdilne luknje za stabilno
namestitev, 200 W

varnostni čevlji
• Zgornji del iz trpežnega usnja
• Varnostni razred S3, z jekleno
kapo in jeklenim vmesnim
vložkom • Mehka, zračna
notranja podloga iz tekstila
• Udobno in hitro zavezovanje
• Varni zaradi protizdrsnega
podplata • Velikosti: 41 do 45
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Razgledi

DOBRODELNOST

Slovenski rojaki v Torontu so zbrali skoraj enajst tisoč kanadskih dolarjev za pomoč pri odpravi posledic poplave
v Kropi lanskega septembra. Denar so predali Krajevni skupnosti Kropa na nedavnem Koncertu iz naših krajev.

Srce še vedno utripa za Slovenijo
MARJAN KOLARIČ, PREDSEDNIK VSESLOVENSKEGA KULTURNEGA ODBORA v

SUZANA P . KOVAČIČ

Ste kaj ponosni na to, da
Slovenija predseduje Evropski skupnosti?
"Predsedovanje je zagotovo zadnja velika novica i n na
to smo zares ponosni. V današnjem času novih tehnologij, v dobi intemeta, smo dobro seznanjeni s tem, kar se
dogaja v Sloveniji. T u d i Gorenjski glas seže do nas."
Koliko let ste že zdoma?
"Leta 1 9 7 6 sem i z rodne
Polzele odšel v Kanado iz
ekonomskih razlogov. T a m
sem si ustvaril družino, s soprogo, ki je po rodu Kanadčanka, imava hčerki; obe obiskujeta slovensko šolo i n
radi obiščeta Slovenijo. Všeč
so jima prostrani slovenski
vinogradi, pa nabiranje kostanja ..."

O ujmi se je
več govorilo o
Železnikih kot
o Kropi, zato
smo se odločili
za Kropo.

Predsedujete Vseslovenskem u k u l t u r n e m u odboru v
Torontu. Kaj je vaše delo?
"Vseslovenski
kulturni
odbor so ustanovila slovenska društva, ki delujejo v
Torontu. Naloga našega odbora je, da povezujemo ta
društva m e d seboj. S m o
m e d i j s k i vir informacij,
i m a m o svoj informacijski
center, zelo aktivno radijsko postajo Glas kanadskih
Slovencev, i m a m o tudi svoj
časopis Glasilo.

Po z a d n j i h podatkih n a
območju južnega dela province Ontario živi približno
25 tisoč Slovencev. I m a m o
okoli petindvajset društev,
tri slovenske šole, plesne i n
glasbene skupine, športna
društva, svojo gospodarsko
zbornico, dve banki, trgovine i n tri cerkve, torej dovolj
faranov, da lahko napolnim o vse tri cerkve. Eden zadn j i h večjih dogodkov je bilo
praznovanje petnajstletnice
delovanja vokalne skupine
P l a m e n decembra lani, k i
jo vodi Marija Ahačič Pollak. Slovenska skupnost v
Torontu je precej razvita i n
kadarkoli i m a m o priložnost, pokažemo svojo k u l turo i n običaje k a n a d s k i
skupnosti, s katero s m o v
zelo dobrih odnosih."
Kaj pa mladi, Id so se že rodili v Kanadi, radi zapojejo
slovensko pesem?
"Naša največja dolžnost je,
da na mlajše generacije prenašamo slovenski jezik, kulturo, običaje. D o neke mere
n a m to tudi uspeva i n z optim i z m o m zrem v prihodnost,
da bo slovenstvo v Kanadi živelo še naprej."
Neka gospa, Slovenka, ki ž e
dolgo živi v Ameriki, m i |e
rekla, da je zanjo najlepše
darilo iz Slovenije potica.
Kaj pa vi, kaj pogrešate?

Balkanski kotel

MARJETA SMOLNIKAR

Glede na zgodovinska dejstva, smo Slovenci pretirano
skromen narod. Spomnimo se.
V 9. stoletju, se pravi, v času,
ko smo Slovenci dosegli svojo
zemljepisno in politično platformo, je strnjeno slovensko
ozemlje segalo na zahodu od
vrat Trsta, Krmina in Čedada
v zgornja poviija Drave, Mure,
Aniže in Traune, na severu
čez Donavo, na vzhodu pa
najmanj do Blatnega jezera.
To pomeni, da smo Slovenci v
preteklih enajstih stole^ih zgubili najmanj dve tre^ini avtohtonega ozemlja. Kaj takega je
v evropskem prostoru prej izjema kot pravilo. Tudi v aktualnem zgodovinskem
obdobju
ostajajo strnjena slovenska naselja zunaj meja naše države.

TORONTU

Marjan Kolarič
"Sem hotel reči, da trojanske krofe (smeh ...). Pa ne
samo okusne slovenske hrane. Vsa pokrajina je tista, na
katero se pogosto spom-

Slovenski rojaki v Torontu
ste m e d božičnimi prazniki
naredili prijazno gesto. Zbrali ste skoraj enajst tisoč kanadskih dolarjev za pomoč
pri odpravi posledic poplave
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pa nam ne pride na misel, da
bi izgubljeno ozemlje zahtevali nazaj. Če hi ga, bi se nam pa
milo rečeno čudila vsa mednarodna javnost.
Z Albanci, ki živijo na Kosovu, je drugače. S priznanjem
samostojne in neodvisne države Kosovo naj bi dobili nazaj
ozemlje, ki naj bi ga bUi naseljevali nekako na začetku našega šte^a. Razume se, da ni nič
večno, da se zemljepisne mge
spreminjajo oziroma da zaključene politične destinacije
nastajajo in izginjajo. (Šolski
primer je ustanovitev Izraela.)
Tisto, kar je pri tem procesu
bistvenega pomena, je, da se
okolje, v katerem do zgodovinskih sprememb prihaja, z njimi strinja oziroma da vpletene

strani najdejo najmanjši skupni imenovalec, na katerem je
mogoče graditi nekonfliktno
prihodnost.
Da ne bo pomote in hude
krvi, ne tehtam in ne presojam možnosti: samostojna država Kosovo ja ali ne; so domnevni potomci Ilirov, ki živijo na Kosovu, do lastne države upravičeni ali ne? Prepričana pa sem, da brez minimalnega pristanka
Srbije
kot prvovpletene in neposredno prizadete države novonastale politične entitete mednarodna javnost ne bi smela priznati. Po drugi strani pa je
res, da je vzroke zgodovinskih
sprememb, ki so z ustanovitvijo države Kosovo v tem delu
BalkatM nastale, treba iskati

v Kropi. Denar ste osebno
predali Krajevni skupnosti
Kropa na nedavnem Koncertu iz naših krajev.
"Za ujmo s m o izvedeli že
takoj naslednji dan prek Interneta. Novica se je hitro
razširila i n dogovorih s m o
se. da bomo med božičnimi
prazniki izvedli akdjo pomoči. Tedaj še nismo natančno
vedeli, komu bomo podarili
denar, vodila nas je samo že-

lja pomagati rojakom, ki so
se znašli v stiski. O uj m i se je
več govorilo o Železnikih kot
o Kropi, zato smo se odločili
za Kropo. Denar so prispevali posamezniki, društva, razne organizacije. Ker smo se
želeli prepričati, da bo zares
šel v prave roke, s e m ček
osebno izročil predsedniku
krajevne skupnosti Cirilu
Kozjeku. Mislim, da je šel v
dobre roke."

SEDMICA
v Srbiji sami in v propadlem
režimu Slobodana
Miloševiča, ki ga je večina srbske javnosti vrsto let podpirala z domala enako vnemo, s katero v
tem času tako
imenovana
Mlada Bosna - se pravi, minimalna manjšina - razbija in
straši po Srbiji.
V nasprotju z nekaterimi
tako imenovanimi strokovnjaki ne verjamem, da je mednarodna javnost s podporo ustanovitvi in pozneje s priznanjem države Kosovo iznašla
formulo za mir na Balkanskem polotoku. Po mojem
mnenju in glede na izraelskopalestinske izkušnje, je z ustanovitvijo kosovske države določen del mednarodne politične javnosti v resnici le ruiložil

drva na ogenj, na katerem se
balkanski kotel zadnja desetletja cmari. Poleg tega sem v
zvezi z novonastalo balkansko državo skeptična tudi do
pridevnikov suveren, samostojen in neodvisen; čeprav kosovska in njim naklonjena mednarodna politična elita stalno
poudarja, da je Kosovo suverena, samostojna in neodvisna
država, je razmišljajoči mednarodni javnosti jasno, da gre
zgolj za politično foskulo, katere kosovska država še desetletja ali sploh nikoli ne bo presegla. V tem smislu je Kosovo
na ravni Afganistana,
ki
je hočeš nočeš in namesto
ZDA prvi priznal novonastalo državo na skrajnem jugu
Balkanskega polotoka.

EKONOMIJA

stefan.zargi@g-glas. si

Odneslo brniški "svetilnik"
Minister za promet zahteva, da Kontrola zračnega prometa Slovenije skupaj s projektanti najde novo
rešitev za objekte na Letališču Jožeta Pučnika z bistveno nižjim kontrolnim stolpom.
ŠTEFAN ŽARGI

Ljubljana - Potem ko se je
pretekli teden polegel prvi
val prahu, ki ga je dvignUa
akcija policije i n tožilstva v
zvezi s s u m o m podkupovanja za pridobitev izvajalske
pogodbe za gradnjo kontrolnega stolpa na Letališču Jožeta Pučnika na Brniku, so
postala vse pogostejša i n
glasnejša vprašanja o tem, ali
naše osrednje letališče resnično potrebuje tak kontrolni stolp. Res je, da se je po
dolgih desedetjih stagnacije
ljubljansko letališče začelo
izredno hitro razvijati, da se
je promet v nekaj letih že
skoraj podvojil i n temu mora
slediti tudi letališka infrastruktura.
H i t e r razvoj n a Brniku
Družbi Aerodrom Ljubljana, ki upravlja letališče, je treba priznati, da je v nekaj letih
uspešno zastavila velik investicijski. dklus, ki je že dodobra spremenil videz, predvsem pa, kar je pomembno,
zmogljivosti letališča tako za
potniški kot tudi tovorni promet. Ob letališču so zrasli logistično-skladiščni centri, poskrbeli so za splošno letalstvo
(poslovno i n športno), že v
tretje se dograjuje potniški
terminal, prav pred mesec e m smo poročali o gradnji
steze za vožnje letal po tleh,
Id je zmogljivost letališča v
pogledu možnega števila
vzletov in pristankov letal povečalo za več kot tretjino.
D o b r a kontrola
je pogoj varnosti
Varnega obratovanja letališča si ni mogoče predstavljati brez dobro organizirane,
visoko strokovne službe kon-

trole letenja, ki mora seveda
imeti tudi ustrezne delovne
razmere. Ob tem kaže pripomniti, da ne gre le za vodenje letal pri pristankih in
vzletih na letališču na Brniku, pač pa za kontrolo letenja
nad celotno državo. Kontrola
zračnega prometa Slovenije,
ki je postala samostojno javno podjetje v popolni lasti držav^ namreč danes deluje na
dveh Ibkadjah: v kleti stavbe
na Kotnikovi u l i d sredi Ljubljane in v obstoječem kontrolnem stolpu na Brniku. Ocene kažejo na to, da bi s sedanjimi zmogljivostmi kontrole leta 2 0 1 0 prišlo do prezasičenosti slovenskega zračnega
prostora, kar bi pomenilo, da
bi se tujci začeli izogibati preletom prek Slovenije, ljubljansko letališče pa bi zastalo
v svojem razvoju.
Kontrola letenje
se samofinancira
T a k položaj je narekoval
ureditev novih delovnih razmer, pri čemer so že v izhodišču načrtovali gradnjo centra za vodenje i n kontrolo
zračnega prometa, kjer bi

združili vse naloge in potrebe te službe: kontrolo zračnega prometa, vodenje letal
na preletih Slovenije, vodenje na letališču, informacijska in tehnični center, poslovne potrebe. Nov center
kontrole letenja zato ne potrebuje le kontrolnega stolpa
za vodenje letal na s a m e m
letališču, pač pa še vrsto drugih prostorov za naštete naloge. Zelo pomembno je pri
tem poudariti, da se kontrola
zračnega prometa ne financira iz državnega proračuna,
torej od davkoplačevalcev,
pač pa iz lastnih sredstev,
m e d d m g i m tudi iz preletn i h taks. T o naj bi veljalo
tudi za načrtovano investidjo
centra za vodenje in kontrolo
zračnega prometa.
V i š i n o narekuje
oddaljenost
I n kje je vzrok za, kot mnogi trdijo, megalomanski projekt 99-metrskega kontrolnega stolpa? Izvirni greh je v
izbom lokadje. Z a nov center skupaj s stolpom so izbrali zemljišče tik ob cesti
Kianj-Mengeš (kjer že deset-

Trgovci ne priznavajo krivde
Trgovinska zbornica Slovenije poziva trgovce, naj pristopijo k pobudi za
ustalitev cen in ne sprejmejo povišanj cen dobaviteljev.
ŠTEFAN ŽARGI

