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)va obraza drame v Prešernovem 
Osrednji kulturni dogodek v Kranju, Teden slovenske drame, je v polnem teku. 

IGOR KAVČIČ 

Kranj - Praznik slovenske 
ciramatike, festival najboljših 
gledaliških predstav, nastalih 
na podlagi slovenskih besedil 
v preteklem letu. Takih in po-
dobnih besednih zvez v lepo-
rečju slovesnih nagovorov, 
tudi na torkovem slavnost-
nem odprtju 38. tedna slo-
venske drame ni bilo malo. 
Povedano tudi letos še kako 
drži. V manj kot štirinajstih 
dneh se bo v okviru festivala 
zvrstilo šestnajst uprizoritev 
slovenskih besedil, osem v 
tekmovalnem in pet v sprem-
ljevalnem programu, v med-
narodnem programu pa 
bodo na sporedu še tri pred-
stave tujih gledališč. Teden 
slovenske drame pa je tudi 

Kazalce za eno uro 
naprej! 

Direktiva Evropske unije za-
poveduje članicam, da mo-
rajo zadnjo nedeljo v marcu 
uvesti poletno merjenje 
časa. Zato bomo v nedeljo, 
30. marca, ob dveh zjutraj 
premaknili urine kazalce za 
eno uro naprej na tretjo uro. 
Noč bo za eno uro krajša. 
Poletno merjenje časa bo 
trajalo do zadnje nedelje v 
oktobru, ko bo s premaknit-
vijo ure nazaj znova začelo 
veljati srednjeevropsko mer-
jenje časa.). K. 

aktiven spodbujevalec sloven-
ske dramske ustvarjalnosti, 
saj že skoraj trideset let na fe-
stivalu za najboljše izvirno 
slovensko dramsko besedilo 
podeljujejo nagrado Slavka 
Gruma, ki v evrih "tehta" več 
kot na primer nagrada Pre-
šernovega sklada. Odkar fe-
stival pripravlja sedanja ekipa 
Prešernovega gledaUšča, pa 
bodočo dramsko ustvarjal-
nost spodbujajo tudi z dram-
skimi delavnicami. 

Gledališko dogajanje v 
Kranju pa ima vsako leto 
tudi vedno izrazitejšo drugo 
plat medalje. Če je bila v pr-
vih letih v ospredju pred-
vsem želja po festivalskem 
razvoju in njegovi promociji 
v javnosti, je ob današnjem 
več kot zgledno pripravlje-

nem in dovolj široko zastav-
ljenem programu festival-
skih dogodkov na vrsti raz-
mislek o tem, ali je gledali-
ška dvorana s pripadajočo 
infrastrukturo v svoji dotra-
janosti še primerna za tako 
veUke dogodke. V prihod-
njem letu bomo začeli zbira-
ti dokumentacijo za obnovo 
gledališča, je spodbudna no-
vica iz slovesnega nagovora 
župana kranjske občine, 
ustanoviteljice Prešernovega 
gledališča, Damijana Peme-
ta. Ugotovitev gostitelja, rav-
natelja gledališča Boruta Ve-
selka pa, da bo torej v sreč-
nih okoliščinah namesto 
polne dvorane ob odprtju 40. 
tedna slovenske drame na 
tem mestu gradbena jama. 
Naj se predstava torej začne. 

Na Bledu pogovor 
o evropski zavesti 
udeležence 40. mednarodnega srečanja PEN na 
Bledu je včeraj sprejel tudi predsednik republike 
dr. Danilo Tiirk. 

JOŽE KOŠNJEK 

Bled - S pogovorom o evrop-
ski zavesti se je začelo včeraj 
na Bledu 40. mednarodno 
srečanje PEN, ki združuje pi-
satelje in razumnike iz vsega 
sveta. Blejska srečanja so bila 
dolgo edina priložnost za 
srečevanje pisateljev, pesni-
kov in drugih kulturnih 
ustvarjalcev iz takrat še raz-
deljenega Vzhoda in Zaho-
da. Letošnjega srečanja se 
udeležuje 65 predstavnikov 
PEN centrov iz 30 držav. 
Včeraj jih je v hotelu Toplice 

sprejel predsednik republike 
Danilo Tiirk. Mednarod-

no srečanje bo trajalo do 30. 
marca. Udeleženci bodo svo-
ja dela v matemih jezikih 
brali na literarnih večerih v 
Radovljici, v Grosupljem, v 
Trzinu in na Bledu. Predsed-
nik slovenskega PEN centra 
je Tone Peršak, njegov član 
pa je tudi dr. France Bučar, 
ki je na včerajšnji razpravi 
dejal, da vlada med evropsko 
idejo in evropsko zavestjo ve-
lik razkorak in da veliki naro-
di evropsko zavest pogosto 
enačijo s svojimi interesi. 
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v uvodu je igral "kvazi orkester". Prešernovo gledališče je resnjčno, znotraj in zunaj. 
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25 A K T U A L N O 

Za Corki premalo 
denarja 
Bo projekt Corki, ki naj bi oiistil po-
rečje zgornje Save, sploh mogoče iz-
peljatr.) Ministrstvo za okolje je za 
projekt kanalizacije i n preskrbe z 
vodo namenilo bistveno premalo de-
narja, zato bodo župan i (obirali in pri-
tiskali na odgovorne. 
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G O R E N J S K A 

Radioaktivni odpadki 
jih skrbijo 

Prebivalci iz okolice nekdanjega Rud-
nika urana Žirovski Vrh niso navduše-
ni nad predlogom, da bi na odlagališ-
če Jazbec pripeljali več kot 40 sodov z 
radioaktivnimi odpadki. Nekateri 
sami merijo sevanje. 

R A Z G L E D I 

Borili se bomo za zmago 
na volitvah 
Socialni demokrati še nikoli doslej 
niso bili tako blizu možnosti, da zma-
gajo na volitvah, pravi prvak največje 
opozicijske stranke Borut Pahor, ki v 
primeru volilne zmage lahko postane 
prihodnji predsednik slovenske vlade. 
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K M E T I j S T V O 

Krokarji napadajo 
jagnjeta 
Krokarji so lani na Zgornjem Gorenj-
skem pokončali 2 i jagnjet. P o l e j kro-
karjev delajo škodo tudi velike zveri. 
Zavod za gozdove si ob zahtevah za 
Izredni odstrel želi hitrejši odziv mi-
nistrstva za okolje in prostor. 
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V R E M E 

Danes bodo :gutmj še mhk 
padavine, ki bodo počad 
ponehale. Popoldne se bo delno 
:^'asnUo. V soboto in nede§o ho 
povečini sončno in toplo. 

^ -2/i3X 
jutri: pove&u sončno 
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PREDSEDOVANJE EU 

BRDO 

Srečanje zunanjih ministrov na Brdu 

V kongresnem centru na Brdu danes in jutri poteka neformal-
no srečanje zunanjih ministrov držav članic EU - Gymnich, ki 
ga vodi predsednik Sveta EU za splošne zadeve in zunanje 
odnose, slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel. Zasedanje 
se je začelo z razpravo o Bližnjem vzhodu, pogovarjajo se tudi 
o odnosih med Evropsko unijo in Rusko federacijo. Slovensko 
predsedstvo pripravlja vrh EU-Rusija, ki bo junija v Rusiji, ju-
tri pa bodo govorili o prizadevanjih slovenskega predsedstva 
za utrjevanje miru in stabilnosti na zahodnem Balkanu in za 
oživitev Solunskega programa, s katerim je leta 2003 Evrop-
ska unija zagotovila vsem državam Zahodnega Balkana ev-
ropsko prihodnost, torej članstvo v EU, ko bodo za to izpol-
njevale pogoje. Beseda bo o medkulturnem dialogu, ki mu je 
Evropska unija namenila leto 2008 in je tudi ena od prednost-
nih nalog slovenskega predsedstva. Na neformalnem sreča-
nju ministrov sodelujeta tudi evropska komisarka za zunanje 
odnose in evropsko sosedsko politiko Benita Ferrero Waldner 
in komisar za širitev Olli Rehn. D. Ž. 

ŠKOFJA LOKA 

Sivi panterji tudi v Ško^i Loki 

Sivi panterji in Liberalna demokracija Slovenije sta organizira-
la okroglo mizo na temo Kakšne pokojnine nam prinaša pri-
hodnost? Svoje prispevke so predstavili Anka Tominšek, )ože 
Kastdic, Blaž Kavčič, Niko Kavčič in Ivan Kristan. Opozorili na 
problem padanja življenjskega standarda upokojencev in kot 
enega največjih problemov omenili podržavljenje KAD-a, ki je 
bil prvenstveno ustanovljen ravno z namenom, da bi upoko-
jenci lahko kljub negativnim demografskim trendom ohranili 
primeren standard, ki bi jim omogočil varno prihodnost. Zav-
zeli so se, da bf se upokojencem omogočilo delo tudi pri viš-
ji starosti, kar bi dalo aktivne in bolj zdrave upokojence in 
hkrati nižje finančne obremenitve za državni proračun. Kritike 
pa je bil seveda deležen tudi sedanji način usklajevanja rasti 
pokojnin z rastjo plač, ki prizadene ravno tiste z najnižjimi po-
kojninami, saj se njihove pokojnine zmanjšujejo, pada pa tudi 
delež pokojnin v družbenem bruto proizvodu Slovenije. V raz-
pravi se je tudi pokazalo, da upokojence poleg pokojnin skr-
bijo tudi pomanjkanje prostora v domovih za upokojence, 
premalo raznovrstnih možnosti za bivanj« in oskrbo, negoval-
nih domov in bolnišnic. 

Po zaključku okrogle mize pa so se simpatizerji Sivih pan-
terjev, seniorske organizacije LDS, zbrali na ustanovni seji 
občinskega odbora Sivih panterjev Škofja Loka. Predsednik 
je postal Milko Okorn, podpredsednica Alenka Pokom Kav-
čič in sekretarka jerca Pokorn. D. Ž. 

KRAN) 

Shod gorenjskih socialnih demokratov 

Na Slovenskem trgu v Kranju bo jutri, 49. marca, shod Soci-
alnih demokratov Gorenjske. Začel se bo ob 10.30, nastopili 
pa bodo Fake Orchestra, Sašo Hribar in Partizanski pevski 
zbor. Osrednji gost bo predsednik SD Borut Pahor. D. Ž. 

© NOTARKA 
MATEJA ANDREJAŠIČ 

Cenjene stranke obveščam o SELITVI NOTARSKE 
PISARNE z naslova Partizanska cesta 10 F, 
v pritličje nove stavbe n a Koroški cest i 19 , Kranj, 
v ponedel jek , 31. m a r c a 2 0 0 8 
(v rumeno stavbo tik ob Gimnaziji Kranj, kjer se nahaja 
tudi Center za socialno delo). 

Koroška cesta 19 (pritličje), 4000 Kranj 
Tel. 0 4 / 2 0 2 0 550, fax: 0 4 / 2 0 2 0 5 5 1 
e-pošta: notarka.am@siol.net 

nrilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme J A N E Z J A N iz Zgornjih Gorij. 