Ljubljana - Pred dobrim tedn o m je Trgovinska zbornica
Slovenije (TZS) organizirala
posvet svojih članov Pritiski
i n vplivi politike na trgovinsko dejavnost v Sloveniji i n
m o ž n i protiinflacijski ukrepi v tej dejavnosti in sklepe
predstavila na posebni tiskovni konferend. Nova izvršna direktorica T Z S Mariča Lah je ob tem povedala,
da so v pripravah na posvet

pripravili tudi sestanek z ministrstvom za gospodarstvo,
ki je eden najostrejših kritikov dogajanj v trgovski dejavnosti, vendar iskanje stičnih točk za boj proti inflaciji
ni bilo uspešno, saj odziva z
ministrstva ni bilo. N a m e n
posveta je bil, da pojasnijo
resnične vzroke za dvig cen
živil, da najdejo načine za
ublažitev inflacije i n da ob
nenehnih obtoževanjih trgovine, tako s strani politike
kakor tudi celo stroke, ubra-

nijo ugled ter verodostojnost
trgovine. Trgovska dejavnost
namreč predstavlja tretjino
prihodkov slovenskega gospodarstva i n s 70-odstotn i m deležem domačega blaga na policah p o m e m b n o
podpira domačo živilsko industrijo.
Direktorica Lahova je na
osnovi sklepov posveta odločno označila za laži štiri neresnice: frditev o 8o-odstotni
koncentraciji v trgovski dejavnosti; 6 izrabljanju prevla-

letja stoji eno prvih letal
Adrie - D C 6 ) , to pa je kar
7 5 0 metrov oddaljeno od
vzletno pristajalne steze.
Prav ta oddaljenost je vzrok
za to, da bi imelo ljubljansko
letališče, ki spada med mala
letališča, enega najvišjih
kontirolnih stolpov v Evropi.
Ta naj b i stal po predračunih
okoli 2 0 milijonov evrov,
skupaj z vso infrastrukturo
pa naj bi investidja po nekaterih ocenah presegla 30 milijonov evrov. T a k o visok
stolp, pogojen s potrebno
preglednostjo nad celotnim
letališčem, bi seveda nad pokrajino kar močno izstopal
in mnogi so ga že poimenovali "brniški svetilnik".
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Hidria v Kolumbiji beleži 50-odstotno rast
Iz družbe Hidria Perles so sporočili, da so že v prvem letu
prisotnosti na trgu v Hidriini družbi Perles Colombiana, ki v
Kolumbiji trži električno ročno orodje, presegli plan prodaje
za 50 odstotkov.
Korporacija Hidria je v Ekvadorju prisotna že več kot trideset
let. V Quitu, glavnem mestu Ekvadorja, ima svoje proizvodno
podjetje, ki je eno izmed redkih slovenskih proizvodnih podjetij na tem koncu sveta, s kar 45 zaposlenimi, med katerimi
sta le dva Slovenca. Blagovna znamka Perles je postala najbolj prepoznavna znamka profesionalnega električnega ročnega orodja v Ekvadorju. Z njo danes dosegajo 60-odstoten
tržni delež in kot vodilni na trgu puščajo za sabo uveljavljene
znamke, kot so: Bosch, Hilti, Makita in Black&Decker. K
uspehu slovenske znamke je nedvomno pripomogla tudi pripadnost zaposlenih, ki so že pred tridesetimi leti ustanovili
svojo nogometno ekipo Perles, s katero promovirajo Slovenijo ter športno vzgajajo že nekaj generacij.
Po večdesetletnem uspešnem poslovanju v Ekvadorju je Hidria v začetku lanskega leta ustanovila svojo družbo v Kolumbiji ter ob koncu lanskega leta še družbo v Peruju. Poleg
profesionalne znamke Perles so trgu predstavili tudi hobi
znamko Iskra ERO, s katero bodo v letošnjem letu vstopili v
nove prodajne kanale. V Hidrii so si zadali cilj, da postanejo vodilni ponudnik električnega ročnega orodja na andskem predelu Južne Amerike. S. Ž.
IguBgANA

S paketi tudi na bencinske servise
K o l i k š n a bo z a m u d a
Če zanemarimo zaplete z
gradbeniško afero, zaradi katere so preklicali že tretji razpis za izbor izvajalcev, je verjetno usodo stolpa pretekli
ponedeljek zapečatil m i n i ster za promet Radovan Žerjav. Minister zahteva, da
Kontrola zračnega prometa
Slovenije skupaj s projektanti najde novo rešitev za objekte na Letališču Jožeta Pučnika z bistveno n i ž j i m kontrolnim stolpom. Direktor
Kontrole zračnega prometa
Slovenije Srečko Janša, ki je
sicer na zahtevo ministra v
sredo odstopil, se je odzval s
pripravo imenovanja nove
skupine za pripravo novih
načrtov. Jasno je, da je treba
za nižji stolp najti prostor bliže letališki stezi. Oglasilo se
je tudi Društvo kontrolorjev
letenja (ki ima kar 1 2 2 članov) in izrazilo skrb nad tak i m razvojem dogodkov. Vse
omenjeno namreč zagotovo
pomeni vedetno odlaganje
gradnje, kar lahko omeji
zračni promet nad Slovenijo.

dujočega položaja na trgu; o
6o-odstotnih m a r ž a h in
družbeni neodgovornosti trgovine. V začetku marca naj
bi upravni odbor T Z S razglasil pobudo za stabilizacijo
cen s tem, da trgovd ne sprejemajo povišanja cen s strani
dobaviteljev.
Na naše vprašanje, kako
komentirajo objavljene podatke Eurostata, da so trgovd v
E U blažili povišanja cen živil
(cene pri dobaviteljih so zrasle za 8.6 odstotka, v trgovini
pa za 7 odstotkov), da pa je v
Sloveniji položaj občutno
drugačen (cene proizvajalcev
za 10,1 odstotka, cene v trgovini pa za 15,4 odstotka), nismo dobili odgovora niti po
enem tednu obljubljenega
pojasnila.

N a Petrolu in Pošti Slovenije so pretekli teden sporočili, da
so s 1. februarjem začeli testno fazo uvedbe storitve Petrol
paket, ki omogoča oddajo paketov na desetih Petro lovih bencinskih servisih. Na Gorenjskem sta v tej fazi vključena dva
servisa: v Škofji Loki in Kranju. Nova storitev omogoča hitro,
preprosto in priročno oddajo paketov standardnih velikosti
tudi izven delovnega časa pošt ter hkrati rešuje težavo s parkiranjem v mestnih središčih, kjer so pošte večinoma. Uporabnikom so na bencinskih servisih na voljo štiri standardne
paketne embalaže velikosti S, M, L, XL, in sicer za vsebino do
skupne teže 3 0 kilogramov. Novost, ki jo prinaša Petrol paket, pa je poštnina, ki se ne obračunava več na osnovi mase
(teže), temveč glede na velikost paketa. Vsi paketi so avtomatsko zavarovani do vrednosti 420 evrov, pošiljatelj pa lahko ob oddaji zahteva tudi "pazljivejše ravnanje". Vsi paketi,
ki so v skladu z dogovorom s posameznim bencinskim servisom sprejeti do dogovorjene ure, so matični pošti predani
še isti dan, drugi pa v naslednjem dnevu. Za slednje je zagotovljena varna hramba. Uvedba skupne storitve pa ne predstavlja zgolj nove storitve obeh družb, temveč je prvi korak k
tesnejšemu sodelovanju v prihodnje. Š. Z.
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lercator
Poslovni sistem Mercator. d.d.. Dunajslo cesta 107. Ljubljana

Obveščamo vas, da imamo možnost
oddati v najem naslednja iokaiai
1.Šenčur, Kranjska cesta 3;
107,15 m^ (lokal za gostinsko dejavnost)

2.Škofja Loka, Spodnji trg 4;

175,60 m^ (lokal za gostinsko dejavnost)
P r o s i m o v a s , d a s e nam v vlogi predstavite
tudi s s v o j o dejavnostjo.

Vabimo vas. da pisne vloge najkasneje do petka
29.2.2008 pošljete na naslov:
Mercator. d.d.. Cesta na Okroglo 3,4202 Naklo,
Sektor dopolnilne trgovske storitve, z oznako
»za najem lokala«.
Mercator. d.d. si pridržuje pravico, da ne izbere
nobenega od prijavljenih kandidatov.

KMETIJSTVO
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cveto.zaplotnik@g-glas.si

Ekonomika je zelo slaba

KRATKE NOVICE
KRANI

Država spodbuja zložbo zemljišč
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pred
nedavnim objavilo javni razpis za dodelitev nepovratnih
sredstev za komasacije ter za ureditev poti do kmetijskih in
gozdnih zemljišč na komasacijskem območju ali neposredno ob njem. S tem ukrepom želi izboljšati posestno sestavo
kmetij in izboljšati konkurenčnost slovenskega kmetijstva.
Za ukrep je na razpolago skupno 5,1 milijona evrov, za denar se lahko potegujejo občine, končni uporabniki pa so
kmetje, ki se bodo odločili za zložo in ponovno razdelitev
zemljišč. S finančnimi podporami naj bi pokrili vse upravičene stroške, najmanjši znesek dodeljene pomoči je 2 0 tisoč evrov, najvišji pa i , s milijona evrov. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo vloge sprejemala do objave
obvestila o prenehanju zbiranja vlog. C. Z.
PoogUaeg

Kmete vabijo na seminar in na srečanje
Društvo Oaza miru bo od 29. februarja do 2. marca pripravilo v Oazi miru na Ljubelju seminar in kratko duhovno srečanje za kmete in kmetice. Duhovno srečanje bo spremljal
mariborski pomožni škof dr. Jože Smej, na seminarju pa
bosta sodelovala Miran Naglič in poslanka Marjeta Uhan.
Informacije dajejo na telefonski številki 0 4 1 / 6 0 2 0 20. C. Z.

MOŠNJE

Prikaz obrezovanja sadnega drevja
Sadjarsko društvo Gorenjske in Kmetijsko gozdarska zadruga Sava Lesce - sadovnjak Resje vabita jutri, v soboto, ob 10.
uri v sadovnjak Resje na prikaz obrezovanja sadnega drevja.
Kako se drevje pravilno obrezuje, bo pokazala vodja sadovnjaka Tatjana Zupan. C. Z.

NAKLO

Izvolili bodo novo vodstvo društva
člani Govedorejskega društva Kranj-Tržič se bodo v torek
ob pol desetih dopoldne zbrali v gostilni in pivnici Marinšek
v Naklem na občnem zboru. Obravnavali bodo poročila o
lanskem delu, sprejeli letošnji program dela in izvolili tudi
novo vodstvo društva. Z a uvod v občni zbor bo predstavitev
prodajnih programov podjetij Pioneer in Scala ter predavanje dr. Jožeta Verbiča iz Kmetijskega inštituta Slovenije o
vplivu prehrane molznic na sestavo mleka. C. Z.

Kmetijski svetovalec za prašičerejo Matjaž Meglič: "Ekonomika v prašičereji je trenutno zelo slaba.
Stroški reje naraščajo, odkupna cena prašičev pa je že skoraj leto dni enaka."
lacijo ... Ž e dolgo nisem slišal za nobeno pritožbo."

CVETO Z A P L O T N I K

Kako pomembna je prašičereja na Gorenjskem?

Se na prašičerejskih kmetijah ukvarjajo že tudi s predelavo?
"To je tudi ena od možnosti za izboljšanje ekonomike v prašičereji. Predpisi
omogočajo predelavo na
kmetiji, vendar se je za to
dejavnost treba registrirati,
urediti prostore i n izpolniti
vse druge zahteve. Nekateri
rejci razmišljajo o tej možnosti."

"Na Gorenjskem je glavna
dejavnost govedoreja, rejcev,
ki redijo več kot deset plemenskih svinj in tudi prašiče, je le štirinajst. Število se
dosti ne spreminja, v zadnjem času se je na novo začel
ukvarjati z rejo prašičev en
kmet."
Z a prašičerejo so značUna
cenovna n i h a n j a . V z a d n j e m letu jih rejci še posebej dobro občutijo ...
"Ekonomika v prašičereji
je trenutno zelo slaba. Stroški reje so zaradi podražitve
koruze, ječmena, sojinih tropin, mineralno vitaminskih
dodatkov in drugih surovin v
povprečju porasli za več kot
30 odstotkov, odkupne cene
prašičev pa so že skoraj eno
leto enake. Rejci v vzhodni
Sloveniji zaradi tega že
zmanjšujejo stalež, na Gorenjskem, kjer dosegajo na
lokalnem trgu nekoliko višje
cene kot drugod v Sloveniji,
bodo občutUi jjosledice nekoliko z zamikom."
Kakšne so napovedi za cene
prašičev?
"Dobri poznavalci napovedujejo, da se bodo tudi odkupne cene prašičev zvišale,
vendar pa si nihče ne upa natančno napovedati, kdaj se
bo to zgodilo. Evropska unija

Kmetijski svetovalec Matjaž Meglič
ima namreč še precejšnje zaloge svinjskega mesa; v času,
ko jih bo dala na trg, pa ni
m o ž n o pričakovati zvišanja
odkupne cene prašičev."
Kaj lahko rejci naredijo v
danih tržnih okoliščinah?
"O tem smo se pogovarjali
tudi na nedavnem srečanju
rejcev v Hotemažah. Velike
rezerve ni več, nekaj pa jo je
v načinu reje prašičev. Rejci
lahko nekoliko znižajo stroške s tem, da čimveč žit za
k r m o prašičev
pridelajo
sami, pri krmljenju še bolj
pazijo na dnevne količine dodanih krmil in č i m bolje izkoristijo potencial plemenskih svinj. Problem bo na-

stal, ko bodo tudi kupci pujskov, ki redijo prašiče za lastne potrebe, ugotovili, da se
j i m reja ne splača. Takrat
bodo večji rejci morali
zmanjšati število plemenskih svinj."
Je prašiče težko prodati?
" G o r e n j s k i rejci za zdaj
nimajo težav s prodajo. Nekaj jih prodajo z a s e b n i m
rejcem, del pa klavnicam i n
mesno predelovalnim obratom."
Kakšno je sožitje prašičerejs k i h k m e t i j i n okoliškega
prebivalstva?
"Kmetije imajo urejena
skladišča za gnojevko, venti-

So se gorenjski rejci prašičev že prilagodili evropskim
standardom?
"Večina rejcev izpolnjuje
standarde, za prilagoditev velikosti prostora n a prašiča v
hlevu pa imajo čas še do leta
2012."
Ali se reja prašičev za lastne
potrebe, za p r a z n i k kolin,
še zmanjšuje?
"Ne. Z d i se mi, da vse več
kmetij redi dva, tri prašiče,
da jih potlej zakoljejo, naredijo klobase..."
Prašičjega sejma v Cerkljah
že dolgo ni več. Kje kmetje
kupujejo pujske?
"Kupujejo jih na gorenjskih prašičerejskih kmetijah
pa tudi na Štajerskem i n v
Prekmurju. Veliko je tu starih, ustaljenih prodajnih
poti, prodajalci jih pripeljejo
že tudi na dom."

Bohinjec Jože je bil iz Italije
Odhod avtobusa:
J M M I I C « : ŽP ob 7.00; R a d o v i p c a : AP ob 7.20:
K r a a i : AP 7,40; i l i o O a L o k a : AP oti
fl.00

Sir Bohinjec jože so naredili v Italiji, a je s svojim imenom in slikami navajal potrošnika k sklepanju,
da gre za slovenski izdelek. Inšpekcija je ukrepala.

.
"

GOSPE! Danes je Vaš dan.