Po novem dosmrtna ječa 
Poslanci državnega zbora so ta teden med drugim obravnavali tudi sklop zakonov s področja 
pravosodja in med njimi opravili tudi prvo obravnavo predloga kazenskega zakonika. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Ljubljana - Ključne novosti 
novega kazenskega zakonika 
so: uvedba dosmrtne zapor-
ne kazni za storilce najhujših 
kaznivih dejanj; register sto-
rilcev kaznivih dejanj zoper 
spolno nedotakljivost mlado-
letnih oseb (pedofilov), ki s 
posebnim zakonom ne bodo 
nikoli izbrisani iz kazenske 
evidence; obsojenci bodo 
manjše kazni lahko odslužili 
v hišnem priporu ali s huma-
nitarnim delom; uvedba no-
vih kaznivih dejanj, denimo 
šikaniranje na delovnem me-
stu (mobbing) ali pa prepre-
čevanje delodajalca, da bi de-
lavka v času zaposlitve zano-
sila; onesnaževanje okolja, 
predrzna vožnja v prometu, 
uzakonitev kazenske odgo-
vornosti urednikov in lastni-
kov medijev v primeru dejanj 
zoper čast in dobro ime, stor-
jeno I tiskom. 

Now kazenski zakonik, ka-
terega avtorji so priznani 
pravni strokovnjaki, med nji-
m i tudi Mitja Deisinger, ki 
ga predsednik repubi^r -
predlaga za ustavnega sodiu-
ka, je poslancem v državnem 

Noverrru kazenskemu zakonu nasprotuje tudi Darja Lavtižar 
Bebler (SD). / F»TO " N J DOH 

zboru predstavil pravosodni 
minister Lovro Štunn. Seda-
nji kazenski zakonik, sprejet 
leta 1994, vsebuje preveč 
ostankov kazenskopravne 
miselnosti iz prejšnjega tota-
litarnega komunističnega re-
žima. Enakega mnenja so 
koalicijske stranke, ki so v 
razpravi napovedale podporo 
kazenskemu zakoniku, ž ne-
k^ pridržki ga podpirata tudi 
SNS in Lipa. Branko Grims 
(SDS) je dejal, da je potre-

ben, ker se je spremenilo 
družbeno in vrednostno oko-
lje. "Šel bo v smeri evropskih 
vrednot, ščitil človekovo živ-
ljenje, njegovo dostojanstvo, 
šfitil bo naše otroke, prinaša 
boljšo zaščito zaposlenih in 
tudi človekovega okolja," je 
dejal poslanec iz Kranja, o 
dosedanjem zakonu pa dejal, 
da gre za jugoslovanski ka-
zenski zakon, ki je bil leta 
1994 toliko preoblikovan, da 
so iz njega izločili samo tisto. 

Drugi po številu svetnikov 
Novoustanovljena svetniška skupina Zares ima v 33-članskem kranjskem 
mestnem svetu osem članov. 

MATEJA RANT 

Kranj - "Na prvem mestu bo 
odprtost, ne bomo vztrajali 
pri svojem za vsako ceno. 
Tako bomo, upam, znižali 
raven konfliktov v mestnem 
svetu," je ob predstavitvi no-
voustanovljene svetniške 
skupine Zares, ki v 33-
članskem kranjskem mest-
nem svetu šteje osem članov, 
poudaril vodja nove svetni-
ške skupine Alojzij Potočnik. 

Po številu članov so tako za 
SD postali druga najmočnej-
ša svetniška skupina v kranj-
skem mestnem svetu. Poleg 
Igorja Velova so se ji pridru-
žili še Petra MohorSč, Vito 
Rožej in Jakob Klofutar z liste 
Mladi za Kranj, neuradno pa 
naj bi v prihodnjih dneh to 
storil še Rudi Čebulj. Iz LDS 
pa so poleg Alojzija Potočni-
ka k Zares prestopili tudi 
Alenka Bratušek, Stane Štraus 
in Nataša Robežnik, tako da 
ima LDS v svetu le še dva čla-
na, Darka Zupanca in Andre-
ja Dolenca. Vzroki za pre-
stop, je poudaril Alojzij Po-
točnik, niso od včeraj, saj so 
ga pripravljali že najmanj leto 
dni. V okviru programske za-

V sredini predsednik pokrajinskega odbora Zares Igor Velov, 
levo vodja novoustanovljene svetniške skupine Alojzij 
Potočnik, desno njegov namestnik Jakob Klofutar. 

snove stranke Zares pričaku-
jejo možnost za učinkovitejše 
delo v mestnem svetu. 

Na odločitev štirih svetni-
kov, da zapustijo svetniško 
skupino LDS, se je včeraj od-
zval tudi predsednik mestne-
ga odbora LDS Kranj Andrej 
Dolenc. "Ocenjujemo, da so 
ti izstopi nekoliko zakasnele 
reakcije na izstope, ki so se 
zgodili v stranki na nacional-
ni ravni v preteklem letu," je 
poudaril in dodal, da taka od-
ločitev za nikogar ni bila lah-

ka, na kar kaže tudi dejstvo, 
da so o tem razmišljali tako 
dolgo. "Ali bodo takšna deja-
nja nagradili ali kaznovali, pa 
bodo na prihodnjih lokalnili 
volitvah presodil volivci 
sami." Dodal je še, da zaradi 
tega še ne razmišljajo o od-
hodu iz koalicije. "Pričakuje-
mo pa, da bo nova realnost v 
mestnem svetu prinesla do-
ločene spremembe v načinu 
delovanja te koalicije, ki se 
bodo odrazile v ustreznem 
aneksu k pogodbi." 

kar je bilo v izrecnem na-
sprotju z ustavo. 

V opozicijskih strankah 
SD, Zares in LDS pa menijo, 
da predlagani kazenski zako-

. nik ni ustrezen. Tako gorenj-
ska poslanka Darja Lavtižar 
Bebler (SD) meni, da si mo-
dema demokratična država, 
ki temelji na varovanju člove-
kovih pravic, temeljnih svo-
boščin in vladavini prava, ne 
bi smela privoščiti tako kore-
nitega posega v kazenski za-
konik. Dodaja, da naš kazen-
ski zakonik ni nesodoben ali 
v neskladju z evropsko ka-
zensko zakonodajo, kot pozi-
tivno jo je ocenil tudi Inštitut 
Maxa Plancka v Nemčiji, in 
tudi v analizah in poročilih 
sveta Evrope, ki so kdaj obra-
vnavala kazenske zakone v 
državah Članicah, ni zasledi-
la, da bi bilo z našo zakono-
dajo kaj narobe. Sicer pa Ev-
ropska unija ne nalaga pose-
gov v nacionalne kazenske 
zakonodaje. Poslanci so po-
leg kazenskega zakonika to-
krat obravnavali še novelo za-
kona o kazenskem postopku 
in zakona o izvrševanju ka-
zenskih sankcij ter predlog 
zakona o odvetniški tarifi. 

KRANJ 

Darilo vojske 
Gorenjskemu muzeju 

V počastitev četrte obletnice 
vstopa Slovenije v Zvezo 
NATO ter rojstnega dne ge-
nerala Rudolfa Maistra 
bodo danes ob 12. uri v 
Mestni hiši v Kranju pred-
stavniki Slovenske vojske iz-
ročili zastavo Zveze NATO 
in predmete iz vojaškega 
življenja Gorenjskemu mu-
zeju. Od 13. do 18. ure pa bo 
Gorenjski muzej odprl svoja 
vrata za vse pripadnike Slo-
venske vojske in njihove 
družinske člane. S. K. 

PLANICA 

Borci vabijo na Planico 

Združenje borcev za vred-
note NOB iz Kranja jutri, 29. 
marca, ob io. uri, prireja 
slovesnost pri spomeniku 
na Planici v počastitev spo-
mina na štirinajst borcev 
prve Selške čete Cankarjeve-
ga bataljona in narodnega 
heroja Staneta Žagarja, ki so 
leta 1942 padli v boju z 
Nemci. Govornik bo pred-
sednik državnega sveta Blaž 
Kavčič. Nastopili bodo: Pi-
halni orkester Mestne obči-
ne Kranj, učenci podružnič-
ne šole Žabnica in OŠ Sta-
neta Žagarja, pevski zbor 
Svoboda iz Stražišča in vo-
jaki slovenske vojske. D. Ž. 

mailto:notarka.am@siol.net
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O človeških dušah 
in duhu časa 
Na letošnji natečaj za najboljše novo izvirno dramsko besedilo je prispelo triinštirideset besedil, 
strokovna žirija pa je za nagrado Slavka Cruma nominirala štiri avtorje, ki jih tokrat predstavljamo. 
Nagrajenec bo znan na zaključni slovesnosti 38. tedna slovenske drame 6. aprila. 

IGOR KAVČIČ 

Gregor Fon: 
Pes, pizda in peder 

Gregor Fon je nominiran za 
besedilo Pes, pizda in peder. 
"Za debitanta/veterana, delo 
je moj dramski prvenec, je 
bila nominacija najprej šok. 
Dobesedno. Neki petek zjutraj 
me je zbudila vaša kolegica iz 
revije, ki se ukvarja s kulturo, 
in me vprašala zelo podobno 
kot vi zdaj. Mlada dama je bila 
več kot profesionalna, saj je po 
pol minute dojela, da si z ne-
kom, ki je v blagem katatonič-
nem šoku, po telefonu nima 
kaj pomagati, in mi je vpraša-
nja raje poslala... Nominacija 
za Grumovo nagrado poleg 
prestiža (ki ni zanemarljiv) 
zame pomeni predvsem 
spodbudo in potrditev, da 
mislim v pravi smeri oziroma 
smeri, ki zanima še k(^a dru-
gega. Kot "avtor mlajše gene-
racije" pa sem vesel tudi pro-
mocije in priznanja stroke," je 
povedal Fon, ki o svojem bese-
dilu razmišlja: "Mislim, da na 
splošno obstajata samo dve vr-
sti dramskih del. Tista, ki se 
ukvarjajo z arhetipskimi pro-
blemi in strahovi, in ona, ki so 
bolj ali manj točen zapis neke-
ga dogodka, stanja, konflikta. 
Prva včasih postanejo klasika, 
slednja pa se povečini znajde-
jo v predalih in na policah, ko 
pojavna oblika življenja, ki jo 
opisujejo, ni več modema. 
Moj tekst globoko sodi v dru-
go kategorijo. Najbrž pa je 
tudi v na videz banalni situaci-
ji - trije stari prijatelji se sreča-
jo v gostilni in pod čedalje več-
jim vplivom substanc govorijo 
čedalje večje bedarije - mogo-
če brati tako strahove in fo-
stradje posameznika kot tudi 
nestrpnost, ignoranco ... 
S k r a ^ stvari, ki so v naši 
družbi več kot prisotne, a se v 
glavnem ukvarjamo s tem, 
kako jih ne bi videli. Tako ne-
kako kot bodica morskega jež-
ka, ki je ne greš kopat iz pod-
plata, dokler se vse skupaj ne 
vname. I n vsi vemo, da se pri 
taki operaciji uporablja obilo 
razkužila. Tako od zunaj kot 
od znotraj." 

Rokgre: Smeti na luni 

Že uveljavljen dramatik 
Rok Vilčruk, ki ga poznamo 
pod psevdonimom rdcgre, je 
Grumovo nagrado prejel leta 
2000 za delo To, pred leti je 

bil zopet med nominirand, to-
krat pa o nominaciji za besedi-
lo Smeti na luni razmišlja: 
"Kaj pomeni Človeku mesečna 
plača? Kaj ti pomeni, če med 
številnimi kandidati za službo 
prideš v ožji izbor.̂  Kaj te po-
tem loči od službe? Vse aU čis-
to malo? Doma te vsi trepljajo, 
vendar službe še nisi dobil. 
Ampak priti v ožji izbor vse-
eno pomeni, da nekaj veljaš, 
in ni vrag, da ne bi nekoč do-
bil kakšne dobre službe," o te-
matiki, ki se jo loteva v besedi-
lu, pa dodaja: "Povedati želim, 
da ljudje smetimo, da delamo 
drug iz d m g ^ smeti, ker se 
vedno nekje zapuščamo, da je 
otroška duša univerzalna in 
človek se hvala bogu nikoli ne 
loči od nje, le igramo se odra-
sle, da svedoba zvezde potuje 
railijone let iz svoje oddaljene 
galaksije, samo da jo mi vidi-
mo, in ji ni težko, kajti brez 
nas bi bile zvezde le skupek 
strjenega prahu, mi jih oživi-
mo ... pa četudi so smeti na 
luni, naj le bodo, kajti to je 
znak življenja. Prepleteni smo 
z vsem, v vsem, ta dualnost, ki 
nas bega, je lahko naša sreča 
ali žalost Izberemo pot In kar 
je najpomembneje: Ne sodi-
mo! Ne sodimo, dokler ne po-
znamo celotne zgodbe! Hudo 
smo ljudje nagnjeni k temu in 
to je ena naših največjih na-
pak. Površnost!" 

Evgen Car Štrki umirajo 

Evgen Car prihaja iz igral-
skih vrst tokrat pa je nomiru-
r a n za dramo Štrki umirajo. 
"Pred petnajstimi leti sem na-
pisal monodramo Poredušov 
Janoš, ki sem jo igral več kot 
tristokrat, doma in v tujini za 
naše zdomce. Ko sem pred tre-
mi leti začel pisati dramo Štrki 
umiryo, sem premišljeval, da 
bi besedilo napisal v verzih, pa 
sem se kasneje odločil za 
dramsko obliko. Brez kakšne 
posebne ambicije sem ga pri-
javil tudi na natečaj za Grumo-
vo nagrado, zato sem bil še to-
liko bolj vesel, ko sem izvedel, 
da sem med štirimi nomini-
rand," ob nominaciji razmiš-
lja Car, o besedilu pa dodaja: 
"Prvi vzgib za besedilo sem do-
bil, ko sem se "potepal" po Go-
ričkem in mi je prijatelj pred-
stavil Škota, ki je v teh krajih 
kupil staro posestvo. Tematika 
me ie začela zanimati, namreč 
zakaj, iz kakšnih nagibov ljud-
je prodajajo svoje domačije. 
Kmet je namreč tisti, ki čuva 
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svojo zemljo, saj je iz nje zrasel 
in od nje živL Domača zemlja 
je nekoč šla iz roda v rod kot 
nekaHna štafeta, oče jo je pre-
pisal svojemu sinu, ta naprej 
svojemu ... Ampak, ko gredo 
njegovi otrod s trebuhom za 
kruhom v mesto in če ostareli 
oče še nima vnukov, se situad-
ja spremeni. Veriga je preki-
njena. Take zgodbe so značfl-
ne tudi za druge slovenske po-
krajine, zato se mi zdi, da je to 
za nas, Slovence, zelo prepo-
znavna tematika." 

Saša Pavček: Pod snegom 

Tudi četrta nominiranka 
Saša Pavček prihaja iz igral-
skih vrst, v zadnjih letih pa je 
postala prepoznavna tudi kot 
odlična dramatičarka. Njeni 
monokomediji Bužec on, buž-
ca jaz in Al' en, al' dm sta že 
navdušili tako stroko kot gle-
dalce. Tokrat je nominirana za 
ljubezensko dramo Pod sne-
gom. "S pisanjem drame Pod 
s n ^ m sem v zadnjih letih ži-
vela vsaj zame dragoceno živ-
ljenje, ki me je osmišljalo, 
navdajalo z dvomi, vzponi, 
padd, radostjo. Ta samotni, 
tudi trdi čas je končan in vese-
la sem, da je moje delo opaže-
no. Mislim pa tudi, da natečaj 
ni športna tekma, kjer bi bilo 

Saša Pavček / fom rma DCM 

vse izmerljivo in primerljivo; v 
tem je edinstven čar, saj vsaka 
doba in vsak Človek izbira po 
svoje, zato je lepo, če si danes 
med izbrand. Največja sreča 
pa je, da ti je bilo sploh dano 
pisati in da črke ostanejo na 
papirju in lahko veliko kasne-
je zaživijo v drugačni luči." 
"Prej omenjeni komediji sta 
vezani na Mediteran, tokrat 
ste se podali v gore." "Obe 
omenjeni deli sta mediteran-
ski komediji, blizu mojemu 
temperamentu in humorju, 
očitno pa nosim v sebi tudi 
drugačne svetove. Majhna, 
ozka sreda našega prostora in 
odnosov v družbi me večkrat 
duši, ta tesnoba in brezizhod-
nost me je zvlekla v sotesko 
hladnega hribovja, ker se pod 
belino besed razkriva kruta 
zgodba ljubezenskega trikot-
nika med mamo, hčerko in 
njenim fantom. Kot igralka 
obožujem raznolikosti, noro-
sti, pri pisanju se rada igram z 
besedami, legami jezika, vna-
prej se zavestno ne odločam 
za stil pisanja, raje se prepuš-
čam. Pod sn^om sem začela 
pisati v pogovomem, sodo-
bnem jeziku, a me je odpelja-
lo v pesnitev, nekako tako sli-
šim padanje snega na razžar-
jeno vest," o svoji novi drami 
razmišlja Pavčkova. 

Za Gorki 
premalo denarja 
Bo projekt Gorki, ki naj bi očistil porečje zgornje 
Save, sploh mogoče izpeljati? 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Kranj - Projekt preskrbe z 
vodo in čiščenja odpadnih 
voda v zgornjem porečju 
Save, ki so ga poimenovali 
Gorki (Gorenjska komunal-
na infrastruktura) je na težld 
preizkušnji, še preden so ga 
prijavili na razpis za sofi-
nanciranje iz kohezijskega 
sklada EU, V njem sodeluje 
18 občin (ne le z Gorenjske), 
ki so s pripravo dokumenta 
identifi^dje investidjskega 
projekta ugotovile, da za 
gradnjo kanalizadje, čistil-
nih naprav i n vodovodnega 
omrežja potrebujejo skupno 
136 milijonov evrov (od tega 
za kanalizadje 103 milijone 
in za preskrbo z vodo 33 nu-
lijonov evrov). Ministrstvo 
za okolje in prostor (MOP) 
je za oba dela projekta skup-
no namenilo zgolj 62 milijo-
nov evrov! 

O problemu, da bi lahko z 
12 milijoni evrov, ki jih je 
MOP namenil za gradnjo 
vodovodnega sistema, uredi-
l i zgolj Krvavški vodovod, 
smo pisali v prejšnji številki 
Gorenjskega glasa. Vendar 
enako velja tudi pri gradnji 
kanalizadje i n čistilnih na-
prav (zgolj kranjska bo s pri-
marnimi vodi stala okrog 25 
milijonov evrov!). Zato obči-
ne, ki so vključene v projekt, 
od MOP zahtevajo, da jim za 

čistilne naprave in kanaliza-
djske primarne vode name-
ni vsaj približno 65 milijo-
nov evrov in za primarne 
vode za preskrbo z vodo vsaj 
približno 27 milijonov ev-
rov. 

"Do tega zneska smo pri-
šli potem, ko smo pregledali 
vse investicije in v soglasju z 
občinami izbrali samo naj-
bolj potrebne. Trenutno pa 
številke kažejo, da bi za po-
trebe čiščenja Gorenjske do-
bili zgolj 35 milijonov evrov 
za kanalizadjo in 7,5 milijo-
na evrov nepovratnih sred-
stev za preskrbo z vodo. To 
pa je odločno premalo," je 
številke še konkretaeje ob-
razložil Bogo Filipič, direk-
tor Regionalne razvojne 
agencije Gorenjske. Skrče-
ne investicije danes pome-
nijo gradnjo novih petih či-
stilnih naprav, 160 kilome-
trov kanalizadje in 120 kilo-
metrov vodovodnega omrež-
ja. Da bi to lahko uresničili, 
so župani sprejeli sklep, da 
bodo začeli lobirati i n priti- -
skati na vse, ki določajo 
vrednost nepovratnega de-
narja. "Če bi hitro dobili po-
trdilo s strani države, bi vlo-
go na razpis lahko oddali v 
mesecu in pol," zagotavlja 
Filipič in doiija, da bi to po-
menilo začetek gradnje v 
letu 2009, kar je tudi skrajni 
rok. 
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R I B N O 

Praznik šole v Ribnem 

Danes, 28. marca, ob 17 . uri bodo v Zadružnem domu v Rib-
nem proslavili i20-letnico tamkajšnje osnovne šole. Ribrjani 
so že zgodaj dobili svojo faro in šolo. Šolo so začeli graditi 
avgusta i886. Naslednje leto se je v njej že začel pouk. Šol-
sko poslopje je bilo med drugo svetovno vojno požgano, 
vendar so krajani že leta 1946 začeli obnavljati. Januarja 1948 
se je v njem že začel pouk. V letošnjem šolskem letu obisku-
je šolo 49 učencev od prvega do petega razreda. J. K. 

C O R I Č E 

Urbančev pohod na Kriško goro 

Svojci pred šestimi leti umrlega Lojzeta Urbanca iz Corič 
bodo organizirali tudi letos spominski pohod na Kriško goro. 
Pohod bo v nedeljo, 30. marca. Zbirališče pohodnikov bo med 
IG. in 12. uro v planinski koči v Gozdu, do katere je mogoče 
priti po smereh Coriče-Svarje-Cozd, Svarje-Gozd, Colnik-
Gozd In Veterno-Cozd. Sledil bo vzpon na Kriško goro. J. K. 