CVETO ZAPLOTNIK

Malo $mo 93 a vas naiedili mi. del pa je na vas, da si ga z nami polepSaie ie same.
Tobai se odpravljamo pioii Šiajetski. Vtijemo jo !e to dobro pomamo. a Se vedno se najde kekšen
lanimiv in neodkrit kotiCek.
Odhod ii Kranja. Po postanku 23 kavico na Trojanah bomo pot nadaljevali proti Slovenskim Konjii^n.
NajiJtei se bomo ustavili v Vtinatskem ceniru Polagek. ki js iscjdi ponudb« eksotičnih rastlin in iivali
verjeino eden najbolj zanimivih v Sloveniji. Po ogledu se bomo odpeljali v Slovenske IConjice. Prijazno
stGdnjeveiko in podeielsko mesto je polo!eno med skrivnosuto KonfiSko goro ne eni strani, na drugi
pa ga objemaio sontni zlaii griCi vinorodnih Škalc. Mesto, katerega prva pisna omemba sega v leto
1148 pod nazivom Counouiz, s itevilnimr okoliškimi vasmi zaokroia podobo doline ob teki Dravinji.
Po sprehodu po mestnem jedru bomo ijlet nedeljeveli z bolj 'iensko tematiko'. V dvorcu Trebnik nas
bo sprejel gtajski ostrbnik sli grajska delils. ki naiti b«st3 ponudila zeliSdii Caj. ki se liuhs vvelikem
kotlu na odprtem ognjiiču. taj bomo dodatno 'zaiinili' i zeliS£nim Igsnjem. tako imenovano pojoio
navito „ Sledil bo ogled zeK&iega vna. grajskega parka. ;birke starih ko(ij in Zelii&ie galerije
ter predst3viivsr^a tilma. V nadaljevanju bo sledilo spoznavanje slovenskih zeliSC: najprej nam
bodo prikazali iztielavo zeliščnega sloitnega namaza, ki ga bomo tudi pokusili. nato pa nas bodo
seznanili z zdravilnimi u(inki rastlin in nam pokazali tudi nekaj proizvodov; med njimi bo zeliični kis.
Sodelovali bomo pri izdelevi sveike iz iebeljega voska, tekmovati v metanju podkev In zabijanju
Jebljev. na koncu pa nas bo v kleti čakala pokuiina vrhunskega vina. Po ogledu se bomo odpravili
do Čebelarstva Žvikart. kjer bomo spoznavali zdravilne uCinke medu in njegovih izdelkov. Sledilo
bo pozno krtsilo nato pa volnja proti domu. kamor {e pnhed predviden v veCetnih urah.
Seveda so na naie diti^enje v a b ^ i tudi gospodje!

Cena zi rm^tikje Goiai^kiga 9lK.r 34,00 EUR
Cana zi rsule
36.W EUR

ALPeroun'S

^

Gorenjski Glas

Cena vkljuJuje: prevoz s turističnim avtobusom iGorenjske, ogled Vrtnarskega centra Polegek.
lokWio vodenje po Slovenskih Konjicah, ogled in predstavitev Čebelarstva Žvikari ogled in program
v dvorcu Trebnik: spoznavanje zeliSCarstva, delavnica Iz Čebeljega voska, degustadjo enega vzorca
vina. zeliiini iaj. kosilo, vodenje izleta, organizacrio tet ddv.
P i i j m in dodatne inloniMc|[ 04 / 2 0 . 1 3 - 220

uka l]ti pnian |i imfCm cMaa 30 oAom ufv aonZnisj], 7

Inšpektorat
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Ljubljana - Inšpektorat za
kmetijstvo, gozdarstvo i n
prehrano je m e d najpom e m b n e j š i m i nadzorniki
pri zagotavljanju vame i n kakovostne hrane. Lani je opravil 2 . 6 8 0 inšpekcijskih pregledov v prodaji na malo in
na veliko ter v proizvodnji,
pregledal ustreznost več kot
430 vzorcev živil i n izdal
4 . 8 2 0 potrdil o kakovosti
sadja i n zelenjave pri uvozu
in izvozu. Največ pomanjkljivosti je še vedno pri označevanju kmetijskih pridelkov
in živil ter pri njihovi opremljenosti s certifikati. Inšpektorat je pri izrednem nadzoru pridelkov in živil z različn i m i zaščitnimi o z n a k a m i
(ekološko, integrirano, geografsko poimenovanje itd.)
ugotovil, da 17 živil od skup-

poziva

po-

trošnike, naj bodo pri nakupih živil pozorni na
označbe
mesu

izdelkov.

morajo

Pri

biti

na

označbi tudi podatki o
sledljivosti,

poreklu

in

kategorijah, pri sadju in
zelenjavi o poreklu in kategoriji kakovosti, pri ribah pa tudi podatek, ali
so ulovljene ali gojene.
Potrošniki želijo varno in kakovostno hrano.

no 125 ni imelo certifikata.
Pregledal je 25 vzorcev ekoloških živil in ugotovil, da ne
vsebujejo gensko spremenjenih organizmov. Pri nadzoru
svežega mesa v prodaji je
ugotovil nepravilnosti pri
označevanju, predvsem pri
nepakiranem svežem mesu.

pri nadzoru cen i n količin
pekovskega peciva v trgovskih "verigah" (v sodelovanju
s tržno inšpekcijo) pa odstopanja med navedbami na nalepkah in pakiranjem ter dejansko težo izdelkov. Zadnji
odmevni primer je bUo zavajajoče oglaševanje in označe-

vanje sira Bohinjec Jože. Izdelek je s svojim imenom i n
slikami navajal potrošnika k
sklepanju, da gre za slovenski izdelek; dejansko pa so
sir naredili v Italiji. Inšpekcija je ukrepala in izrekla kazni, trgovci so sir umaknili iz
prodaje i n tudi reklamni
oglas na televiziji.

PISMA, OGLASI
PREJEU S M O

Železniki bodo
spet varni
Takole je časnikar pred nekaj tedni naslovil svoj prispevek v Gorenjskem glasu in
povzel nekaj zamisli, kako
naj bi se Železnikaiji obvarovali grozečih poplav, kakršnih
smo bili mnogokrat doslej deležni, nazadnje pa septembra
2007. Priča smo bili stihijskemu divjanju neznansko narasle sicer dokaj pohlevne reke
Sore, ki so ji skozi Železnike
"uspešno pomagali" pospešiti
svoj tok, namesto da bi ga
umirili, Splošno
veljavnega
recepta, kako bi se katastrofi
lahko kolikor toliko uspešno
izognili, žal ni, obstaja pa
zato cel kup različnih zamisli, k čemur bi še jaz pristavil
svoj lonček.
V omenjenem sestavku lahko zasledimo dva predloga,
kako naj bi se poskusili rešiti
iz leta v leto ve^'e nevarnosti
poplav. Po letu 1992 (po poplavi leta 1990^ se namreč
znova pojavlja zamisel o vodnih zadrževalnikih. Takrat so
namreč prvič izdelali "idejni
projekt" o zadrževalniku,
ki
pa je bog ve zakaj končal v
predalu in se od takrat na
njem nabira le prah.
Zdaj berem o dveh predlogih: eden govori o neznanskih
22 metrov visoki zgradbi, drugi o gradnji več zaporednih
zadrževalnikov. Tudi sam se
kot sicer popolni laik pridružujem slednji možnosti, vendar se mi obe zamisli skupaj
zdita kot račun brez krčmarja in kot eksperimentiranje v

živo, ki se bo oh naslednji tako
visoki vodi, kot smo Jo preživeli, žal ne vsi, lahko usodno
maščevalo.
Zakaj govorim o eksperimentiranju v živo, ki bo morda, bog ne daj, prizadelo le
nas. ki živimo ob Sori? Ne zadostujejo namreč le računalniške simulacije! Predolgo sem
Že računalnikar in dobro poznam omejene možnosti tega
posla. Narave ne moremo
spraviti v predalčke po naši
(omejeni) pameti. Zagotovo
bi se nekje spotaknili, kajti vsega nismo sposobni predvideti.
Narava nam na vsakem koraku lahko postreže z nepredvidenimi presenečenji, kar pa še
ne pomeni, da so računalniške
simulacije odveč. Nikakor, a
to ni vse, kar bi nam pomagalo ubraniti se grozečih naravnih ujm. Računalniške simulacije, ki naj jih bo vsekakor
več in ne le ena (naj si torej
konkurirajo), imajo še eno bistveno pomanjkljivost: rezervirane so namreč peščici poznavalcev, vsem drugim pa preostaneta le še vera in zaupanje
vanje. Zato vsem pristojnim
predlagam nekaj, kar bo večino od nas morda lahko mnogo
lažje prepričalo o smislu in
načinu nameravane gradnje
takšnih ali drugačnih zadrževalnikov. Nekaj bo pač res treba storiti!
Predlagam namreč izdelavo tridimenzionalnega modela (reliefa) naše doline (n.pr.
v merilu i:joooo), ki bi vključeval tudi zgornje plasti zemlje, gozdove, senožeti, travnike itd. Na tem modelu bi potem lahko proučevali delovanje zemeljskih in atmosfer-

skih sil, ki nas vedno huje in
usodneje ogrožajo - tudi ali
predvsem po naši zaslugi.
Proučevali bi erozijo tal, kakršno povzroča deroča voda,
odlaganje materiala (prodonosnost), v model bi na različna mesta seveda morali
vgraditi različno število zadrževalnikov ter ugotavljali, kaj
se dogaja in še hi lahko našteval. Proučevali bi potem tudi
učinke načrtovane obvoznice
skozi Gorenji konec po levem
bregu Sore, pa še razliko med
"suhimi" in "mokrimi" zadrževalniki bi lahko videli, da
ne bomo stalno poslušali različnih pravljic.
Že slišim ugovore pristojnih, ki se bodo najbolj ustrašili stroškov izdelave modela in
preizkusov na njem, a jih lahko takoj utišam in, upam,
prepričam rut preprost način:
investicija bi se vsekakor obrestovala, saj bi po tem modelu
uspešneje določili, koliko zadrževalnikov ter kakšne in
kje. Skupaj s tem modelom in
z računalniškimi simulacijami bi zagotovo prišli do (skoraj) najboljše rešitve. Ne pravim, da bomo z zadrževalniki znižali nevarnost na ničlo,
saj menda vsi vemo, da človek
obrača, bog obrne! Če nam
voda ne bo več vdirala v hiše.
nam odnašala naših najbližjih in če se ji bomo lahko postavili v bran z metlami in
morda še z lopatami, bomo
cilj več kot dosegi. Še tak koles (22-metrski zadrževalnik)
bi bil sicer zgolj pljunek v
moije...
Naj nejeverne Tomaže in
morebitne vernike v vsemogočnost računalniških simulacij poskusim prepričati še s
tem. da je tehnologija izdelave
w preizkušanja modelov pri

nas n.pr. v hidrocentralah že
mnogokrat uspešno preizkušena. izsledki pa mnogostransko uporabni!
Na koncu tega pisanja želim zato vse pristojne pozvati,
da uporabijo prav vse naštete
(in tudi ne naštete) možnosti,
ki jih nudita klasična in modema tehnologija, da se nam
ne bi še enkrat ponovil črni
september 200y in bi Železniki spet enkrat postali vami!

info@g-glas.si

upokojencev
Kranj
Kranj

V OSKRBOVALK/NEGOVALK NA DOMU
- terensko delo na območju Mestne občine Kranj,
občine Naklo in občine Šenčur.
POGOJI, ki jih pričakujemo od kandidatov/kandidatk:
•» izobrazba; III. ali IV. stopnje (NPK socialna oskrbovalka,
bolničarka-negovaika; bolničarka).
•» izpit kategorije B,
afiniteta do dela s starostniki in osebami z različnimi

JOŽA DOLENC,

telesnimi ovirami.

Železniid

Menim, da to, kar počnejo
prebivalci Tenetiš, presega vse
meje zdravega razuma.
Točno so vedeli, kje bodo
gradili, temu primemo plačali
zemljišče in podpisali tudi dogovor o pravicah in dolžnostih
med prodajalcem in kupcem.
Da ta peščica ljudi lahko
manipulira tako rekoč z vso
državo, je višek, prosil bi, da
novinar(ka) iz Vaše časopisne
hiše napiše članek, koliko več
stane zaradi njihove zapore
odvoz smeti in kdo bo plačal
razliko.
Mislim, da je čas, da tudi
novinarji začnete ob vsakem
članku opozaijati na negativne posledice njihovega vztrajanja in popuščanja države!
Najlepše pozdrave
BRANKO FRECE

\

zaposli za določen čas z možnostjo podaljšanja pogodbe
o zaposlitvi, več:

Pa še to: naplavine pred in
za zadrževalniki bo pa vseeno
treba redno čistiti!

Dražji
odvoz smeti
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Prijave sprejemamo do vključno 7. marca 2 0 0 8 na naslov:
Dom upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59. Kranj.
Dodatne informacije so vam na voljo vsak dan od 9. do 14. ure,
tel. 2 8 0 1 3 I S - g a . G a i e .

^ ^

OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA
Podlubnik 1, 4 2 2 0 Škofja Loka

razpisuje naslednje prosto delovno mesto

UČITELJA ZA POUČEVANJE
MATEMATIKE (m/ž)
Kandidat-ka bo sklenil-a delovno razmerje za določen čas s
polnim delovnim časom.
Pogoji:
Kandidati morajo izpolnjevati z zakonom določene pogoje.
Rok za oddajo pisniti prijav s priloženimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev je 5 dni po objavi na naslov: O Š Ivana Groharja,
Podlubnik 1, 4 2 2 0 Škofja Loka.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

KOVINAR-GRADNJEST
Spodnji Plavi 6 , 4 2 7 0 JESENICE

vabi k sodelovanju

DIPLOMIRANEGA INŽENIRJA GRADBENIŠTVA
S STROKOVNIM IZPITOM (m/ž)
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljejo v 5 dneh po objavi na naslov: KOVINAR-GRADNJE ST,
d. o. o.. Spodnji Plavž 6. 4 2 7 0 JESENICE.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

Skupina Gorenje
Skupino Gorenje sestavlja krovno družba
Gorcn/e, d.d. ter 57 družb, od lego 43
v tujini. Skupina je največji neto slovenski
izvoznik in svoje izdelke prodaja v več
kot 70 državah sveto.

V Gorenju razvijamo, proizvajamo in
tržimo vrhunsko oblikovane in okolju
prijazne izdelke za dom ter sodimo
med največje fovrsfne ponudnike
V Evropi.
Široko paleto izdelkov na področju
gospodinjskih aparatov, notranje
opreme in toplotne opreme nenefioma
dopolnjujemo z lastnimi izboljšavami
in movacijami, dejavni pa smo ludi na
področju storitev. Več kot petdesetletne
mednarodne izkušnje združujemo z
mladostnim entuziazmom in zagonom.
Ste ambiciozni, strokovni, samoiniciativni, fleksibilni, ustvarjalni, motivirani,
usmerjeni k rezultatom in pripravljeni
na učenje? V Skupini Goren(e spodbujamo izobraževanje,
omogočamo
osebno rast in razvoj tistih zmožnosti
zaposlenih, ki vodijo k uresničevanju
strateških ciljev podjetja.