SORA 

Koncert v spomin na Zdravka Valentina Vebra 

V Kulturnem domu v Sori se bo danes, 28. marca, ob 19.30 
začel koncert z naslovom Sem pevec ... v spomin na Zdrav-
ka Valentina Vebra. Nastopili bodo moški pevski zbor K U D 
Oton Župančič Sora, mešani pevski zbor K U D Dolenjske 
toplice ter Lovski pevski zbor Medvode. Prireditev bo pove-
zoval Franc Jenko Podhomski. M. B. 
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Za praznike malo turistov 
Letošnji zgodnji in mrzli velikonočni prazniki turističnih delavcev niso navdušili, prve goste pa so te 
dni že sprejeli v blejskem kampu. 

V I L M A STANOVNIK 

Bled - "Letos je bila velika noč 
res zelo zgodaj, zasedenost 
hotelov pa je bila na Bledu 
precej slabša kot v lanskem 
letu. Tudi letos so prevladova-
li gostje iz sosednje Italije, ki 
jih je bilo tudi 17 odstotkov 
več kot v lani in so poskrbeli 
za kar 6 1 odstotkov nočitev v 
prazničnih dneh, bistveno več 
kot lani pa je bilo gostov iz 
Madžarske. Bolje so bili zase-
deni hoteli višje kategorije 
oziroma tisti, ki so imeli pri-
pravljene velikonočne pakete, 
v katere so lahko vključili tudi 
ponudbo za dobro počutje ali 
poseben animacijski pro-
gram za otroke, saj je bilo 
med gosti veliko mladih dru-
žin," je povedala Eva Štravs 
Podiogar, direktorica Turiz-
ma Bled, kjer so poskrbeli, da 
so gostje vseeno občutili ne-
kaj prazničnega utripa. 

"Na Tur izmu Bled se trudi-
mo, da z velikonočnimi prire-
ditvami poskrbimo za praz-
nično razpoloženje. Skupaj s 
hotelom Park smo na terasi 
Kavarne pripravili velikonoč-
ni sejem domače in umet-

Čeprav so bili letošnji velikonočni prazniki zgodaj in vse prej kot v pomladnem vremenu, 
so konec prejšnjega tedna že odprli tudi blejski kamp. /f«o; Anka buIOT« 

nostne obrti, ki je bil v nede-
ljo tudi zelo dobro obiskan. V 
nedeljo popoldne je bil v Tr-
govskem centru promenadni 
koncert Godbe Gorje ter zve-
čer izreden koncert v cerkvi 
sv. Martina, ki so ga pripravi-
le tri umetnice - sopranistld 
Janja Hvala in Naja Zapušek, 
na orglah pa jih je spremljala 

Mojca Prus," še dodaja 
Štravs Podlogarjeva in opo-
zarja, da je od prazničnih dni 
naprej odprt tudi blejski 
kamp, kjer so - kljub z i m -
s k i m razmeram - te dni ž e 
sprejeli prve goste. Letošnjo 
sezono so pričeli z nekateri-
m i novostmi in posodobitva-
mi. Pred odprtjem so v kam-

pu, ki deluje v okviru družbe 
Sava Hoteli Bled, prenovili 
recepcijo, v aprilu pa bodo 
zgradili še igrišče za mini 
golf z 18 jamicami in postavi-
li novo otroško igrišče. Preu-
redili so tudi športni center. 
Prav tako pa je že odprta re-
stavracija, ki ima novega naj-
emnika. 

Na mestu prikolic bodo hiške 
Hit Alpinea bo maja pričela urejati turistični kompleks Špik v Cozd-Martuljku. 

URŠA PETERNEL 

Kranjska Gora - Družba H i t 
Alpinea bo maja pričela ure-
jati območje propadajočega 
hotela in kampa Špik v Gozd-
Martuljku. Po besedah direk-
torja Aleša Topolška bodo 
uredili zaokroženo turistično 
središče s hotelom z 280 le-
žišči, hotelsko restavracijo, re-
stavracijo a-la-carte, slovensko 
vinoteko, kavarno, okrepče-
valnico in centrom za poslov-
na srečanja. Uredili bodo tudi 
center za dobro počutje z ba-

zeni in savnami ter več zuna-
njih igrišč. Na mestu kampa 
bodo zgradili 45 apartmajsldh 
hišk ter prostor za avtodome. 
Uredili bodo tudi trgovino in 
kozolec za prireditve. Zaposli-
tev naj bi dobilo 55 I j u ^ . Po 
Topolškovih besedah so za 
projekt pridobili 2,5 milijona 
evrov nepovratnega denarja z 
ministrstva za gospodarstvo, 
dela se bodo pričela maja, 
končana pa naj bi bila decem-
bra. S tem bo družba Hit Al-
pinea oživila že vrsto let pro-
padajoče območje hotela Špik 

ter prinesla turistični razvoj in 
napredek v Gozd-Martuljek. 
Projekt je podprla večina 
kranjskogorskih občinskih 
svetnikov na čelu z županom 
Juretom Žerjavom. Manj nav-
dušen pa je del domačinov 
Gozd-Martuljka, ki so si ves 
čas prizadevali, da bi Hit Alpi-
nea ohranila vsaj del kampa. 
Obenem so izrazili skrb, da 
bo turistično podjetje apart-
majske hiške v nekaj letih 
prodalo zasebnim lastnikom. 
Opozorili so tudi na problem 
preskrbe z vodo in problem s 

kanalizacijo ter izrazili dvom 
o uspešnosti poslovanja druž-
be Hit Alpinea, ki naj bi bila v 
poslovnih težavah. A direktor 
Topolšek je tovrstae dvome 
zavrnil, češ da je podjetje lani 
u-stvarilo za 13 odstotkov več 
prihodkov in poslovalo z do-
bičkom. Čeprav je občinski 
svet projekte podprl in prižgal 
zeleno luč za gradnjo apart-
majskih hišk na mestu kam-
pa, pa je del domačinov na-
povedal peticijo in vnovično 
zbiranje podpisov proti pozi-
davi kampa. 

CERKLJE 

Prireditev Kranjčani materam tokrat v Cerkljah 

Tokratna že i6. prireditev Kranjčani materam je bila letos 
organizirana v Cerkljah, saj Kranj ne premore ustrezne kultur-
ne dvorane. Letos ustanovljeno kulturno društvo z istim ime-
nom, kot jo nosi prireditev, je tokrat povabilo v goste nekaj 
profesionalnih in ljubiteljskih glasbenih skupin. Prisotne je 
najprej nagovorila Irena Ahčin, potem pa je mamicam in ba-
bicarri ogrela srca otroška glasbena skupina Osem prijateljev 
iz Besnice. V nadaljevanju je dvorano s svojo energijo napol-
nila makedonska folklorna skupina Ciril in Metod, za njo pa z 
milimi zvoki ljudske glasbe umirila skupina Dednina. Višek 
prireditve je bil nastop otroške dekliške skupinice Metuljčice, 
ki mu je sledil pogovor Matevža Kleča z gostjo prireditve, av-
torico številnih kuharskih knjig, šolsko sestro Nikolino Rop. 
Na koncu so vsi prisotni ob pomoči pevskega zbora Musica 
Viva in Furmanov ter orgličarja Janeza Gašperina zapeli nekaj 
ljudskih pesmi. Z veseljem v srcu so se poslovili od Cerkelj v 
upanju, da bo naslednja prireditev lahko spet v Kranju. M. B. 
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Gradnja na Grencu že aprila? 
Lani je občinski svet v Škofji Loki sprejel lokacijski načrt za trgovsko cono na Grencu. Med tremi za 
sedaj znanimi investitorji je tudi Merkur. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Škofja Loka - Sprejetje loka-
cijskega načrta za trgovsko 
cono na G r e n a i so bili do-
končno izpolnjeni vsi pogo-
ji za pridobitev gradbenega 
dovoljenja in za gradnjo tr-
govskih centrov. S tem bo 
Škofja Loka, kjer se ljudje 
nenehno pritožujejo nad 
pomanjkanjem ponudbe, 
prišli do primernih sodo-
bnih trgovin. Seveda jih 
najbolj moti pomanjkanje 
trgovin z živili, zaradi česar 

se vozijo po nakupih v 
Kranj in Ljubljano, kjer so 
(tako so prepričani) tudi 
cene ugodnejše. Na območ-
ju Grenca bo vsaj deloma 
zadoščeno nj ihovim že-
ljam, ker pa bi želeli imeli 
čimbolj raznovrstno trgov-
sko ponudbo, trije trgovski 
centri, za sedaj predvideni 
na tem območju, še vedno 
ne bodo zadoščali. 

Eden od vlagateljev na 
Grencu je tudi Merkur. Za-
nimalo nas je, ali so že pri-
dobili gradbeno dovoljenje. 

kdaj bodo začeli graditi in 
kaj nameravajo s sedanjo 
Merkurjevo trgovino ob av-
tobusni postaji. Ta je na-
mreč zelo tesna, poleg tega 
pa okoli prodajalne ni no-
benih parkirišč, ki so zdaj 
nujna za vsako trgovino, ki 
si žeU privabiti kupce. 

"Merkur v tem tednu na 
upravno enoto v Škofji Loki 
podaja vlogo za izdajo grad-
laenega dovoljenja. V za-
ključevanju je P Z l projek-
ma dokumentacija, sledi iz-
bor izvajalca in pričetek del 

takoj po pridobitvi gradbe-
nega dovoljenja. Upamo, 
da n a m ga bo uspelo dobiti 
do konca aprila. T o bi nam 
omogočilo zaključiti grad-
njo in druge aktivnosti za 
odprtje centra do konca 
tega leta," nam je odgovoril 
predstavnik za odnose z 
javnostjo Rok Istenič in v 
zvezi s sedanjimi prodajal-
nami Merkurja dodal: 
"Gradili bomo samostojen 
center Merkur, ki bo z od-
prtjem zamenjal obstoječi 
trgovini." 

Knjižnico bodo selili v Staro šolo 
BOŠTJAN BOGATAJ 

Žiri - Žirovski občinski svet-
niki so na zadnji seji sprejeli 
sklep o selitvi knjižnice v ob-
jekt Stare šole oziroma Mu-
zeja Žiri . "Knjižnica sedaj 
deluje v prostorih, ki jih ima-
mo v najemu, novo pa bi 
uredili v mansardi Stare 
šole, ki jo prenavljamo," je 
pojasnil župan Bojan Star-
man, svetniki pa so ga pri 
tem podprli. "Knjižnica naj 
se kar najhitreje preseli, v se-

danjih prostorih pa do nove-
ga šolskega uredimo v nove 
jasU," je povedal Marijan Ža-
kelj, ki je tudi ravnatelj Žirov-
ske devetletke in vrtca. Tudi 
podžupan Marko Mrlak 
meni, da se mora knjižnica 
preseliti takoj, in to podkrepi 
z besedami: "Ne sme se 
nam zgoditi Visoko." Temu 
so pritrdili tudi drugi svetni-
ki, "saj bo objekt le tako lah-
ko zares zaživel". 

Stara šola (del kompleksa 
Žirovska pristava) je kultur-

no zgodovinski spomenik 
lokalnega pomena, do odlo-
čitve svetnikov pa se ni ve-
delo, ali bo v njem deloval 
zgolj muzej ali bi del name-
nili tudi drugim dejavno-
stim. V mansardi bo po od-
ločitvi svetnikov po novem 
urejena knjižnica (izposta-
va matične Knjižnice Ivana 
Tavčarja Škofja Loka), ki se 
bo zaradi selitve povečala s 
120 na 170 kvadratnih me-
trov. "Z ureditvijo knjižnice 
bo Stara šola lahko živela 

Vse višje funkdonarske nagrade 
BOŠTJAN BOGATAJ 

Žiri - Na eni od sej je svetnik 
Peter Dolenc zahteval poro-
čilo o povišanju funkdonar-
skih nagrad in sejnin. Zne-
ski so se v zadnjem letu in 
pol izdatno povečali. To kaže 
razpredelnica, ki jo je pripra-
vila občinska uprava. Če je 
župan Bojan Starman za ne-
poklicno opravljanje župan-
ske funkcije decembra 2 0 0 6 
prejel 8 6 9 evrov, se je leto 

kasneje nagrada povišala na 
1.443 evrov, letos pa že na 
1.525 evrov. Vse druge nagra-
de in sejnine so izračunane 
na podlagi županove plače, 
zato podžupan Marko Mrlak 
danes prejme 913 evrov, 
svetniki za redno sejo 164, 
za izredno pa 65 evrov. Naj-
manj dobijo člani delovnih 
teles, ki za udeležbo na seji 
prejmejo skoraj 33 evrov 
(pred letom in pol 13 evrov). 
Čeprav se zgornje Isere kot 

velika pogoltnost občinskih 
svetnikov pa jim v bran lah-
ko zapišemo, da je prvo povi-
šanje (1. januar 2007) posle-
dica prilagajanja izhodiščne 
plače oziroma razvrstitve žu-
pana v višji plačni razred (1. 
januar 2008). Razlaga sled-
njega je preprosta: Občina 
Žiri po zadnjem štetju prebi-
valstva šteje 5.064 prebival-
cev, zato je župan upravičen 
do dodatnih dveh plačnih 
razredov. 

vse dni v letu, skozi njen 
obisk pa bomo lahko pro-
movirali tudi muzejsko de-
javnost," je prepričana Ida 
Filipič Pelečin iz občinske 
uprave. Edina slabost se-
litve naj bi bila oddaljenost 
iz centra Žirov v sedem-
sto metrov oddaljene Stare 
Žiri , a pobudniki selitve 
menijo, da to danes, ko so 
uredili pločnike i n javno 
razsvetljavo in ima skoraj 
vsakdo tudi avto, ni pro-
blem. 

POGANE 

Vižanje s harmoniko 

Prostovoljno gasilsko druš-
tvo Poljane jutri, v soboto, 
29. marca, ob 18. in 20. uri 
tradicionalno pripravlja večer 
ob ljudskih inštrumentih in 
p e s m i h Vižanje s harmoni-
ko, saj je v Poljanski dolini 
veliko mladih, ki si želijo ig-
rati harmoniko. Letos se 
bodo predstavili mladi, ki se 
veščin učijo pri štirih har-
monikarskih mojstrih, za 
njimi pa bosta nastopila 
še ansambla Modrijani in 
Poljanski koledniki. B. B. 

www.loyola.sl 

Saloni odprtih vrat AC Lovše. V<ibijeni 

www.aclovse.si TODAV TOMORROW TOVOTA 

KRANJ 

Rezbarije Viktorja Marušiča 

V dvorani pod cerkvijo sv. Modesta v župniji Kranj Zlato polje 
organizira župnik Mitja Štirn s sodelavci zanimive priredi-
tve. Župnik je doma z Lukovice in že šest let uspešno vodi 
župnijo Zlato polje. Pred velikonočnimi prazniki so v kletni 
galeriji odprli razstavo rezbarij Viktorja Marušiča iz Hrastja 
pri Kranju. Umetnik je samouk. Razstava (na sliki) bo odprta 
do ponedeljka, 31. marca, uro pred mašo in uro po njej. j. K. 

CERKLJE 

Drevi koncert Roženic iz Pazina 

Danes ob 17. uri bo v župnijski dvorani v Cerkljah odprtje 
razstave Festival pirhov, ki ga pripravlja Unesco klub 
Cerklje. Na razstavi bodo z eksponati sodelovale Unescove 
šole v Sloveniji, Društvo rokodelcev Moravške doline, čipka-
rice iz Železnikov, kiparja Viktor Konjedic in Ana Korenč ... 
Slavnostna govornica bo Ljudmila Novak. Razstava bo odprta 
še v soboto od 9. do 12. ure in od 17. do 20. ure, v nedeljo 
od 9. do 12. ure in v ponedeljek od 18.30 do 20. ure. S. Š. 

ŠENČUR 

Odprtje velikonočne razstave 

v Muzeju Občine Šenčur si do 6. aprila še vedno lahko ogle-
date razstavo Velikonočni pirhi v slovenski krasilni umetnosti, 
ki jo je postavil Anton Podjed, svoja dela pa so razstavili tudi 
učenci Osnovne šole Šenčur pod mentorstvom Mance Herlec 
in samostojna oblikovalka Marina Lenček iz Domžal. Kot je 
pojasnil avtor razstave, so pobarvana jajca, ki spremljajo 
velikonočni čas, značilna za spomladanski čas, poznala pa so 
j ih skoraj vsa ljudstva: Kitajci, Perzijci, Grki, Rimljani ... V 
vzhodni in južni Sloveniji na pirhih kot krasilno umetnost 
najraje uporabljajo ornament, na Gorenjskem, Koroškem in 
Primorskem je značilno cvetje. Razstava je odprta vsak torek 
in petek od 17. do 19. ure in ob nedeljah od 10 . 12 . ure. S. Š. 

f l ^ VRTEC ŠKOFJA LOKA 
Podlubnik 1 d 
4220 Škofja Loka 
tel.: 04/512 24 65 
fax: 04/512 01 39 
8-požta: vrt6c.s-loka@guest.ames.si 

VPIS OTROK V VRTEC ŠKOFJA LOKA 
z a šo lsko le to 2 0 0 8 / 2 0 0 9 

Vabimo vas k vpisu otrok v naslednje programe: 
- celodnevni program v trajanju od 6 do 9 ur 

(za otroke stare od 1 - 3 let) 
- celodnevni program v trajanju od 6 do 9 ur 

(za otroke stare od 3 - 6 let) 
- popoldanski program v trajanju od 6 do 9 ur 
- poldnevni program v trajanju 4 ur 

(za otroke stare od 3 leta dalje) 
- cicibanove urice v trajanju 60 ur (za otroke od 4. do 6. leta, 

enkrat tedensko v popoldanskem času). 

Vpis bo potekal o d 7. 4 . d o 1 1 . 4 . 2 0 0 8 v Vrtcu Škofia Loka, 
Podlubnik I d , vvečnamenskem prostoru, v naslednjih terminih: 

ponedeljek, 7. 4.: od 9 .00 - 12.09 in od 13.00 - 18.00 ure 
torek, 8. 4. : od 9 .00 - 1 2 . 0 0 in od 13.00 - 18.00 ure 
sreda, 9. 4. ; od 9 .00 - 12,00 in od 13.00 - 18.00 ure 
četrtek, 10. 4 . : od 9 .00 - 1 2 . 0 0 in od 13.00 - 16.00 ure 
petek, 11. 4 . : od 9 .00 - 1 4 . 0 0 ure 

Možnost vključitve otrok je z novim šolskim letom, 
torej od 1. 9 . 200S dalje. 

Vpisnice najdete na spletni strani vrtca "vrtec .skof ja loka.s i" , 
dobite pa jo lahko tudi v vrtcu. 
Oddaja vpisnic je osebna, v terminih vpisovanja. 
Ob vpisu vas bomo seznanili z našimi programi, 
ki so predstavljeni v publikaciji vrtca. 

V U U D N O VABUENII 

http://www.loyola.sl
http://www.aclovse.si
mailto:vrt6c.s-loka@guest.ames.si


G O R E N J S K A 

RcicPio Triolcir 
G o r e n j s k a 96 MHz 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

Osnovna šola Orehek Kranj objavlja razpis 

ZA VPIS OTROK 
v vrtca Orehek in Mavčiče 

z a šolsko l e t o 2 0 0 8 / 2 0 0 9 

DNEVNI PROGRAM, ki traja od 6 do 9 ur 

v vr tec O r e h e k o t roke 2 . s t a r o s t n e g a o b d o b j a 

v v r t e c M a v č i č e o t r o k e 1. in 2 . s t a r o s t n e g a o b d o b j a 

Vpisovanje otrok bo potekalo od 31. marca do 2. apri-
la 2 0 0 8 . 

Vlogo za vpis lahko dobite v vrtcu ali na spletni strani z 
naslovom: http://www2.arnes.si/oskrore2s/ 

Vlogo lahko oddate v tajništvu O Š Orehek Kranj od 7.00 
- 1 5 . 0 0 . Obvestilo o sprejemu otrok v vrtec bodo starši 
prejeli po pošti. 

Informacije dobite po tel. 0 4 / 2 0 1 9 5 1 0 (vrtec Orehek) in 
0 4 / 2 5 0 5 1 1 0 (vrtec Mavčiče). 

()Qlipbled 
Zaradi povečanega obsega dela 

vabimo k sodelovanju 
več sodelavcev (ž/m) 

za delo v proizvodnji opažnih plošč 
v Bohinjski Bistrici 

Kandidate zaposlimo za določen čas 3 mesece z možnostjo 
poznejše stalne zaposlitve. 

Nudimo delo v urejenem delovnem okolju, možnost dodatnega 
izobraževanja in napredovanja na delovnem mestu, stimulativno 
nagrajevanje na osnovi delovne uspešrKJSti. 

Kandidatke/kandidati naj pisne prijave pošljejo na naslov: 
UP BLHD, d. o. o., PC Opažne plošče. Ulica Tomaža Godca 
5, 4264 Bohinjska Bistrica. Dodatne infonnacije lahko dobile 
po tel. 04/579 58 18 ali 04/579 51 22. 

Radioaktivni odpadici jih skrbijo 
Prebivalci iz okolice nekdanjega Rudnika urana Žirovski Vrh niso navdušeni nad predlogom, da bi na 
odlagališče jazbec pripeljali več kot 40 sodov z radioaktivnimi odpadki. 

STOFAN SAJE 

Todraž - Sredi lanskega leta 
je župan Občine Gorenja 
vas-Poljane prejel anonimno 
pismo z obvestilom o name-
ri za dovoz radioaktivnih od-
padkov v nekdanji Rudnik 
urana Žirovski Vrh. Od 
uprave je želel pojasnilo. Re-
akcija odgovornih oseb je 
dala slutiti, da se nekaj res 
dogaja, je pojasnil Milan Ča-
dež na torkovem zboru kra-
janov. Udeležilo se ga je 62 
prebivalcev naselij Dolenja 
in Gorenja Dobrava, Dobrav-
šce, Bačne, Todraž ter Žirov-
ski V r h Sv. Urbana. 