OBČINA ŠENČUR
Kranjska cesta 11
4208 Šenčur
Tel. 0 4 / 2519-100, fax. 2519-111
e-pošta: obcina@sencur.si

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV
PRIZNANJ OBČINE ŠENČUR ZA LETO 2008

Za potrebe naših servisnih
izpostav iščemo:
Ekonomskega
tehnika
za sprejemanje
reklamacij
in prodajo rezervnih delov

Serviserje

Od kandidatov
pričakujemo:
• V. stopnjo sfrofeovne izobrazbe
ekonomske smeri
»poznavanje osnovnih računalniških
orodij

Od kandidatov
pričakujemo:
• V. stopnjo strokovne izobrazbe elektrotehnik elektronik
• poznavanje osnovnih uporabniških
računalniških oroc/i/
• opravljen izpit B kategorije.

Iščemo osebo, ki je komunikativna in
bi delo samostojno opravljala.
Delovna mesta so v Ljubljani,
Novem mestu in Kranju.

za servisiranje zabavne
in velikih gospodinjskih

elektronike
aparatov

Iščemo osebo, ki ima občutek za ljudi,
je komunikativna in bi delo samostojno
opravljala. Delo je terensko. Delo se
opravlja na področju Ljubljanske regije.

Obveščamo vas. da je na spletnih straneh občine Šenčur
wvvw.sencur.si objavljen razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Šenčur za leto 2008.

Priznanja občine Šenčur so:
-

naziv Častni občan Občine Šenčur,
Tiata plaketa Občine Šenčur,
Srebrna plaketa Občine Šenčur,
Bronasta plaketa Občine Šenčur,
spominsko priznanje Občine Šenčur

Pogoji, postopek in način podeljevanja priznanj so opisani v
objavljenem razpisu na spletnih straneh občine Šenčur.
Predlagatelji morajo svoje pobude pisno posredovati do 25.
marca 2008, na naslov: Občina Šenčur, Kranjska 11, 4 2 0 8
Šenčur s pripisom PRIZNANJA OBČINE ŠENČUR 2008.

Vloge s kratkim življenjepisom in opisom delovnitt izkuSenj pošljite v osmih dneh od
objave na naslov Gorenje, d.d., Kadrovska služba. Partizanska 12, 3503 Velenje.
Vlogo lahko pošljete tvdi po elektronski pošti na naslov:

irena.permanse)t@gorenje.s/.

Župan

Miro Kozel), I. r
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ZANIMIVOSTI, KAŽIPOT

~

ŠENČUR

Po jurčičevi poti

Križev pot v Stiški vasi

Bodi Wenice model tudi ti

Slovenski javornik - Planinsko društvo Javornik-Koroška
Bela in planinsko društvo Jesenice vabita na iz)et po Jurčičevi poti od Višnje Gore do Muljave. Pot je nezahtevna, traja 3
do 4 ure in je primerna za vse pohodnike. Izlet bo v soboto,
1. marca. Avtobus bo odpeljal z zgornje postaje na Hrušici
ob 6. uri. Prijave: Vinko Alič, G S M 051/345 806.

Stiška vas - Stiška cerkev, ki stoji na gričku nad vasjo od leta
1795 in je posvečena sv. Križu, je bila že od nekdaj zelo
obiskana postna božja pot. Molitev križevega pota v cerkvi
sv. Križa v Stiški vasi, ki leži na nadmorski višini 715 metrov
visoko, je v postnem času vsako nedeljo ob 15. uri.

Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v soboto, 1.
marca, na udeležbo na pohodu po jurčičevi poti. Odhod posebnega avtobusa bo ob 7. uri izpred Creine, lahke hoje pa
bo ta 4 do 5 ur. Prijavite se v društveni pisarni do ponedeljka, 25. februarja.

Naklo - Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, Strahinj 99, Naklo, vabi jutri, v soboto, 23. februarja, ob n . uri
na informativni dan za višješolski študijski program upravljanje podeželja in krajine za redni in izredni študij.

VVenice Kids zbira prijave za sodelovanje pri snemanju mednarodnega kataloga Wenice, ki bo nastal konec marca v Sloveniji. Akcija, naslovljena Bodi Wenice model tudi ti, je namenjena otrokom, ki so stari od i do 15 let, ki si želijo nastopiti kot modeli v mednarodnem katalogu za znamko Wenice Kids z a kolekcijo jesen-zima 2 0 0 8 / 2 0 0 9 . Podjetje 3L
sprejema prijave za sodelovanje v trgovinah Wenice po vsej
Sloveniji. Starši lahko najdejo prijavnice v trgovinah Wenice
in na spletni strani www.wenice.si. Izpolnjene prijavnice z
najmanj eno priloženo fotografijo je treba oddati v trgovini
Wenice do sobote, 8. nnarca. Po zaključku zbiranja prijav bo
organizator opravil ožji izbor kandidatov ter bo v soboto, 15.
marca, na sedežu podjetja v Šenčurju izvedel predstavitev.
Izbrani otroci bodo sodelovali pri snemanju kataloga konec
marca na Bledu in na Voglu. S. K.
ZGORNJE DUPYE

Novi v vodstvu društva
Prostovoljno gasilsko društvo Duplje je Imelo že 102. letni
občni zbor. Kot sta ugotovila predsednik Andrej Kuhar in
tajnik Ivan Meglič, je društvo v dobri kondiciji. Ima dobre
materialne in tehnične razmere za delovanje, gasilci pa so v
pomoč tudi drugim. Sodelujejo pri Izvedbi prireditev v domači občini, povezujejo se z drugimi društvi in se udeležujejo gasilskih slovesnosti drugod. Lani so pomagali tudi pri
odpravljanju posledic neurja v Železnikih, za tri družine pa
so zbrali v vasi tri tisoč evrov. Poveljnik Andrej felar je dejal,
da se dobra polovica od 60 operativnih članov udeležuje
izobraževanj, vaj in intervencij. Slednjih so Imeli lani dvanajst, vendar nobenega požara. Dobro je bilo tudi delo z 31
mladimi, ki jih je vodil Gašper Fajdiga. On je na zboru prevzel dolžnost poveljnika, tajnik je postal Matevž O m a n ,
Andreja Leben pa bo skrbela za društveno blagajno. S. S.

HALO - HALO GORENJSKI GLAS

Strmica-Sv. Lovrenc-Studeno
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 6. marca,
na pohod na relaciji Strmica-Sv. Lovrenc-Studeno. Odhod
posebnega avtobusa bo ob 7. uri izpred Creine, hoje pa bo
za 4 ure. Prijave z vplačili sprejemajo v pisarni društva do
ponedeljka, 3. marca.

Na Arihovo peč
Kranj - Planinci kranjskih upokojencev vabijo v nedeljo, 2. marca, na pohod na Arihovo peč. Hoje bo za 3 ure, pot je srednje
težka. Odhod posebnega avtobusa izpred Creine bo ob 7. uri.
Prijave sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 25. februarja.

KONCERTI
Koncert Bachovih kantat
Ljubljana - V Zavodu svetega Stanislava bo jutri ob 19.30
koncert Bachovih kantat, na katerem bodo nastopili člani
Komornega pevskega zbora Aternum v sodelovanju s solisti
in Orkestrom študentov Akademije za glasbo.

RAZSTAVE

telefon: 04 201 42 00

Slike Andreje Rakovec
N)'0(il0 !a odje« iptfjmumo po itIKonu 0</2(ll-42-00. faksu (M/20M2-I3 ali osrtno na KehMsmi cBti t.
»Kranju K. po (Idili • do ponrtrtila m (cnika (fo 11.00 mf (BM oglasm m ponuilti v tubnti; I;T«!I» usodna.

)ANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91,4240
RADOVLJICA, TEL: 04/53 15 249. FAX: 04/53 04 230
MADŽARSKE TOPLICE: 3. 3 - 9. .3 ; 28. 2. - 2. 3.; 10. 4. - 1 3 . 4;
26. 4. - 29. 4; BANOVCI: 5. 5. -8. 5.
OBVESTILA, O DOGODKIH OBJAVLJAMO v R U B R I K I GLASOV
KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT.

PRIREDITVE
Pogovor z Davidom Primožičem
Kranj - V nedeljo se bo ob 19. uri v baru Storžič na Slovenskem trgu začel pogovor s svetovnim prvakom v telemark
šprintu, dvakratnim svetovnim podprvakom v veleslalomu
in kombinaciji Davidom Primožičem.

Tekmovanje v agilityju
Škofja Loka - Kinološko društvo Škofja Loka-Železniki jutri v
Športni dvorani v Železnikih prireja 3. dvoransko tekmovanje v agilityju za Eukanuba pokal. Prireditev se bo začela ob
9. uri in bo trajala do zgodnjega popoldneva.

Hura, prosti čas med počitnicami
Železniki - Športno društvo Ratitovec vabi osnovnošolske
otroke, da se med z i m s k i m i počitnicami, od 25. do 29.
februarja, udeležijo akcije H ura, prosti čas, ki bo potekal v
telovadnici O Š Železniki. Organizirana vadba bo brezplačna
in sicer za otroke od 6 do i o let od 9. do 10.30, za otroke stare od 1 0 do 15 let pa od 10.30 do 12. ure. Dodatne informacije lahko dobite po tel.: 040/435 561.

IZLETI
Turni smuk na Rosennock
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj v soboto, 15. marca,
vabi na turni smuk na Rosennock (Grosser Rosennock,
2440 metrov). Srednje zahtevne hoje in turnega smučanja
bo predvidoma do 6 ur. Odhod z osebnimi avtomobili izpred hotela Creina bo ob 4.30. V torek, n . marca, bo ob i8.
uri sestanek z udeleženci v pisarni društva na Laborah.
Prijave in dodatne informacije: Uroš 0 4 0 / 2 5 5 163,
prelovsek(g)gmail.com ali Breda, 0 5 1 / 3 9 7 0 4 0 oz.
bredapirc(§)gmail.com, ali v pisarni društva ob sredah od 17.
do 18. ure na Laborah.

Goriče - Danes bo ob 19. uri v dvorani doma 28. junij v G o ričah odprtje slikarske razstave Andreje Rakovec.

Sumi
Bled - V Galeriji 14 na Prešernovi cesti 14 bodo danes ob 19. uri
odprli likovno razstavo del Leona Zakrajška z naslovom Sumi.

Iz Stražišča po Evropi
Kranj - Gorenjski muzej z razstavo Iz Stražišča po Evropi sita iz konjske žime gostuje v Slovenskem etnografskem
muzeju v Ljubljani. V nedeljo ob 11. uri vabijo na javno vodstvo po razstavi. Vodili bosta avtorici razstave mag, Tatjana
Dolžan Eržen in Helena Rant.

OBVESTILA
Drzni si!
Jesenice - Zavod za šport Jesenice - Mladinski center Jesenice v sodelovanju s francosko mladinsko organizacijo iz
Saint-Etienna prireja mednarodni tabor za mlade nad 15 let,
z naslovom Face it! oz. Drzni sil (zabava, šport, bogatenje
kultur, izobraževanje - mednarodni tabor za mlade), ki bo
potekal od 22. do 27. februarja 2 0 0 8 na Jesenicah in okolici.
Tabor bo obarvan športno, hkrati pa bo temeljil na spoznavanju kulturne raznolikosti in na kreativnem in aktivnem pristopu mladih iz obe držav. Pogoji razpisa in ostale informacije lahko dobite na spletni strani www.mc-jesenice.si.

Zimski ustvarjalni tabor
Kranj - Zimski ustvarjalni tabor bo potekal v Ustvarjalnem
ateljeju v Kranju na Primskovem v času zimskih počitnic od
25. do 29. februarja od 9. do 16. ure z ustvarjalnim, zabavnim, športnim programom in domačo hrano. Vsak dan se
bo vršil na določeno temo - Ustvarjalni, orehov dan, domačija kovačija, že diši iz krušne peči in zimske radosti. Več informacij in prijave na 0 4 1 / 2 8 6 155 ali wvw/.igrisce.si/maja

Informativni dan v Naklem

Krvodajalska akcija
škofja Loka - O b m o č n o združenje Rdečega križa v Škofji
Loki, vabi na krvodajalsko akcijo, ki bo potekala v ponedeljek, torek in sredo, 25., 26., in 27. februarja, v prostorih
srednjih šol na Podnu v Škofji Loki. Kri bo možno darovati
med 7. in 13. uro.

Občni zbor
Dovje - Člani K U D Jaka Rabič Dovje-Mojstrana aktivne in
podporne člane ter ljubitelje kulture vabijo danes, v petek,
22. februarja, ob 19. uri na redni letni občni zbor.

PREDAVANJA
Proučevanje Sv. pisma
Kranj - Društvo prijateljev Sv. pisma vabi jutri ob 9. uri v Dom
krajanov Primskovo na proučevanje Sv, pisma 2 okvirno
temo: Kakšen vzorec ima Bog pri časovno določenih prerokbah? Srečanje bo povezoval Pavel Repnik. Vstopnine ni.

O freisinški Loki
Ško^a Loka - Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka vabi na
predavanje Franca Štukla o freisinški Loki, ki bo jutri ob 19.
uri v Miheličevi galeriji v Kašči.

PREDSTAVE
Marjeta in ljubimci
Begunje - Člani KD Brezje • Smeh Teater bo komedijo Franca Ankersta Marjeta in ljubimci v dvorani pod Avsenikovo
marelo v Begunjah uprizorili v nedeljo ob i8. uri.

Mojca in Kaličopko
Kranj - V Kricah kračah bo v okviru petkovih predstav danes ob 17.30 glasbeno-lutkovna predstava Mojca in Kaličopko.

Revček Andrejček
Vodice - V Kulturnem domu Vodice bo amaterska skupina
Pod stražo KD Davorina Jenka Cerklje jutri ob 19. uri uprizorila staro ljudsko igro Revček Andrejček.

Džamija na dvorišču ali Zahvalni dan
Predoslje - V Kulturnem domu Predoslje se bo danes ob
19.30 začela komedija Džamija na dvorišču ali Zahvalni
dan v izvedbi članov Kulturno-umetniškega društva Ivan
Cankar Sveti Duh. Vstopnice lahko kupite eno uro pred
predstavo.

ZA POPOLN PREGLED SI OGLEJTE
WWW.GORENJSKIGLAS.SI/KAZIPOT

Nagrajenci križanke C o r e n j s k ^ a glasa, ki je bila objavljena
v četrtek, 7. februarja, so:
1. Ignac Marčun, Zg. Duplje 86,4203 Duplje;
2. Marija Lenar, Srednja vas 4 2 , 4 2 6 7 Srednja vas;

3.

Majda Mayer, Gogalova

6,4000 Kranj.

Nagrajencem čestitamo!

mu

Smučanje na Zelenici

Javni sktad Republike Slovenije l a kuUuf ne dejavno«i
OtmoSna Izposuva KRANJ. www.cl(d-krani.isl«i.>i

Naprave na smučišču Zelenica obratujejo vse dni v tednu
od 8.30 do 16. ure.

SOBOTNA AAATINEJA
G o s t u j e ; LuUcovno gledalISie Maribor

JAJCE

Obisk škofjeloškega muzeja
Škoija Loka - Iz Društva upokojencev Kranj vabijo upokojence na
obisk muzeja Škofja Loka pod vodstvom kustosa in sicer prvič v
torek, 4. marca, ob 10. uri. Ogledali si boste arheološko zbirko in
zgodovinsko zbirko Ško^e Loke z okolico. Ogledi bodo v majhnih skupinah, zato se do 25. februarja prijavite na 041/801 980.

Sobota, 23. februar 2008. ob 10. url,
v PreSemovem gledališču

Jtail

Gorenjski G a s

crtv

MALI OGLASI, ZAHVALE
OSMRTNICA

LOTO
Rezultati 15. kroga
- 20. februarja 2008

V 76. letu starosti nas je v objemu gora nenadoma
zapustil mož, oče in dedek

SLAVKO T H A L E R
upokojenec

Od njega se bomo poslovili v ponedeljek. 25. februarja
2008, ob 13. uri na pokopališču v Dravljah.
Na dan pogreba bo žara v mrliški vežici v Dravljah.

2, 6 , 1 0 , 1 6 , 29, 32. 34
in 30

518555

Predvideni skiad 16. kroga
za Sedmico: 155.000 EUR
Predvideni sklad i6. kroga
za Lotka: 40.000 EUR

Vsi njegovi
Ljubljana, 14. februarja 2008

OSMRTNICA

197.000 EUR.
D R U L O V K A - stan. hiša dvojček,
zgrajena do 3. gr. faze, 170 m2 površine, letnik 200&. 244 m2 zemljišča,
možnost izdelave na ključ, mirna l'okacija. mestni plin. kupci ne plačajo
provizije, cena - 181.105 EUR {45,4
mio SfT).
TRŽIČ (Zvirče): stan. hiša zgrajena
do 3. gr. faze. stan. površine 186 mi.
letnik 2006, 551 Tn2 zemljišča, možnost izdelave na ključ, CK na plin,
mima lokacija, cena » 190.000 EUR.
SK0F|A LOKA: nova stan. hiša-dvojček, zgrajena do 3. gr. faze. januar
Z008. stan. površine 191 mz, 295 mz
zemljišča, možnost izdelave na ključ,
CK na plin, mirna lokacija, cena >

195.000 EUR.
ZEMLjlSČA:
Prodamo:
Coriče: stavb, parcela 998 mz. p o Z s
EUR/mz.

Mlinska ul. 1, Maribor. PE Tržič,
Ste Mane Aux Mineš 9/a
Telefon: 592 59 4 9 . 0 3 0 / 3 0 20 11

Besnici: stavb, parcela 689 mz po 75
EUR/mz.
Podljubelju: stavb, parcela 703 m z
po 89 EUR/mz.
Šenturška gora: več stavb, parcel, v
izmeri od 422-677 m2 po 7 0
EUR/mz.
Kranj - Orle: stavb, parcela 606 mz

za 59.000 EUR.

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je zapustil naš dragi

JANKO K A L A N
roj. 1934

Od njega se bomo poslovili jutri, v soboto,
23. februarja 2008. ob 15. uri na pokopališču na Ovsišah.
Žara bo v tamkajšnji mrliški vežici, na dan pogreba,
od 9, ure dalje.

Žalujoči njegovi najdražji
Podnart, 20. februarja 2008

GG
n

naročnine
0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 , e-pošta: n3r0cnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

domplan

družba 2alnteoirinfl.neppemtčnlf>».
urtttnium in onMgetiko, d.d.
Krani. bMvvoisova 14

www.domplan.si

Ugodna prodaja novih stanovanj v
Stmževem pri Kranju.

Več podatkov na intemetu - http: / /
STANOVANJE P R O D A M O
Kranj, Planina H, dvosobno * kabinet,
V), nadstr. v izmeri 79,5 m 2 , 1 . izgr.
]982, dvigalo, vsi prildjučki. cena

125.000,00 EUR (29.955.000,00 SIT),

možnost vselitve september 2008.
Kranj, Zlato p o ^ v mansardi objekta
dve popolnon^ na novo zgrajeni dvosobni stanovanji v Iznieri 6i,oo mz. L
izgrad. objekta 1953.1. izgradnje stanovanj 2008. CK na plin, vsi prikljodci, tlaki parket, cena 107.000,00 EUR.
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v lil.
nadstr. izmere 73.80 m 2,1. izgr. 1965.
obnovljeno 2005. kopafnica, WC, centralna na plin. vselitev po dogovoru,
cena 130.000.00 EUR.
Kranj, Vodovodni stolp, dvosobno. IV.
n a d ^ . v izmeri 52,90 m2.1. izgr. 1965.
lepo ohranjeno, centralna na plin, vselitev po dogovoru, cena 97.000.00 EUR.
Kranj, Zbto p o ^ trisobno, visoko pritlli^e v izmeri 66.82 mz. delno obr>ovljeno v letih 2000 in 2003 (kopalnica in
okna). 1. izgr. 1961, CK. telefon, bbel. telev., balkona ni, cena 114.755,00 EUR
(27,5 mio SIT).
Rado^ica, proti Lescam, dvosobno, lil.
nadstr. v izmeri 50,21 tm, I. izgr. 1978,
lepo ohranjeno, balkon, obrnjeno ^
cena 96.000.00 EUR (23.005440.00
SIT), možnost vselitve junij 2008.
Tržid, bližina avtobusne postaje (cca,
400 m), dvosobno v III. nadstr. izmere
5440 m2,1, izgr. 1960, potreboo obnove. centralne ni, balkon, dvigala ni, lega
zelo sončna, cena 67.000,00 EUR.
Tržič, mestno jedro. 3 dvosobna stanovanja v tri nadstropni hiSi. vdikosti od
61 m2 • Sj^oomz, leto izgr. 1957. v celo-

ti prenovljena leta 2000 (tlaki, instalacije. kopalnica, CK, telefon, dvigalo) balkona ni. cena 1290
EUR/m2
(309.135,60 Srr/mz) za manjJe stanov,
in 1230 EUR (294.757,20 Srf) za večje
stanov., vpisana v ZK. vseljrva takoj.
HISE-PRODAMO
Kranj, Sp. Besnka, visokopritlična, tlorisa 120 m2 na parceli velikosti 549 m2,
CK na olje, tel. garaža, dve parkirni mesti. sončna lega. hiša je lepo vzdrževana, I. izgrad. 1981. cena 320.000,00
EUR (76.684.800.0050).
Križe, Gorenjska, enonadstropna • dvostanovanjska, tlorisa 75 m2 v vsaki etaži
na parceli velikosti 222 m2,1. izgr. >936.
popolnoma prenovljena od I. 20042006, CK na plin, tel., vse instalacije v
vsaki etaži ločene, tri parkirišča, cena

197.000.00 EUR (47.209.080.00 SIT).

P O S L O V N I P R O S T O R - oddamo v

najem

Kranj, Stražišče, pritličje v izmeri 132
m2, primemo za ptsanne ali podobno
mimo dejavnost, samostojni vhod. višji stropovi, zagotovljena tri paridrna mesta, I. izgr. 1937. delno obnovljeno 1.
2004. cena 650^00 EUR mesečno +
stroški, plačilo po možnosti za tri mesece naprej, možnost uporabe takoj.
GARAŽA-PRODAMO
Kranj, Planina II, v novem objektu rta Ul.
Tuga Vidmarja v podzemni garaži parkirnQ mesto. I, izgr. 2007, cena

8.000.00 EUR.

PARCELA-PRODAMO
Javomtški Rovt nad jesentcami v izmeri
759 m2. na parceli elektrika In telefon,
sončna, dostop z glavne ceste, geodetsko odme^ena, celotna zazidljiva, 6 km
od avtoceste, cena 45.540,00 EUR (10.9
mio SIT).
Srednja vas pri Bohinju v izmeri 929
m2, sončna lega, 2/3 parcele je bolj strme, od Bohinja je o ^ l j e n o 5 km. cena

230,00 EUR/m2 (55.117,00 SIT/m2)

Kranj - Stnitevo proti Naklemu, v industrijski coni. 6000 m2 (lahko tudi dvakrat po 3000 mz) za poslovnoproizvodni objekt, cena 145 EUR/m2 +
cca. 45 EUR/m2 za komunalni prispevek.

STANOVANjA P R O D A M O
KRAN) • Šorlijevo naselje, gars.. 31.22
m2. III./3. l.i. 1968, vzdrževana, z
balkona razgled na Šmarjetno goro.
Cena: 71-000 EUR.
BLED - dvosobno. 40.9 m2. P/2, l.i.
1925. obnovljeno I. 2005, atrij,
samostojen vhod, parkirišče. Cena:

105.000 EUR.

TRŽIČ - Bistrica. Kovorska. dvosob*
no, 55,48 m2, III./4, l.i. 1973. obnovljeno. Cena: 87 000 EUR.
TRŽIČ - mestno jedro, 79 m2. I./2,
obnovtjeno v celoti I. 2 0 0 0 . lastna
CK. kuhinja ostane opremljena, nizki
obratovalni stroški, garaža + parkirni
prostor, vseljivo juiij-avgust 2008.
Cena: 117.000 EUR.
HISE P R O D A M O
TRŽIČ - Slap, sUn. hiša - dvojček. 86
mz, parcela i.zij mz, l.i. 1960, obnovljena v celoti od 1. 2001 dalje,
vredna ogleda. Cena: 194.000 EUR.
Z C . 8 E S N I C A - stan. hiša. lil. gr.
faza. 298 m2 biv. povriine, parcela
1.075
je v celoti zazidljiva. 1.1.
2007, gradbeno dovoljenje za dve
hiši. Cena: 210.000 EUR.
P R E D D V O R • dvostan. hiša, 2 x 60
mz, zg. nadstropje zgrajeno na novo
I. 2001. spodnja etaža delno obnovljena. garaža, pare. 657 m2. lepa
lokacija. Cena: 195.000 EUR.
PARCELE P R O D A M O
L A N C O V O - zazidljiva parcela. 676
mz, ravna, sončna. Cena: 110
EUR/mz.
PODL)UBEL| - zazidljiva parcela, 631
mz, ravna, pravokotne oblike, pod
hribom, v urejenem naselju novejših
hiš. Cena: 85 EUR/m2.
VIKEND PRODAMO
PODLjUBELJ - na poti za Kofce, biv.
vikend, cca. 100 m2 biv. površine,
pare. 999 m2, l.i. 1997. obn. L 2006.
vsi priključki, daljinsko vodeno ogrevanje. Cena: 150.000 EUR.
www.eko-his8.si

KsKERN
NEPREMIČNINE
Maistrov trg 12,4000 Kranj

Tel. 04/20213 53. 202 25 66

CSM 051/320 700, Email: infb@k3-kem.si

D O M Ž A L E : dvosobno. 68.29 m z v
1./5. letnik 2005. 193.000 EUR.
KRAN), Planina It: 1 G.>32 mz v z.
nad. od 3, balkon, ločena kuhinja, letnik 81, cena » 69.500 EUR.
KRAN), Vodovodni stolp: dvosobno,
54 mz v 4. nad. od 4, letnik 63, obnova 2001. cena « 96.000 EUR.
KRAN). Planina III: dvosobno, 66 m z
v 4. nad. od 4, letnik 74. za 105.000
EUR.
wwvkr.k3-kern.s

Mali oglasi
tel.: 201 42 4 7
fax: 201 42 1 3
e-mail: malioglasi@g-glas.si
Mate 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 petka neprekinjeno od
8 . - 1 9 . ure.

HIŠE
PRODAM
SAMOSTOJNO poskMK) stanovanjsko
hišo 603 nn2 na parcefi 950 m2. kvatetna
gradnja, vzdrževar^ v Notranji Gorkah.
cena 650.000 EUR. 9 041/334-247,
htlp://sarfK>.moj.net/vader/index.html

STANOVANJSKI DVOJČEK v Preddvoru. vselitev možna konec poletja
2008, 9 051/388-822
sootže?
STANOVANJSKI DVOJČEK Skofja
Loka. Hafnarjevo naselje. 031/210320

BOOtZS)

NISSAN Almera 1.5 16V. I. 01.
68.000 km bel. tehnični preged velja
do 11/08. garažiran. 5 wat. 2. lastnica. potnena servisna knj.. ei. paket,
klima, air bag. MP3 radio, dobro ohranjen. cena: 5 . 9 0 0 , 0 0 EUR. 9
041/565-039
komt*
NISSAN Almera 1.8.1. 02, 62.000 km
redno servisiran, garažiran. odlično
ohranjen, klima, vinsko rdeče barve.
c«na po dogcworu. 9 031/518-932
800>37e

OPEL Meriva 1.6, I. 04. 50.000 km
c«na po dogovoru. 9 041/357-800
80012^5

8001^72

V PODREČI prodam stanovanjsko novogradnjo. 9 051/388-822
8001268

AVTOMAŠ
CESNJEVEK 22, CERKLJE

KUPIM
ENODRUŽINSKO hišo ali bivalni vikend, novejše, kvalitetne gradnje, zunaj naselja, z nekaj zemlje, takoj, 9
01/83-24-186. 041/481-684. po 20.
800S2«9

POSESTI
PRODAM
PARCELO z gradbenim dovoljenjem,
za gradnjo stanovanjskega dvojčka.
Naklo pri Kranju. 051/388-822

Prodamo: Renault CHo. 1. 2002, Renault CIk). i. 199S. RenauK Laguna. I.
2002, Fiat Punto, I. 2001, Renault
Ctlo, 1. 1996. $koda Felkia. I. 2001.
Peugeot 206, I. 2000. Renault
Twingo, 1. 2000, Ford Fiesta, I. 97.
Fiat Bravo. I. 99., R Senic, I. 2002, R
Kangoo, 1.2000. YW Polo, 1.1999
KREDIT NA

POLOŽNICE

Garancija
TEL: 031/4^ 012

8001271

KUPIM
ZAZIDLJIVO, sončno parceto v okolici
Kranja, velikost približno 5 0 0 m2. 9
031/511-102
«001313

OPEL Meriva 1.7C0Ti. I. 05 1. lastnik,
dobro ohranjen. 9 040/201-300
8001361

PEUGEOT 106.1. 98. 81.000 km rdeče, cena po dogovoru, 9 04/531-3029
aooi?04

NAJAMEM
ZEMUlŠČE - njiva, travnik, ret. Cerklje-Šenčur. 9 031/513-678

MEGAN Scenic. I. 00. 136.000 km
kov. sive barve, klima, leta platišča, dodatna oprema, odlično ohranjen. 9
041/851-861
6001277