Rudniško jamo, kjer so 
leta 1 9 9 2 prenehali kopati 
uranovo rudo, so zaprli in za-
čeli sanirati. Odlagališče jalo-
vine Jazbec bo urejeno letos, 
BorSt pa do leta 2010. Takrat 
bo od 13 zaposlenih ostalo le 
pet delavcev. Ob zaprtju de-
lovišč bodo še znižali sevanje 
v okolju, ki ga redno merijo. 
Zdravstvena študija je-potr-
dila, da nekdanji delavci rud-
nika niso zboleli zaradi seva-
nja, slednje pa ne vpliva ne-
posredno na prebivalce. Za 
rudnikom nameravajo po-
spraviti vse. K temu spada 
tudi 41 sodov z jedri vrtin in 
raznimi radioaktivnimi od-
padki, ki jih hranijo v Institu-
tu Jožef Štefan. Zaprosili so 
Upravo za jedrsko varnost, 
da j im dovoli odlaganje so-
dov na jalovišču Jazbec. O 

Hiacinta Klemenčič je svetovala županu in domačinom, naj ne sprejmejo vseh sodov 
z radioaktivnimi odpadki. 

tem niso obveščali javnosti, 
kar želijo popraviti, je pove-
dal domačinom Franc Av-
beršek, direktor Rudnika Ži-
rovski Vrh. Andrej Stritar je 
pojasnil, da skuša uprava re-
šiti problem države. Najbolj 
primemo je, da radioaktivne 
odpadke odložijo na mesto 
izvora. Kot je dodal B<^dan 
Pucelj, so v institut pripeljali 
iz žirovskega rudnika rudo, 
razne materiale in naprave. 
Na Jazbec, kjer je že 1,9 mili-
jona ton materiala, bi dodali 
le 6 9 0 0 kilogramov snovi. 
Sode bi zložili v betonsko 
jamo in jih zalili z betonom. 
Vpliv dodatnih 950 MBq se-
vanja bi bil za prebivalce za-
nemarljiv. 

To domnevo je z argu-
menti zavrnila zasebna sve-

tovalka Hiacinta Klemenčič. 
Menila je, da sodi z radioak-
tivnimi odpadki ne spadajo 
na odlagališče jalovine Jaz-
bec, ampak v bodoče držav-
no skladišče teh odpadkov. 
Kritizirala je široko tolmače-
nje zakonodaje, ki dopušča 
vračanje vsega, kar posredno 
izvira iz rudnika. Obsodila je 
kršitev /^kuške konvencije, 
ker o nameri za selitev sodov 
niso obvestili javnosti. Skrb 
zaradi radioaktivnih odpad-
kov so izrazili tudi domačini. 
Matevž Markelj je priznal, 
da bi bolj verjel podatkom 
merilnih naprav kot bese-
dam strokovnjakov. Spraše-
val je, ali bodo odlaganje ne-
varnih odpadkov še nadalje-
vali. Miloš Stanonik je oce-
nil, da bodo na kmetijah tež-

ko uspeli s turizmom v ta-
kem okolju, obenem pa pod-
vomil o razvoju gospodarske 
cone v Todražu. Jana Setnl-
Čar je dejala, da nekateri 
sami neuradno merijo seva-
nje, saj se bojijo posledic za 
ljudi. Njo je šokirala infor-
macija krajana, da je umrlo 
zaradi raka več nekdanjih 
delavcev rudnika. Gre za ne-
točne podatke, je nasproto-
val Franc Avberšek. Povabil 
je domačine na ogled urad-
nih meritev sevanja in zago-
tovil, da brez njihovega so-
glasja ne bodo odložili sodov 
z radioaktivnimi odpadki na 
Jazbec. Vprašanje je le, kdaj 
bo zaradi zastoja pri delih 
končana sanadja nekdanje-
ga rudnika pa kdo bo plačal 
večje stroške. 

Športno v pomlad 
Gorenjski glas vabi vse, ki si želijo vstopiti v svet 

rekreacije, da se nam pridružijo na Glasovem 

spomladanskem športnem druženju. Lahko Izberete: 

Gorenjski Glas Za vas beležinto čas 

ZAČETNI TEČAJ TEKA 
Kdaj: Torek, 8. aprila 2008, ob 17.00 
Kje: Športni center Rapa na Visokem (pri Preddvoru) 
Kaj ponujamo: 
• Svetovanje, kako opraviti prve tekaške kilometre. 
• Športno druženje. 

S seboj prinesite tekaške copate in lahka športna oblačila, 
saj bomo že takoj opravili nekaj tekaških metrov in 
osnovnih tekaških vaj. Pridružila se nam bo tudi izkušena 
tekaška ekipa Gorenjskega glasa. 

Info: Janez Feriic, 031/561-663, janez.ferlic@gmail.com 

KOLESARSKO DRUŽENJE 
Kdaj: Torek, 8. aprila 2008, ob 17.00 
Kje: Pred kolesarsko trgovino A H A na Gorenji Savi v 
Kranju 
Kaj ponujamo: 
• Skupinsko kolesarjenje. 
• Nasveti za kolesarje, pomoč. 

Pripeljite se s kolesom, saj se bomo že takoj peljali nekaj 
kilometrov. V primeru slabega vremena se dobimo 
naslednji torek. 

Info: Braco, bmc@t-2.net 

Pomagajo nam: lecoqsportif Gorenjski Glas 

http://www2.arnes.si/oskrore2s/
mailto:janez.ferlic@gmail.com
mailto:bmc@t-2.net
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Na stezi s Schumacherjem 
Mladi up slovenskega cestno hitrostnega motociklizma Škofjeločan Jure Štibilj je v pripravah na prvo 
dirko svetovnega prvenstva Superstock looo tekmoval tudi z Michaelom Schumacherjem. 

VILMA STANOVNIK 

Ljubljana - Naslednji teden, 
6. aprila, se v španski Valen-
cii začenja letošnje F I M sve-
tovno prvenstvo v cestno hi-
trostnem motocikl izmu, v 
tako imenovanem Super-
stocku 1 0 0 0 , ki je organizi-
ran v seriji superbike, pa sta 
pravico nastopanja dobila 
tudi mlada slovenska upa 
Marko Jerman i n Jure Šti-
bilj, ki bosta zastopala M D 
Team Jerman. 

Medtem ko je Marko brat 
izkušenega Igorja Jermana 
(letos bo nastopal v endu-
rance prvenstvu vzdržlj i -
vostnih dirk, vozil pa bo za 
ekipo Yamaha Avstrija), pa 
je tudi 24-letni Škofjeločan 
Jure Štibilj že zgodaj spo-
znal motoristični šport. 
"Oče Milan z motorjem dir-
ka že skoraj trideset let, še 
sedaj je aktiven in seveda 
me je že od malih nog vozil 
s seboj na dirke. Pri štirinaj-
stih letih sem tudi jaz dobil 
svoj prvi motor in se najprej 
le preizkušal, zadnja štiri 
leta pa sem vse skupaj vzel 
bolj zares in letos m e čaka 
prva sezona v svetovnem pr-
venstvu," je ob priložnostni 
predstavitvi ekipe M D T e a m 
Jerman v Rollbam v Ljublja-
ni povedal Jure, ki je do se-
daj največ nastopal na ev-

ropskem amaterskem pr-
venstvu (Jura Racing E u i o 
cup), kjer je lani osvojil 
skupno končno 2. mesto. 

"Sem še študent na Fa-
kulteti za organizacijske 
vede in brez pomoči druži-
ne, tako očeta kot brata Kle-
mena, ne bi šlo. Sponzorje 
je pri nas težko dobiti," pra-
vi Jure, ki si seveda od prve 
sezone v svetovnem prven-
stvo obeta dobre rezultate, 
čeprav se zaveda, da bi bi l 
preskok v višji rang tekmo-
vanj na meji sanj. "Kdor se 
res izkaže, dobi sedež v su-
perbiku, če si tam dober, pa 
dobiš povabilo v moto GP," 
smeje načrtuje Jure, ki pa je 
prejšnji teden na dirki v Pa-
nonnia r i n g u na Madžar-
s k e m doživel zanimivo i z -
kušnjo, saj je tekmoval sku-
paj s sedemkratnim sveto-
v n i m prvakom v F i Michae-
l o m Schumacherjem. "Ko-
nec tedna sem šel na dirko 
za evropsko prvenstvo. N a 
Madžarsko s m o prišli le do-
bre pol ure pred dirko, tako 
da sem štartal iz ozadja. 
Kmalu sem povedel, nato pa 
m e je prehitel eden od dir-
kačev. Šele v cil ju videl, da je 
bil to Schumacher, ki je bil 
od mene hitrejši za 0 , 0 7 8 
sekunde. Seveda je imel on 
boljši motor, kot je moj , 
vendar pa si je očitno nabral 

Ško^eločan Jure Štibilj se je pred odhodom na svojo prvo 
dirko svetovnega prvenstva predstavil z novo rdečo Hondo. 

tudi že nekaj izkušenj," še 
pravi Jure, ki se z motorjem 
vozi zgolj na dirkališčih. "Iz-
pita za motor nimam, saj se 
m i zdi vožnja po naših ce-
stah prenevarna. Se pa že 
zelo veselim, da bom preiz-
kusil vse dirkalne steze od 

Valencie, Assna, Monze, 
Nurburgringa ..., saj i m a m 
do sedaj le izkušnje z dirka-
lišča v B m u in Misanu," do-
daja Jure Štibilj, ki bo - tako 
kot moštveni tovariš Marko 
Jerman - vozil na novi rdeči 
Hondi C B R 1 0 0 0 RR K8. 

HOKEJ 

JESENICE 

Finale se začne danes teden 

Potem ko je ekipa Z M Olimpije po šestih tekmah velikega 
finala lige EBEL osvojila drugo mesto in se je velikega po-
kala zmagovalcev v torek v Tivoliju veselila ekipa Red Buli 
Salzburga, se bo v ponedeljek nadaljevalo tekmovanje v dr-
žavnem članskem hokejskem prvenstvu. Na predlog H D D 
Z M Olimpije je namreč predsedstvo Hokejske zveze Slove-
nije na seji sprejelo spremenjen razpored končnice. Najprej 
morata zaostali polfinalni tekmi odigrati še ekipi Z M Olim-
pije in H D mladi Jesenice, prvo srečanje pa bo ta ponede-
ljek, 31. marca, v Tivoliju. V sredo bo nato druga tekma na 
Jesenicah, ker pa ekipe v polfinalu igrajo na dve zmagi, bo 
morebitna tretja tekma v četrtek, 3. aprila, v Ljubljani. Z m a -
govalno moštvo se bo nato v velikem finalu pomerilo z eki-
po Acronija Jesenic, ki je v polfinalu z dvema zmagama od-
pravila ekipo Stavba rja iz Maribora. Finale se bo začel da-
nes teden, v petek, 4. aprila, ko bo prva tekma na Jesenicah. 
Sledile bodo tekme 5. aprila, 8. aprila in 9. aprila, ker pa eki-
pi v finalu igrata na štiri zmage, je možnost sedmih tekem, 
ki si bodo sledile 11., 12. In 14. aprila, ko naj bi najkasneje 
dobili letošnjega državnega članskega hokejskega prvaka. 
V. S. 