POSLOVNI PROSTORI

RENAULT Clio 1.4, I. 97, cena:
1-200.00 EUR. 9 0 4 / 2 5 - 2 6 - 8 6 0 .
041/816-528
eooi»i

PRODAM
STRAŽIŠČE pri Kranju, prodam poslovni prostor. 051/388-622

SUZUKI VKara 2.0,1. 96 5 vrat. 2x air
bag. 4x4 pogon, e l stekla ABS, 9
041/227-338
aooioze

ODDAM

GOLF 1.9 TDi, I. 0 6 model šport line.
105 KM. 9 041/860-975
eootas«

PISARNIŠKE prostore na Koioški cestiv Kranju. 9 041/361-100 eooosra

GARAŽE

VOLKSVVAGEN Polo. 1. 1995. registriran do 10/08. cena: 1.400.00 EUR.
«031/743-107
Boouos
KUPIM

GARAŽO na Planini L. Vrečkova ulica.
8 041/914-048
d00i?4ft

NEPREMIČNINE

GARAŽO 12.5 m2 v garažni hiši v Lj Bežigrad - Rapova jama. cena:
12.000,00 EUR. 9 0 4 1 / 2 3 6 0 7 8

STANOVANJA
PRODAM

KUPUJETE AVTO. pa ne veste, ali je
bilo poškodovano: Ocenim karoserijo
in izmerim det>elino barve. Robert Mrestak s.p.. Potoče I7c. Preddvor. «
041/618-732
sooia«)

DRUGA VOZILA

600t3d7

PRODAM
GARSONJERO. Tržič. 25 m2. renbvirana, opremljena.« 041/781-296 aootjss

ODDAM

DVOSOBNO stanovanje. Stražišče, v
prrtličju. 051 /388-822
8oo»269

GARAŽNI boks v trgovskem centru F.
na Železniški 5. v Lescah. 9 04/53183-40
8O013J0

DVE STANOVANJI v Preddvoru. 79
m2. 9 031 /280-377
aooiz&a

GARAŽO na Nazorjevi ul. v Kranju, 9
040/812-222, Miha
800137S

TRISOBNO stanovanje, novejše. 1.06.
73+6 m2. kom. z vsemi priključki,
cena: 160.000.00 EUR. « 0 4 / 2 0 2 10-68
aooisaa

gekkoprojekt
nepremičnine

04 2341 999
031 67 40 33

BESNfCA: stanovanjska hiša, površine 250 mz, klet, pritličje, nadstropje
in mansarda, zgrajena 1970, obnova
94, parcela 500 mz. cer^a « 225.000
EUR.
KRANJ, Coriče: večja stanovanjska
hiša na parceli 683, lahko tudi
poslovno-stanovanjska hiŠa. površine 340 mz, letnik 1940. takoj na voljo, prodamo za 185.000,00 EUR
Z G O R N j l BRNIK: dvostanovanjska
hiša, klet. pritličje in nadstropje,
zgrajena 1978, obnovljena zoo6
(okna in vhodna vrata), 250 m2 stan.
površine, zemljišče 316 mz. cena »

NISSAN AJmera 1.6 GX, t. 96, registriran do 8. 1. 2009. odlično ohranjena.
9 041/546-593

eootast

PRODAM

KRANJ: poslovni prostor (kozmetika,
frizer, pedikura in pd.) v izmeri 8z
mz, v pritličju objekta, obnova 2004
leta, parkirni prostori, za 152.000
EUR.

KRANJ: gostinski lokal 8 0 mz in terasa 72 m2. obnova 2006. 50 sedežev.
S celotno opremo za 250.000 EUR.
HISE:
Prodamo:

STAREJŠI zakonski par išče v Kranju
ali okolici 2 1/2 ali 3-sobno stanovanje, neopremljeno za daljše obdobje.
8 04/23>26-830
8000968

041/780-433

9001266

#J.

550.000 EUR.

PAJERO 3.2 DID. 1.03 4x4. črne barve. 3 vrata, vsa oprema. 9 041/227338
800130I

NJIVO In travnik. 9 041/239-328

P O S L O V N I PROSTORI:
Prodamo:

KRAN|: poslovno-stanovanjski objekt z uličnim Ipkalpm in prpstpri
nad njim, 3 etaže vsaka po 55 mz,
kompletna obnova leta 1980, za

MLAD PAR najame enosobno opremljeno stanovanje, relacija Žiri. 9

uri

Zalog pri Cerkljah: stavb, parcela 4Sz
mz ali 509 mz po 120 EUR/m2.
STANOVANjA:
Prodamo:

21

info@g-^as,si

errtof 79A, 4000 Kranj

inft3-nepj^kkopro}dct.s)
vAVvv.gekkoprc^ekt^

ŠTIRISOBNO popolnoma adaptirano
stanovanje v izmeri 86 m2 na Cesti 1.
maia 63, 9 041 /733-823
eoo »97

PRIKOLICO za os«bni avto. nosilnost
8 0 0 kg. A test. cena 200 EUR. 9
0590/48-644
®00130«
PODARIM
AVTO PRIKOLICA neregistrirano,
doma izdelano. 9 040/951-707

6001268

MOTORNA KOLESA

MOTORNA
VOZILA

PRODAM

AVTOMOBILI

MOPED Tomos super TOM za otroke
od 8-10 let. cena 300 EUR. zravan
dam čelado. 9 041/214-500 8001327

PRODAM
ODKUP IN PRODAJA od 1.98 dalje, plačilo v GOTOVINI. Urecfimo prenos lastn®tva.Adriaas^. Partizanska 1, Ško^Loka
(bfvša vojašnkxi). vwAv.adriaavto.com. 9
04/51-34-148.
041 /632-577.
adria_avto^2.net
aooozss

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM
GUME Barum 1 9 5 / 6 5 / 1 5 na platiščih, na 5 viiakov za Opel. 9 041/378-

803
ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih
vozil, gotovinsko plačilo. Avlo Kranj, d.
o. o., Kranj, Savska 34, Kranj, 04/2011-113, 041/707-145. 031/231-358

800137«

GUME IN PLATIŠČA, jeklena za razne
avte, rabljene in nove, cena po dogovoru, 9 041/722-625
«ooo64i

ODDAM
ENOSOBNO stanovanje v Kranju. 9
040/416-257
soossss
ENOSOBNO, opremljeno stanovanje v
Kranju, sanuki osebi, s predplačilom,
najemnina 300 EUR + stroški. 9
040/446-567
eooiaer
ENOSOBNO. opremljeno stanovanje v
Kranju, vseljivo takoj, 9 0 4 1 / 3 8 6 922, po 1$. uri
9001974

BERLINGO 1,0 HDI. I, 03, 90.000
km 1. lastnik, ser. knjiga, cena:
8 . 7 0 0 . 0 0 EUR. 9 0 4 / 2 5 - 2 6 - 8 6 0 .
031/506^73
W0<283
CrrROEN C3 1-4.1. 05. 32.000 km. 9
04/25-2^860. 041 /816-528
aoot?90
SAXO 1.0,1. 97, 91.000 km 1. lastnik,
servisna knjiga, rdeče barve, lepo
Ohranjen. « 031/506-673

KOMPLET prtljažnik (prečki + 2x kolo
+ 2x smuči) za Hyundai Acc^nt, I. 03,
9 051/370-928
8001107
MALO rabljene letne gume FuWa
185/55/15. « 0 3 1 / 4 3 8 - 5 7 7 eooj»6
PRTUAŽNIK za VW Pok) in univerzalni prečki (za montažo na strešne nosnico) z dodatkom za smuči. 9 041 /618681

6001373

8001255

SOBO s kuhinjo in kopalnico, lasten vtx>d,
v m . ženski osetM. 9 040/278-185

FIAT Panda 4x4, I. 97 odlično ohranjen. registracija obnovljena. 9
041/612-032
6001342

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

NAJAMEM

FIAT Punto 75 S. 1.95,125.000 km 5
vrat. sprednja stekia na elektriko, CZ,
lepo ohranjen, cena po dogovoru. 9
041/464-622
800i337

SAMSKI MOŠKI 48 let. nekadilec. neaB<ch
hoJik, iščem garsonjero afi sobo (v hiši ai
bloku) s souporabo kopalnice in kuhinje, v
KianJualokDlid.«031/768.767 sooij«

HONDA Civic 1.4.1. 99 reg. do 7/08.
9 04/25-21-669, 041/369-086

MOTORNO žago Dolmar - saks 115.
dolžina meča 35 cm. malo rabljena. «
041/48.91-51
eooiMS

80013«

TRISOBNO stanovanje z atrijem in vrtom v Kranju. 9 031/655-700 8001311

8001300

ELEKTROMOTORJE različnih moči.
«031/523-383
8O0i?eo

MALI OGLASI, ZAHVALE
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STAREJŠO stružnico Fischer. 1 m
dolžine. « 031 /352-605
eoom3

KUPIM
BETONSKI mešalec, s

PRODAM

ČB BIKCA. 9 031 /235-118

PREVUALNO mizo. zelo lepo ohranjeno (2 predala in omarica). 9
041/252-768
800i»i

ČB BIKCA starega 10 dni In teličko simentalko težko 3 0 0 kg za pitanje, 9
04/256-02-23, 031/840-266 ®ooi3«

041/335-

149

ČB BIKCA, starega tri tedne, 9
041/378-771
80013«

eOQi328

LESEN ponk, dobro ohranjen. «
041/652-390
eoojsea

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI

ČB BIKCA starega 9 dni, 9 031 / 8 5 0 ČB TELIČKO,
041/608-686

TOALETNI WC. invalidski stol na kolesih. 9 040/258-428
soooeie

GRADBENI MATERIAL
KUPIM
PLOHE Jelše. deb. 5 cm. suhe. 9
040/994-545
600>?s«

STAVBNO POHISTVO
PRODAM

DVOKRILNA. garažna vrata šir. 224
cm. viš. 206 cm. vhodna vrata

84x200 cm. « 04/23-32-389

6001347

KURIVO
PRODAM
DRVA metrska ali razzagarta. možnost
dostave. « 041/718-019
eoooaai
BUKOVA in mešana drva ter deske
bora in jelše, vse suho, ugodno, 9
031/765-738
800i3iw
MEŠANA DRVA. opeKo bobrovec in
sekamo les v okolici Trstenika in Bele,
9 04/25-60-207
dooisid

POHIŠTVO

4 leta, Laniiek, Belenčur. « 04/26-11-875

KRAVO simentalko, staro 5 let. brejo 4
mesece, A kontrola, 9 031/553-823

8001341

PODARIM

PODARIM
P O H I Š T V O spalnice In dnevne sobe.
9 04/204-68-64
800I340

KUŽKA, starega 6 mesecev, mešanec, belo-rjave barve, skodran. srednje velikosti, 9 031/612-851 8ooi284

KMETIJSTVO

ELEKTRIČNI štedilnik Gorenje s steklokeramično ploščo ter pomivalni stroj
Candy. 9 04/512-14-14. 0 4 1 / 5 0 6 274
6001106
POMIVALNO korito 200x80x80 ter
pralni stn^j Candy. rabljen. 9 04/25711-90
8001280
PRALNI stroj WA-942.S in sušilni stroj
VVT-611. 9 041/876-494

80013&1

OGREVANJE,
HLAJENJE

TEUCO simentalko v 9. mesecu brejosti. 9 031/788-212
800i2W

HIDRAVLIČNI cepilnik za drva. 9
04/204-15-22. 031/202-639 eooi278

TELICO simentalko, stara 5 mesecev,
domače žganje.« 04/595-78-24

PAVCE za BCS
040/943-690

kosilnice,
9
eootzs?

TRAČNI OBRAČALNIK SIP. 160 favorit. dobro ohranjen, cena 100 EUR. 9
040/951-707
8001384

KUPIM
TRAKTOR od 30 do 60 KM. kiperprikolico. trosileo gnoja. motokuHIvator
Gorenje Muta ali BCS, 9 0 4 1 / 6 8 0 -

PRIDELKI
BEU jedilni krompir. 4 EUR/30 kg, 9
04/512-04-93
8oot3ž2
BELI KROMPIR maris bard se lahko
dobi pri Pogačniku, Sr. Bitnje. 9
04/23-12-309
aooizsd
HRUŠEVO žganje. Bašelj 5. Preddvor.
9 04/255-66-30
sooisoe
KRMNI krompir. 9 041/767-339

B00I304

K V A L I T E T N O , hruševo žganje. Kos.
«031/344-159
8001382
NA ROKO košeno otavo in seno. 9
041/992-582
8001312
OREHOVA jedrca. 9 031/690-957

8001296

HARMONIKO Uncinger CEFB. 9
04/514-14-42
eooiae«

SILAŽNE bale sena, cena 2 5 EUR. 9
04/26-71-678.041/864-556 800i3i4
SUHO SADJE, krhlje, hruške, slive, 9
04/512-04-95
8001333
VINO, kakovostno, bele sorte, 0,85
EUR/I, merlot 1,10 EUR/l, nad 50 I
možna dostava, 9 031/270-149

ŠPORT,
REKREACIJA

TELIČKO simentalko, staro 3 mesece. 9 04/533-12-80
aooiaos

8001284

800t3S3

OSTALO
PRODAM

SMUČARSKE čevlje št. 40, skoraj
nove. 9 041/905-717
eooi307

VINO BENČINA, kakovostno, ustekleničeno. buteljke ali odprto, možna dostava. ugodno. 9 041/650-662
8001334

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

UMETNINE,
NAKIT
NEKAJ gobelinov. 9 040/635-537

OTROŠKA
OPREMA

BIKCA simentalca, starega 10 dni, 9
04/25-21-631,041/378-811 8001295

KMEČKO, ročno slamoreznico - eksponat aH za rabo, lokaciia Hotavlje, 9
04/23-11-438
6001319

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM
DEKLE ali žensko za strežbo v gostinskem lokalu, z Izkušnjami, komunikativno, urejeno zaposlimo po dogovoru,
po možnosti iz okolice Tržiča, pfcerija
Pod gradom. Koroška 26, Tržič. 9
031/571-781
8001349
DELO DOBI kuhar, natakar/ica in kuharski pomočnik. Klub Kovač, Glavna
cesta 1, Naklo. 9 031/339-003
80010M
DELO DOBI kuhar aH pk;opek za redno delovno razmerje, Laterum, d.o.o..
Grad 15, Cerkije, « 041/64&<358

IŠČEMO DEKLE za delo v strežbi, lahko tudi za nedoločen čas. Foštagič
d.0.0., Za MošeniKom 17, Tržič, 9
040/566-726 Sabina
Boonat
NUDIM delo dekletu v gostinskem lokalu, delo je izmenično, nedelje in
prazniki prosto, Helena Jereb s.p.,
Savlje 101, Ljubljana, 9 0 4 1 / 7 5 6 -

aooi3$7

6000957

REDNO zaposlimo žensko za pomožna In čistilna deta v gostilni, hrana in
stanovanje v hiši, por>edeljek, torek zaprto. Gostilna Mlakar, Hull Miro s.p.,
Črnivec 11, Brezje. 9 04/53-09-200

ZA RAZVOZ kruha in za enostavna
dela najamemo šoferja s svojim s.p.jem. Delo traja od 4. do 10. ure.
Pekama Planika d.0.0.. Triglavska 4 3
Bled, 9 031 /395-545
6001225

BIKCA simentalca, starega 4 nriesece
In več silažnih bal, « 04/252-62-61

ZAPOSUM natakarico, lahko za nedoločen čas, Prerija 6ihre5ter, C. talcev
41, Kranj, 9 040/307-404
600123®

dni, 9
aooissi

REDNO zaposlim šoferja tovornega
vozila z izpitom C In E kat. z otKnočja
Gorenjske, Komac Franc s.p.. Podljubelj 16. Tržič. 9 041/811-483 6001372

BIKCA Č 8 , starega
041/692-722

v O T R O Š K O T R G O V I N O V Radovljici
sprejmemo vozičke, otroške posteljice, avtosedeže. nahrbtnike, previjalne
mtee ter oblačila za pomlad in poletje,
9 041/989-393

600I3&6

6001316

BIKCA in teličko CB. stara 10 dni. «
031/253-521
8001281

PRODAM

04/259-

10

BIKCE LS in ČB, « 04/25-11-63 »o.?«
ČB BIKCA starega 10 dni, 9 04/25910-47
6001282
ČB BIKCA starega
040/128-893

10

dni.
9
8OO1338

VOZNIKA KAMIONA za mednarodni
transport zaposlim, C in E kategorija prevozi v EU. Zaje Transport, Valburga
15, Smtednik. 9 041/622-529
6001187

ONE MAN BAND išče delo, igranje na
obletnicah, ohcetih in dmgih zabavah,
«031/595-163
»01223
REFLEKSNA masaža stopal starejšim
oziroma bolnim na vašem domu, 9
041/589-821
80013^4

KREDITI D O l o LET Z A V S E
ZAP., T U D I Z A D O L O Č E N
ČAS, I N U P O K O J E N C E
do 50 % obremenitve, stare
obveznosti niso ovira. Krediti
na osnovi vozila in leasingi.
Možnost odplačila na položnice: Pridemo tudi na dom.

ZAPOSLIM delavca v krovstvu in kleparstvu. Primož Eržen s.p., Praše 55,
Mavčiče. 9 051/308-942
6001237
PODJETJE ELCOS, d.o.o. Vodmatska
3 iz Ljubljane išče elektrikarja/gradbenika
za dek) v skupini na področju eiektroir^
ladj in zaključnih del v gradbeništvu. Prijave poš^e do 2. 3. 2008.
eooisso
STROJNIK, ključavničaf - varilec, redno
zaposlimo. Kozina Kranj, d.0.0., Pintaijeva ul. 5, Kranj. 9 041/652-285 6001360
ZAPOSLIM frizerko. Frizerski salon,
Andreja Urt^ančič s.p., Dvorje 112.
CerlOje, 9 031/322-090
8ooo664

Hraste 52a, 4000 Kranj,

lahko tudi unfv. dipl. agronoma ali
dipl. agronoma oziroma unrv. dipl.
Strojnega inženiija ali dipl. strojnega inženirja za delo v komerciatnem sektoiju v nabavi ali prodaji.
Pričakujemo ambiciozno in komunikativno osebo. Delo je pestro in
zanimivo ter poteka tudi na terenu. Nagrajevanje je stimulativno.
Delovno razmeije se sklene za določen čas 6 mesecev z možnos^o
zaposlitve za nedoločen čas. Z^eleno je aktivno znanje angleškega
jezika oziroma nen^ega jezika.
Pisne prošnje pošljite na gornji
naslov.

NUMERO U N O Robert
Kukovec s.p., Mlinska ul. 22,
Maribor, telefon:
02/232-48-26,041/750-560.

STORITVE
NUDIM

ZAPOSLIM PARKETARJA,, Pavlič,
d.o.o., Zupanova ulica 7, Šenčur. 9
041/644^23
6001346
ZAPOSUMO CNCrezkaJcain orodjarja, zaželeno poznavanje avtocada in
znanje programiranja, Fomi, d.0.0.. Ul.
bratov Komel 66a, Ljubljana • ŠentvkJ,
S 041/538-065
sooi2so
ZAPOSUMO serviserja. PerUo tehtnice, d.0.0., Zalog 2. Golnik, 8
04/256-56-56
6001346

ADAPTACIJE barvamo stanovanja,
hiše, okr\a, vrata, fasade, napušče, zidarska In izolacijska dela v Kranju in na
Gorenjskem. Do 1.3. nudimo 10% popu>st. Bojetu d.n.o., Milana Majcna
l&a, U. * 031/504-065
doonis
ASTERIKS SENČILA Rozman Peter. s.
p.. Senično 7, Križe, tel.: 59-55-170,
041/733-709; žaluzije, rotoS. rolete, larT>e]ne zavese, plise zavese, komamtkJ,
matioze. www.asteriks.net
600077«
BYTYQI IN OSTALI. Gradbeništvo
d.n.o.. Glavni trg 14, Kranj, izvaja vsa
gradbena dela. novogradnje, adaptacije, notranje omete, vse vrst fasad, 9
04/202-81-20, 041/760-614 6000820
ČIŠČENJE- stekla, talnti obk>g. taptsonm
vse plastike, sedežne ^vrtlure. s l ^ itd,

Dragan Kowačič s.p., CistjInj sen©. Zlato
polje 3c. Kranj, 9 040/79&671

8coo©34

GRADBENIK REXHO d.n.o. Adergas
13, Cerklje, izvaja od temeljev do strohe, notranji onf)eti, vse vrste fasad, kamnite škarpe, adaptacije, urejanje in tlakovanje dvorišč, 041/589-986 r009819
GRADBENO PODJETJE KRANJ d.0.0.
Zupanova 6. Šenčur izvaja vsa gradbena
de^a. notranje omete,
vrste fasad, adaptacije, novogradnje, tlakoi^je (Mx)šč. kvsitetno.rtboin pocert. 0 5 1 / 3 5 4 ^

6000497

IZDELAVA finskih savn iz nordijske
smreke po vaših željah in glede na vaš
prostor. Planinšekk.d.. ŠinkovTum 23.
1217 Vodice. « 0 3 1 / 2 0 6 - 7 2 4 eooos^o
IZDELAVA PODSTREŠNIH STANOVATI
po sistemu Knauf, montaža strešnti oken
Velux h polaganje laminalov, izd. bmnaric in
nadstreškov. Mesec Damjan s.p.. Jazbine
3, Polane, 9 041 /7&&e42
aoooeoa

Spomini

6000687

IZVAJAM vsa gradbena deta, adaptac^,
notrar^ orr>ete vseh
fasade, Nin? in
poceni, Adl Sopaj s.p.. Sr. Bitnje 31, Ž ^
ca. « 0 4 1 / 5 8 3 0 0 9
8OOK»8
KERAMI^ARSKA DELA, cetotna adaptac i j kopalnic z vašim afi našim rratenakxin,
postavitev knjšnih ped, kaminov, štedinikcv, Gil d.0.0., Lom 5. Tržič. 9 04/59237-50,041/648-920
eooitee
OBŽAGOVANJE in podiranje težje dostopndi dreves Aljoša Švab s.p.. Spodnje
Vetrno 9, Križe, « 051/225^90 eooosn

RTV SERVIS Šinko Marko s.p., C. na
Klanec 53. Kranj, pop. TV, video, rralih
gos. aparatov, «04/233-11-99 goome
STROJNI OMETI, fasade in splošna
gradbena dela. Hitro, kvalftetr>o in konkurenčno. Zoki, d.0.0.. Kašeljska cesta
63a. Ljubljana. «041/378-524 eooiow
VUOSA d,o.o.. Tomšičeva m, 40. Kranj,
izvaja vsa gradbena deta. adaptacije, vse
vrste fasad, zunanje uredrlve in notranje
omete.« 031/451-420
6oooe2t
ŽALUZUE. lamelne in pHse zavese, retoje, screen senčila, rolete izdelamo in
montiramo. Rono senčila, d.o.o., Mavsarjeva cesta 46, Notranje Gorice. «
01 /365-12-47, 041 /334-247
ec<0466

NUDIM
PLESNI TEČAJI za mladoporočence,
organizirane skupine. posameOTice in posamezne pare v Britofu 316, pri Kranju. Vabi
vas STUDIO TANGO. « 041 / 8 2 0 4 8 5

ZASEBNI STIKI
3 5 . 0 0 0 POSREDOVANJ. 11.000 poznanstev v preteklem letu je karakterisiika ženitne posredovalnice Zaupanje
za vse generacije, ki posreduje po
vsej Slo. « 03/57-26-319, 031/505495.031/836-378
eoooooDEKLETA, brezplačno lahko spoznate
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz
vse države. « 031/836-378 S00000&
USPEŠEN podjetnik želi spoznati
skromno, zvesto dekle za skupno življenje, « 031/807-376
600oroo
MLAD DIREKTOR išče iskreno žensko
za pošteno resno in trajno razmerje. 9
041/229-649
eoooroi

RAZNO
PRODAM
DEKLIŠKO in fantovsko kolo 24 * in
2 0 ' , avto sedež jahač z ali brez naslona. ugodno. « 031/329-207 600i323
TELEVIZOR Panasonic. 37 cm, suši^
no havbo za lase, letne gume
165/70/14. « 04/202-85-36 800128?

KUPIM
POCENI kupim naravni kamen za fasado ter aktivne zvočnike in podarim pralni stroj, « 040/259-385
600132«

vvww.pogrebni k . c o m

ZAHVALA

Življenje je kot reka,
ki teče in

IZVAJAM vsa sSoopleskarska deia, izdelava tasad, polaganje vseh vrst tainli obtog,
Volčartšek Albin s.p., Kidričema 7, Jesenice, « 04/686-38<35, 041/873-706

IZOBRAŽEVANJE

ADAPTACIJE. nwogradnie odtemenado
stnehe. Notranje omete, fasade, kamnite
, škarpe, u i e j ^ in tlakovanje diiorisč, z našim ali vašim matenak>m, SGP Bytyqi
d.n.o.. Struževo 3a.
041/222-741

Kontaktna oseba:

Saša Frlie, tel. 04/2371-366

IZVAJAM vsa gradbena deta, notranje
omete, fasade, adaptac^, tiakcvanje dvorišča. ograje, kamnite škarpe in dimnike,
kvalitetno, hitro in poceni, SGP Beni, Struževo 7, Kranj. 9 041/561-638

P R E N A V U A M O H I Š E in stanovanja v
Kranju in okolici - rezervirajte svoj termin, Meganf)atrix, d.0.0., Staretova ul.
39, Kranj,, « 041/570-957

POSLOVNI STIKI

ZA JUBILEJNE izdaje v Trubarjevem
letu iščemo sodelavce za redno ali
hon. delo s fizičnimi ali pravnimi os. na
terenu ali v tel. studiu. Založba Nova
revija, d.0.0.. Cankarjeva 10 b Ljubljana, 9 01/244-45-68
600t33i

TRI KRAVE simentalke, « 031/368-

BIKCA simentalca. mesne pasme, starega do 10 dni, 9 041/503-623

IŠČEM DELO na vašem domu - pomoč pri gospodinjskih opravilih. Kranj
in okolica, 9 031/227-726
8O01336

IŠČEMO SODELAVCE za redno ali
honorarno delo s fizičnimi ali pravnimi
osebami na terenu ali v telefonskem
Studiu. Založba Nova revija, d.0.0.,
Cankarjeva 10 b, Ljubljana, 9
01/244-45-68
6001332

unIv. dipl. ekonomista aH
dipl. ekonomista (m/ž)

800t2se

IŠČEM kakršnokoli delo na vašem ali
mojem domu, sem mlajša upokojenka.
« 040/842-795
dooi2»3

IŠČEM delavca za prodajo Izdelkov na
terenu z Izkušnjami ali samostojne
podjetnike za opravljanje terenske prodaje Z lastnim vozilom, Pekama Zevntk, d.0.0.. Ljubljanska c. 363, Kranj,
«041/540-584
60012&4

zaposli

020

IŠČEM DELO v gostinstvu, 2-3 x na
teden na rel. Tržič - Kranj, 8
070/821-944
6001315

ZAPOSLIMO voznika tovornega vozila
za delo na gozdarskem d v i ^ u . Pisne
prošnje za zaposlitev sprejemamo na
naslovu: Megales, d.0.0.. Strahinj
120, Naklo
600136»

TRI JAGNJETA in bikca simentalca za
nadaljnjo rejo. 9 041/350-188

367

PRODAM

IŠČEM
ZAPOSLIMO voznika vlačilca na relaciji Slovenija - Madžarska-Slovaška, redne vožnje od ponedeljka do petka, vsi
vikendi prosti. Jejlar, d.0.0., Delnice 6.
Poljane, 9 04/51-68-149
eooi263

AGROMEHANIKA, d. d.,

eoot2M

AVTOMEHANIKE s prakso, v PE Lesce,
redno zaposGmo. Vrtia, d.o.o., Stmževo
4, Kranj, 9 041/614-722
600n«3

ZAPOSLIMO voznika kategorije C za
prevoze znotraj EU. Kebler d.0.0.. Pot
za krajem 16, Kranj. 8 041/747-735

TELIČKO simentalko, staro 9 mesecev, 9 031 /256-001
6001317

KilUlPEŽ po ugodni ceni,
10-14

PRODAM

PRODAM

PRODAM

TEUČKO simentalko. staro 14 dni. 9
04/51-32-553
8001273

8001364

KROMPIR za krmo, 9 041/347-243

GLASBILA

aOOI3S£

KUPIM

8001366

TERMOAKUMULACiJSKO
peč.
znamke Elind 2D, 2,25 KW, dostavim.
9 04/202-62-44
8OO1350

RJAVE jarkice, v začetku nesnosti,
Stanonlk, Log 9, Škofja Loka, 8
04/518-55-46,041/694-285 eooo47a

PRODAM

TRAKTOR moči 55-70 KS. ohranjen
in samonakJadalko SIP 22 na 9 nožev.
9 04/51&-26-43
aooisea

PRODAM

800130d

TEUCO simentalko, brejo 5 mesecev.
9 04/23-32-659
60012&2

KMETIJSKI STROJI

684

GOSPODINJSKI
APARATI

fioot2eo

KRAVO simentalko za nadaljnjo rejo in
5 m mešanih drv. » 04/25-21-628

SAMONAKLADALKO SIP 17 m3. «
041/502-911
»001370

DVE LETI staro kuhinjo, modne barve
in barve bukve, pomivalno korito s
pipo. cena 3 0 0 EUR. 8 0 4 0 / 3 3 7 292. Tania
sootsd«

80013SO

soo>302

ROTACIJSKO kosilnico BCS 404.
skoraj nova, 9 04/514-11-11 sooisas

PRODAM

040/605-948

KASTRATA, arabske krvi. starega 4
leta, je ujahan, vajen terena, ceste In
prometa, 9 04/519-12-82. 041/902738
e«»37r

PSIČKI mešančki, čistokrvne bemske
planšarke m zlatega prinašalca. cena

PUHALNIK Buria, slamoreznico, gumi
voz. ojnice. 9 04/574-34-88 sootsre

STANOVANJSKA
OPREMA

10 dni, 9
9wmo

JAGENJČKE, mesnate pasme, ugodno. kmetija Princ, Hudo 1 (pri Kovorju),
Tržič, 9 041 /747-6 23
eooi2»7

JAGNJETA za zakol.