JESENICE 

Jeseniški hokejisti danes s Hrvati 

Pri HK Acroni Jesenice so se odločili, da bodo dni brez te-
kem prvega moštva zapolnili s prijateljskimi srečanji. V go-
ste SO danes povabili reprezentanco Hrvaške, ki se pri-
pravlja na svetovno prvenstvo na Japonskem. Za ogled pri-
jateljske tekme veljajo celoletne vstopnice, tisti ki jih nima-
te, pa boste za sedež odšteli n evrov, za stojišče pa 8 ev-
rov. Tekma se bo v dvorani Podmežakla začela ob 18. url. 
V. S. 

NOGOMET 

KRANJ 

Sosedska derbija mladim Triglavanom 

Muhasta pomlad ne prizanaša niti športnikom, v snegu pa 
sta minili tudi tekmi sosedskega derbija med kadetskima in 
mladinskima ekipa CoodyearEP Triglava in Britofom. Ekipi 
sta se v Kranju pomerili na velikonočni ponedeljek. Najprej 
so kadeti vrstnike z Britofa premagali 5 4 : 0 , nato pa so bili 
z 2 : o boljši še kranjski mladinci. Na lestvici v 1. SML vodi 
ekipa Maribora, drugi so Domžalčani, četrti Triglavani In tri-
najsta ekipa Britofa, med kadeti pa so v vodstvu Domžalča-
ni, ekipa Triglava je četrta, ekipa Britofa pa je na desetem 
mestu. Že jutri, 29. marca, bosta na kranjski umetni zeleni-
ci ekipi mladincev in kadetov Britofa gostili ekipi Mure 05. 
Tekma mladincev bo ob 13. url, kadetov pa ob 15. url. V. S. 

Komaj ij - letnl Uroš Palibrk, za katerega se zanima AC 
MIlan, je na ponedeljkovi tekmi zabil kar dva gola. 

VABILA, PRIREDrrVE 

Rokometni spored - Rokometaši v 1. ligi so 1. krog končnice 
odigrali že v sredo. Ekipa Knauf Insulation je gostila Rudar 
in izgubila z 31 : 34 (i6 : 1 8 ) . V končnici 2. lige za moške za 
uvrstitev od 1. do 8. mesta bo ekipa Kranja jutri ob 20. uri 
gostila Sevnico, ekipa Alplesa Železnikov bo gostovala pri 
Dravi Ptuj, ekipa Duplje Tržič pa je že gostovala pri Veliki 
Nedelji. V ligi za uvrstitev od 9. do 17. mesta bo ekipa Ra-
dovljice jutri gostovala pri Celju P. Laško. V . S. 

Nogometni spored - V 1. ligi Telekom ekipa Domžal jutri ob 
16. url gosti Interblock, v 2. S N L pa se bo ekipa Triglava Go-
renjske v nedeljo ob 16.30 doma pomerila z ekipo Bele kra-
jine. V 3. S N L je tekmo 16. kroga odigrala še ekipa Jesenic in 
izgubila o : 6. Že danes Tlnex Šenčur ob 19. url gosti Ollm-
pijo Bežigrad, v športnem parku Zarica pa bo jutri ob 15.30 
tekma med Kranjem in Tolminom. Jeseničani gostujejo pri 
Jadranu v Dekanih, Kalcer Vodoterm pri Brdih v Vipolžah, 
Roletk Dob pa pri Avtoplusu v Kortah. V. S. 

Košarkarski spored - V torek je bila odigrana še zadnja tekma 1. 
kroga v ligi UPC Telemach za prvaka, ekipa Heliosa pa je z 8 9 : 
80 premagala Luko Koper. Jutri Domžalčani gostujejo pri Zla-
torogu Laško, ekipa T C C Mercatorja pa se bo v domači dvora-
ni na Podnu jutri ob 20. uri pomerila z ekipo Ceoplina Slovana. 
V ženski konkurenci za naslov prvakinj bo ekipa HIT Kranjske 
Gore jutri ob 20. uri v dvorani Vitranc v Kranjski Gori gostila 
Odejo KED. V boju za 7. do 12. mesto bo ekipa Domžal jutri ob 
18. url gostila Konjic«, ekipa Triglava pa se bo v nedeljo ob 16. 
uri v dvorani na Planini pomerila z ekipo City Centra. V. S. 

Balinarski spored - V devetem krogu balinarske super lige 
bo na sporedu gorenjski derbi, saj jutri ob 15. uri k Lokatek-
su Trati v goste prihaja Planina Kranj. S. S. 

Četrti tumir gorenjskt kadetske šahovske lige - V organiza-
ciji Š D Tržič Jedro bo v soboto, 29 . marca, potekal 4. turnir 
gorenjske kadetske lige za šolsko leto 2007/2008. Informa-
cije: Jože Prašnikar, telefon: 0 4 0 / 2 3 8 150, tel./fax: 5963 721 
oz. Janez Petrovič, telefon: 5314 657, 0 4 1 / 4 0 6 369, fax: 5300 
949 ali elektronski naslov ga.nota@siol.net. O. O. 

Državno prvenstvo p r o s t ^ sloga na Voglu - T o soboto in 
nedeljo bo na Voglu potekalo državno prvenstvo v smuča-
nju v prostem slogu. Več na wwv/.askslammer.com. V. S. 

Osnovna Sola Stražišče Kranj 
Šolska ulica 2, 4000 Kranj 

Oddelki vrtca pri PŠ Besnica in PŠ Žabnica 

VABI STARŠE PREDŠOLSKIH OTROK 

K VPISU OTROK 
ZA ŠOLSKO LETO 2008/2009 

Vpisovanje otrok bo potekalo v mesecu aprilu in sicer 

<?d 7 . 4 , 2 0 0 9 d<? 14 .4 . 2 0 0 8 
v 0 $ Strai iM« v Kranju, Šolska ulica 2, Kranj 

VSAK DAN od 7. 00 do 12.00, 
V PONEDEUEK. 14. aprila, pa še od 15.00 do 17.00 ure. 

Dodatne informacije so na voljo na telefonu 
0 4 / 2 7 0 03 2 4 na centralni šoli in pri vzgojiteljicah 

- za vrtec Besnica na telefonu 0 4 / 2 5 0 30 96 In 
za vrtec Žabnica na telefonu 0 4 / 2 3 1 44 93. 

Vlogo za vpis, pogodbo o plačilu staršev in kriterije 
za sprejem lahko dobite v OŠ Stražišče Kranj in v vrtcih 

pri podružničnih šolah. 

Za šolsko leto 2 0 0 8 / 2 0 0 9 razpisujemo naslednje programe: 

VRTEC PRI PODRUŽNIČNI ŠOU BESNICA 
- DNEVNI PROGRAM za otroke od 3 - 6 let 

VRTEC PRI PODRUŽNIČNI ŠOLI ŽABNICA 
- DNEVNI PROGRAM za otroke od 3 - 4 let 

DNEVNI PROGRAM za otroke od 4 - 6 let 

V četrtek, 10. 4. 200S, bo med 9. in 11. 00 uro v obeh 
vrtcih DAN ODPRTIH VRAT. v vrtcu Žabnica pa vas istega dne 
ob 17. url vabijo še v igralni kotiček. 

Odbojka - Pnra takma poifinala končnke 
1. državne odbojkank«rig« — 
V soboto, 29. marca 2008, bo v dvorani SCŠ Radovljica ob 
19. uri prva tekma poifinala končnice odbojkarskega državnega 
prvenstva moških. Odb^karji Astec Triglava se bodo pomerili z 
ekipo ACH Volley. Vabimo čim več navijačev na še eno tekmo 
kranjskih odbojkarjev. 

mailto:ga.nota@siol.net


simon.suhic@g-gla5.si 

N E S R E Č E 

KRVAVEC 

Zavil z urejenega smučišča 

Na velikonočni ponedeljek popoldne je med deskanjem 
na snegu na Krvavcu nerodno padel 30-letnl Hrvat In 
pri tem utrpel hude rane. Nekaj po 14. uri se je s 
smučarsko desko spustil po progi od hotela Tajo dom 
proti zgornji postaji kabinske žičnice. Na zadnji prelom-
nici je deskar zapustil urejeno smučišče in zapeljal na 
neurejeni del pobočja, na katerem je bilo okoli 40 cen-
timetrov na novo zapadlega snega. Po nekaj metrih 
vožnje po celem snegu je zadel v neko oviro, domnevno 
je šlo za štor, izgubil ravnotežje in padel po strmini. Pri 
padcu je s telesom udaril v štor in utrpel hude rane. 
Ponesrečenega deskarja so na smučišču oskrbeli reševal-
ci CRS Kranj in zdravnik. Kasneje so ga reševalci odpeljali 
v ljubljanski klinični center, kjer je ostal na zdravljenju. 
Tuja krivda je izključena. S. I . 

VIR PRI DOMŽALAH 

Vlomili v avtomehaniko 

Neznani tatovi so v začetku tedna vlomili v poslovne pros-
tore podjetja v Viru pri Domžalah in iz njih odnesli različno 
orodje za avtomehaniko. Lastnik je oškodovan za okoli 
pet tisoč evrov. S. S. 

Podjetje Family frost, d. 0. o., 
PE Podreča pri Medvodah išče 
prodajalce (m/ž) za prodajo 
svojih izdelkov. Podjetje se 
ukvarja z ulično prodajo zamrz-
njenih izdelkov in vsi. ki ste ko-
munikativni, prijazni, radi vozite 
kamionček in prodajate, ste 
vabljeni v prijeten kolektiv. 
Za vse dodatne informacije, 
prosim, pokličite 051/671-153 
- Vinko Tršan. 

RIBNO 

Kradel lovcem 
in gasilcem 

V noči na sredo je nekdo 
vlomil v objekt lovskega in 
gasilskega društva v Ribnem 
in iz njega vzel dvesto evrov 
in pijačo. Gmotna škoda 
znaša okoli tristo evrov. 

CERK4E NA GORENJSKEM 

Tatovi pri šoli 

Neznani storilci so pred 
dnevi vlomili v gradbeni za-
bojnik na gradbišču pri 
Osnovni šoli Davorina Jenka 
v Cerkljah in odnesli vibracij-
ski teptalec in vibracijski 
stroj za beton. Stroja sta 
vredna okoli tri tisoč evrov, 
so policistom pojasnili v 
oškodovanem podjetju. S. Š. 