PRODAM

PAVA,
harjeva 49,

staro

JAGENJČKE, 9 041/70&-352d00i3&7

ŽIVALI
IN RASTLINE

za stroške, m 051 /343-970

2 KOVINSKA podboja za vrata z r^adsvettobo In rešetke za okenske jaške,
« 04/204-27-65
6ooias4

8001371

370

PRODAM

GRADBENI
MATERIAL

«001345

mjb@g-glas.si

odteka.
pa so tisti,

fci spremljajo

človeka.

V 89. letu starosti nas je zapustil dragi oče, stari o^e, brat, stric, tast

IVAN M R A K

iz Hrastja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem i n z n a n c e m z a izrečena sožaJja, podarjeno cvetje i n sveče.
H v a l a pogrebni službi NavČek, pevcem, trobentaču in gospodu
ž u p n i k u za lepo opravljen pogrebni obred.
Posebna zahvala ključarjem in gasilcem za spremstvo na njegovi z a d n j i poti.
Hvala vsem i m e n o v a n i m in neimenovanim, kd ste ga posprem i l i V tako velikem Številu na z a d n j i poti in ga boste ohranili v
lepem spominu.

V s i nfegovi

ZAHVALE

info@g-glas.si
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V SPOMIN

ZAHVALA
Ob smrti drage mame, babice, prababice, sestre, tete, sestrične in taSče

ROZALIJE P RESA
roj. Jekovec, Brbotove mame iz Cerkelj
2 6 . 9 . 1 9 1 3 - 8. 2. 2 0 0 8
se zahvaljujemo vsem, ki ste darovali cvetje, sveče, za sv. maše in
izrekli sožalje ter jo pospremili na njeno zadnjo poL Posebej se zahvaljujemo g. župniku za lepo opravljen pogreb, zvonarju, pevcem,
sorodnikom, sosedom, botrom, znancem, prijateljem in pc^ebniku.
Žalujoči domači in sorodstvo
Cerklje, Ljubljana - Šentvid, Jarše, Luže, Olševek, Hotemaže,
Sebenje, Liechtenstein, Švica, februar 2 0 0 8

Res kruta je usoda,
ki vzatne ti ljubega človeka.
Oh kako to boli,
a nazaj te, dragi Vinko, ni,
a solza se še posušila ni.
Minilo je leto, odkar te več med nami ni

VINKO H A F N E R
Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu in ga imate v lepem spominu.
Vsi njegovi
Forme, Dorfarje, j . februarja 2 0 0 8

ZAHVALA

ZAHVALA

Ob smrti naše drage sestre in tete

IVANE ZADNIKAR

Ob izgubi dragega

RAFAELA BRELIHA

iz Nove vasi

se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in vaščanom, nosačem za izrečena sožalja,
podarjeno cvetje in sveče ter spremstvo na njeni zadnji poti.
Zahvaljujemo se g. župniku Lavrincu za lep pogrebni obred, pevcem za zapete žalostinke
in podjetju Navček, d. o. o. Vsem imenovanim in neimenovanim, iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da je umrl

JANEZ KOŽELJ
upokojeni delavec Pošte Slovenije, P £ Kranj

se iskreno zahvaljujemo vsem, k i so se poklonili njegovemu spominu in ga pospremili na
njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se posebej dr. Mariji Ravniharjevi za njeno pomoč v času
njegove bolezni. Prav tako se zahvaljujemo kaplanu kranjske župnije za toplo izrečene
besede ob zadnjem slovesu.
Žena Francka in ostali njegovi
Kranj, Maribor, Volče, Bukovo, Gorje

Srce Tvoje zdaj počiva
in žalost se v naših srcih skriva.
Med nami ni več Tvojega nasmeha,
snidenje v nebesih naša je uteha!

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je prezgodaj, v 67. letu, zapustil in odšel
k Bogu naš oče, stari ata, brat, stric, nečak, bratranec in tast

ALOJZ JAGODIC
p.d. zgornji Jagoščev ata iz Sv. Lenarta

Na njegovo zadnjo pot smo ga pospremili v sredo, 20. februarja 2008, ob 15.30
na pokopališče v Kranju. Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Delavci Pošte Slovenije, P E Kranj

Kogar imaš rad
nikoli ne umre,
samo daleč je...

Hvala Vsem, ki ste ga obiskali in m u lajšali bolečine zaradi njegove bolezni.
Zahvaljujemo se Vsem, ki ste nam pomagali ob njegovi smrti,
ga prišli pokropit i n se udeležili pogreba in zanj molili!
Vsi njegovi
Februar 2 0 0 8

ZAHVALA

ZAHVAIA

V 76. letu starosti nas je zapustila draga mama, tašča, babica in prababica

Ob izgubi naše drage mame

MARIJA Č E BAŠE K

A N E KOS

roj. Strupi, Grogčeva mama s Prebačevega 25

iz Mač pri Preddvoru

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem ter
P G D Prebačevo-Hrastje za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sve&. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem, nosačem,
zvonarjem, pogrebni službi Navček, osebni zdiavnid dr. Demšarjevi, bolnišnici Golriik odd. 700 - osebju negovalna oddelka. Hvala vsem, ki ste
jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam izrazili sožalje, pokojni darovali
cvetje in sveče, ter jo pospremili na njeni zadnji poti. HVala
g. župniku za lepo opravljen obred, njenim gimnazijskim sošolcem za lep govor, pevcem za zapete pesmi, izvajalcu Tišine in
vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih kakorkoU pomagali in
nam stali ob strani. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste
ohranili v lepem spominu.

Žalujod vsi njeni
Prebačevo, Žeje, 16. februarja 2 0 0 8

Tvoj dom in vrt,
v SPOMIN
tvoj rojstni kraj, valovi moija
ob sončnem zahodu
in vsi, ki smo ostali
brez tebe, te neskončnoV četrtek, 14. februarja, je minilo sedmo žalostno leto, odkar
pogrešamo in cenimo, nam je umrla naša draga žena in mama
kar si nam dala.

CVETKA Ž N I D A R

%

rojena Kobe

Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjate, obiskujete njen
grob in sočustvujete z nami.

Mož Maks, hči Narcisa in sin Boris
Utik, 15. februarja 2 0 0 8

Žalujoči otroci Maruša, Nataša i n Janko

ZAHVALA
v 63. letu je od nas odšla draga mama, stara mama, sestra,
teta in tašča

MARIJA BERIBAK

roj. Špilek

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, denarno
pomoč, sveče ter spremstvo na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo
se gospodu župniku Mitju Stimu, pevcem in Pogrebnemu zavodu iz Kranja za lepo opravljeni pogrebni obred.
Žalujoči: sinova Franci in Jani z družinama, hčerke Marjetka,
Branka in Zdenka z družinami ter ostalo sorodstvo

GG

24

info@g-glas.si

ANKETA

Malo učenja,
veliko zabave
MATEJA RANT

Šolarji si prihodnji teden lahko obetajo nekaj brezskrbnih počitniških dni. Večina si
jih bo predvsem oddahnila
od šolskih obveznosti, nekateri pa bodo kakšen dan
morali žrtvovati tudi za šolo
zaradi "starih grehov".
Foto: Corizd KaviH

Neža Kozel), Kranj:

Mojca Krajnc, Kranj:

Ana Rozman, Kranj:

Jure Mubi, Kranj:

i Neža Rozman, Duplje:

"Upam, da mi bo med počitnicami uspelo uresničiti
načrt, da bom predvsem
veliko smučala s prijatelji in
bratom. Tudi sicer se bom
posvetila športu - sprehodom, kolesarjenju ..."

"Če bo lepo vreme, bom
smučala in se s prijatelji
učila deskat na snegu. Verjetno bom tudi plezala in
hodila v hribe, pa igrala odbojko, mogoče bom šla kdaj
tudi plavat."

"Najprej bo na vrsti šola, saj
bom naredila vse naloge, da
bom potem prosta. Upam,
da bo sneg zdržal in bom
šla s starši smučat. Verjetno
bomo obiskali tudi kakšno
evropsko mesto."

"Večino časa bom preživel s
prijatelji na igrišču. Igrali
bomo košarko in nogomet.
S klubom bomo šli mogoče
tudi na kakšno tekmo v tujino, kar potem vedno združimo z ogledom mesta."

i
i
:
:
:
i
:

Športno obarvane počitnice
v Društvu prijateljev mladine Kranj bodo tudi letos poskrbeli za aktivno preživljanje prostega časa
med zimskimi počitnicami.
MATEJA

RANT

Kranj - Prihodnji teden si
bodo šolarji lahko za nekaj
časa oddahnili od šolskih obveznosti. Da jim le ne bi bilo
preveč dolgčas, bodo poskrbeli organizatorji številnih
počitniških dejavnosti pod
okriljem društva prijateljev
mladine. Pridružili se bodo
lahko športnim dejavnostim
v dvorani, na snegu ali v vodi
ali pa osvojili oziroma izpopolnili računalniško znanje.
Kranjski zavod za šport bo
v športni dvorani na Planini
omogočil igranje nogometa,
košarke ali odbojke, v pokritem olimpijskem bazenu pa
se j i m bo mogoče pridružiti
pri rekreativnem plavanju.
Z a učence od 1. do 5. razreda bodo organizirali tudi
šolo malega vaterpola. Društvo za razvoj športa i n počitniških dejavnosti D o m e n
pripravlja že deseti smučarski živ žav. M e d z i m s k i m i
počitnicami se bodo otroci
pod vodstvom i z k u š e n i h

"Med počitnicami se bom
tudi učila, saj moram popraviti 'stare grehe' - slabe
ocene iz preteklosti. Sicer
pa bom s prijatelji deskala
na snegu, prebrala kakšno
knjigo in se naspala."

LJUBL)ANA

Večini upokojencev za 3,2 odstotka višje pokojnine
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je sklenil, da se bodo pokojnine večini upokojencev z letošnjim 1. januarjem zvišale za 3,2 odstotka, preostalim, med
njimi tudi lani upokojenim, pa za 3,8 odstotka. Najnižja pokojninska osnova od i. januarja dalje znaša 495 evrov in najvišja 1.979, državna pokojnina 165 evrov, kmečka pokojnina
2 1 0 evrov in kmečka borčevska pokojnina 420 evrov, limit za
del vdovske pokojnine pa 80 oz. 1.593 ®vrov. Po novem zakonu o varstvenem dodatku, ki je začel veljati 1. februarja, zavod s sklepom določi tudi mejni znesek in dohodkovni cenzus za pridobitev oz. uveljavitev pravice do varstvenega dodatka. Mejni znesek znaša od i. februarja dalje nekaj manj
kot 4 0 4 evre, dohodkovni cenzus pa skoraj 389 evrov. Zavod
je že pozval 1.755 upokojencev, ki so lani zaradi različnega
načina usklajevanja pokojnin in varstvenega dodatka izgubili dodatek, da lahko znova vložijo zahtevek. C. Z.

BEGUNJE

S kolesom od Kruševa do Begunj

Prihodnji teden bodo šolarji uživali na počHnicah./Foto: conzd Kavtit
učiteljev smučanja lahko naučili smučati ali pa izpopolnili svoje smučarsko znanje.
Športna šola Pepe pa otroke
vabi na z i m s k e počitnice s
Pepetom. V pokritem olimpijskem bazenu bodo organizirali plavalni tečaj i n tedensko plavalno varstvo, v
okviru katerega bodo poskrbeli tudi za aktivnosti n a

snegu in družabne igre. Studio T a n g o pa v gasilskem
domu v Britofu tako za osnovno- kot srednješolce pripravlja tečaje družabnega
plesa, 1 2 - i i m i tečaj kitare ter
tečaj, kako se učimo i n sproščamo. V počitniške plesne
tečaje vabi še plesna šola Urška, Ipis Kranj pa v zimsko
šolo računalništva.

Zagotovo bo veselo tudi na
zimovanju v Javomiškem
Rovtu, ki ga organizira dnevni center za mlade i n druži-

Ekstremni kolesar D u š a n Vodlan iz Krškega (na sliki) začenja letošnje leto v znamenju številke 5. Rojen je bil leta 1955,
na poseben način pa bo proslavil pet olimpijskih krogov,
saj bodo letos olimpijske igre v Pekingu, in 55-letnico Avsenikove glasbe. Njej v čast bo predvidoma junija iz Kruševa v
Makedoniji, kjer je pokopan znani makedonski pevec Toše
Proeski, s kolesom krenil proti Begunjam in pri Avseniku
končal načrtovano kolesarjenje, j. K.

ne Skrlovec. V okviru programa, ki so ga mladi oblikovali sami, bodo dneve izkoristili za smučanje, ledno plezanje i n drsanje, v primeru
slabega vremena pa tudi za
kopanje.
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ODEJA : HIT KRANJSKA GORA H
SOBOTA, 2 3 . 2. 2 0 0 8 , ob 17.30'
ŠPORTNA DVORANA P O D E N

VABLJENI!

Mladoporočenci
V Kranju sta se 14. februarja poročila Matic Kogovšek in
Maja Krajnc. Mladoporočencema čestitamo in jima podarjamo polletno naročnino na Gorenjski glas.
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Napoved za Gorenjsko
v petek, soboto in nedeljo bo prevladovalo sončno vreme z
občasno povečano oblačnostjo, zlasti v nedeljo na območju
škofjeloških in bohinjskih hribov. Občasno bo pihal jugozahodni veter. V soboto in nedeljo bo razmeroma toplo.
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