LOKAtNA T U R I S T I Č N A O U A N I Z A C I J A 

KRANJSKA GORA 

Zavod za turizem občine Kranjska Gora 

razpisuje delovno mesto 

S T R O K O V N E G A DELAVCA / DELAVKE 
na področju organizacije in trženja prireditev ter animacij, 
oblikovanja in trženja receptivnih turističnih programov 
ter Informator v TIC 

Od vas pričakujemo: 
- najmanj VI. stopnja izobrazbe, 
- vsaj 6 mesecev delo^fnih izkušenj v turizmu ali s turizmom povezanimi 

dejavnostmi. 
- višji nivo znanja treh svetovnih jezikov (prednost bodo imeli kandidati z 

znanjem angleškega, nemškega in italijanskega jezika), 
- poznavanje osnov računalništva, 
- zaželena samostojnost, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, 
- vozntški izpit kategorije B in lasten prevoz. 

K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke priložiti tudi naslednja 
dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta: 
- fotokopija dokazila, Iz katerega je razvidna delavna doba, in/ali 

fotokopija verodostojnih listin, iz katere so razvidne delovne izkušnje 
- fotokopija dokazila o zahtevani izobrazbi 
- fotokopija dokazila o znanju tujih jezikov 

Z izbranim kandidatom/ko se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za nedo-
ločen čas, s polnim delovnim časom in z največ šestmesečnim poskus-
nim delom. Začetek dela je možen s 1. majem 2008. 

Kandidati pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na naslov: 

LTO - Zavod za turizem občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 
1 b , 4 280 Kranjska Gora, s pripisom "Prijava na razpis za STROKOV-
NEGA DELAVCA" v 8 dneh od dneva objave. 

Usposobljeni prvi redarji 
v sredo so v Tacnu podelili priznanja prvim 34 občinskim redarjem, ki so strokovno usposobljeni za 
opravljanje redarske službe v skladu z novo zakonodajo, ki redarjem daje širša pooblastila kot doslej. 

S I M O N Š U B I C 

Tacen - Občinski redarji so 
morali opraviti trimesečni 
osnovni program usposab-
ljanja iz sedmih strokovnih 
področij, ki ga je izvedla poli-
cija. "V okviru usposabljanja 
smo poslušali več kot deset 
predmetov, med drugim 
smo se učili tudi borilnih 
veščin oziroma samoobram-
be in socialnih veščin, večina 
predmetov pa se je dotikala 
stroke. Kakšen bo odziv ob-
čanov na naša razširjena po-
oblastila, pa bomo še vid^," 
sta dejala Mihael Čuk in Vin-
ko Čuden iz občinskega re-
darstva Občine Bohinj, dva 
od redkih gorenjskih občin-
skih redarjev, ki so usposab-
ljanje že opravili. Ta čas se 
usposablja že druga skupina, 
v kateri je 43 redarjev. Takš-
no usposabljanje morajo do 
konca letošnjega leta opraviti 
vsi občinski redarji, katerih 
je v Sloveniji okoli 130. 

Z uveljavitvijo zakona o 
občinskem redarstvu in za-

kona o varstvu javnega reda 
in miru se je sicer obseg na-
log občinskih redarjev kar 
precej povečal. Zakon o ob-
činskem redarstvu v }. Členu 
tako določa, da občinski re-
darji nadzorujejo varen in 
neoviran cestni promet v na-
seljih, varujejo ceste in oko-
lje v naseljih in na občinskih 
cestah zunaj naselij, skrbijo 
za vamost na občinskih jav-
nih poteh, rekreacijskih in 
d r u ^ javnih površinah, va-
rujejo javno premoženje, 
naravno in kulturno dedišči-
no ter vzdržujejo javni red 
in mir. Skladno z zakonom 
o varstvu javnega reda in 
m i m pa lahko občinsko re-
darstvo kaznuje nedostojno 
vedenje, beračenje na jav-
nem kraju, uporabo nevar-
nih predmetov, poškodova-
nje uradnega napisa, ozna-
ke ali odločbe, pisanje po 
objektih, vandalizem, nedo-
voljeno kampiranje, upora-
bo živali i n neupoštevanje 
zakonitega ukrepa uradnih 
oseb. 

Občinski redar v Bohinju V inko Čuden prejema priznanje 

iz rok državnega sekretarja Zvonka Zinrajha. 

Njihovo delovno področje 
se širi tudi po zakonu o var-
nosti cestnega prometa 
(ZVCP), saj občinski redarji 
po njem izvajajo nadzor nad 
ustavljenimi in parkiranimi 
vozili ter ovirami v naselju, 
izvajajo nadzor nad ravna-
njem udeležencev cestnega 
prometa v območju umirje-
nega prometa in območju za 

pešce ter ugotavljajo kršitve 
iz 113. člena Z V C P o varstvu 
cest in okolja v naselju in ob-
činskih cest zunaj naselja. Te 
naloge je v preteklosti izvaja-
la polidja in jih bo tudi na-
prej, saj uveljavitev zakona o 
občinskem redarstvu ne po-
meni tudi prenosa določenih 
nalog javne vamosti s polici-
je na občinsko redarstvo. 

Ultrasi bi pretepali Ljubljančane 
jeseniški policisti so ta teden zaradi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari kazensko 
ovadili starejšega mladoletnika iz navijaške skupine jeseniških hokejistov Ultras Red. 

S I M O N Š U B I C 

Jesenice - Po ugotovitvah po-
licije je tridesetih navijačev 
minulo nedeljo okoli 23. ure 
na počivališču Hruiica na av-
tocesti Karavanke-Vrba čaka-
lo na Green Dragonse, navi-
jače ljubljanske Z M Olimpi-
je, ki so se vračali s tekme 
lige EBEL v Salzburgu. Pri 
tem naj bi starejši mladolet-
nik z Jesenic z leseno palico 
razbil vetrobransko steklo 
osebnega vozila z ljubljan-
skega registrskega območja, 
s katerim so se na počivališče 
pripeljali štirje Medvodčani. 

Policijska uprava Kranj je 
sporočila, da so jih v nedeljo 
nekaj čez 23. uro obvestili o 
množični kršitvi javnega 
reda in poškodovanja oseb-
nega avtomobila na parkir-
nem prostoru počivališča 
Hmšica. T^a so takoj napoti-
li več policijskih patrulj, ob 
njihovem prihodu na počiva-
lišče pa so se kršitelji že raz-
bežali. Po opravljenih poiz-
vedbah so policisti izvedeli, 
da je približno trideset navi-
jačev jeseniških hokejistov 
prišlo na počivališče, da pri-
čakajo ljubljanske navijače, 
ki so se z avtobusom vračali 

iz Salzburga, in jih izzovejo 
na pretep. 

Pred prihodom avtobusa 
so se z osebnim avtomobi-
lom Renault 19 z ljubljan-
skega registrskega območja 
na parkirni prostor počivališ-
ča pripeljali 30-, 24- in 25-let-
ni Medvodčani ter 26-letna 
Medvodčanka. 30-letni Med-
vodčan je ostal pri vozilu, 
preostali trije pa so odšli v 
bencinski servis. Tedaj je do 
njega prišla skupina mlajših 
moških in ga poskušala fi-
zično napasti. Napadenemu 
je uspelo pobegniti in o tem 
po telefonu obvestiti policijo. 

Kasneje se je do vozila vrnila 
njegova lastnica, katero so 
prav tako obstopili navijači 
in zahtevali njen šal. Ko jim 
je pojasnila, da nima šala na-
vijaške skupine Green Dra-
gons, so se odmaknili. Pri 
tem je opazila, da je nekdo 
poškodoval prednje vetro-
bransko steklo na njenem 
vozilu. 

Policisti so tudi ugotovili, 
da je skupina mlajših mo-
ških pred tem na parkirnem 
prostora počivališča Hrušica 
fizično napadla tudi dva 
Domžalčana, ki pa sta jim 
pobegnila z avtomobilom. 

m e d i a ^ 
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Iskra 
Iskra MIS 

Podjetje Iskra IvIlS, tovarna merilnih instrumentov in stikal, vabi 
k sodelovanju nove sodelavce/ke za naslednja prosta delovna 
mesta: 

1 . U R E J E V A L E C 
IV. stopnja izobrazbe strojne smeri 

2. ORODJAR 
IV. stopnja lzobiazi)e strojne smeri 

Izbrane kandidate bomo zaposlili za določen čas, s polnim de-
lovnim časom in z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen 
čas. 

Ponudbo z življenjepisom, opisom delovnih izkušenj in dokazi-
lom o izobrazlai pošljite v 8 dneh po objavi na naslov: ISKRA 
MIS, d. d., ljubljanska c. 24 a, 4000 Kranj. Za vse d o d ^ e 
Informacije smo Vam na voljo na telefonski številki 237 2 2 94. 
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Razdedi 
)RENJSKEGA GLASA ^ ^ ^ ^ PRILOGA GORENJSKEGA 

Sodalni demokrati še nikoli doslej niso bili tako blizu možnosti, da zmagajo na volitvah, pravi prvak največje 
opozidjske stranke Borut Pahor, ki v primeru volilne zmage lahko postane prihodnji predsednik slovenske vlade. 

Borili se bomo 
za zmaao na volitva 
B O R U T P A H O R , P R E D S E D N I K S D I N P O S L A N E C V E V R O P S K E M P A R L A M E N T U 

"Želel sem 
kandidirati 

za predsednika 
države, tega 

nisem skrival, 
toda na koncu 

je bila 
odgovornost 

pomembnejša 
od sanj. 
Prav je, 

da politiki 
uveljavimo 

svojo 
odgovornost 

tudi takrat, 
ko je to 

v nasprotju 
z našimi 

osebnimi 
željami." 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Zelo zgodaj ste že napove-
dali mandatarstvo. Vas ne 
skrbi, da se vam lahko zgo-
di kot Lojzetu Peterletu, ki 
je predsedniško kandidatu-
ro napovedal leto pred volit-
vami? 

"Ne diži, da bi to napove-
doval, ljudje so to n a p ^ ra-
zumeli." 

Ste torej napovedali zmago 
stranke na volitvah? 

"Tu gre za dva nesporazu-
ma. Nikoli nisem napovedal 
zmage na volitvah, sem pa v 
zadnjem času rekel, da pivič 
obstoji ta možnost. Drugi ne-
sporazum je povezan s tako 
imenovanim samooklicanim 
mandatarstvom. Tega nikoli 
nisem storil. V času, ko je 
stranka sprejemala sklepe v 
pripravah na predčasne volit-
ve, je sprejela tudi sklep, da 
me bo v primeru zmage na 
volitvah SD predsedniku re-
publike predlagala kot man-
datarja za sestave nove vlade, 
kar običajno storijo stranke v 
primeru svoje zmage na par-
lamentarnih volitvah. Očitno 
se mi je zdel ta sklep preveč 
samoumeven in sem se pre-
malo potrudil, da bi ga javno-
sti sporočil na pravi način, da 
ne bi deloval ravno obratno, 
kot prenagljen in aroganten. 
Gre pa samo za razbistritev 
odgovornosti, kar ljudje pri-
čakujejo od nekoga, ki se po-
teguje za zmago na volitvah." 

Lani ste se odpovedali kan-
didaturi za predsednika dr-
žave. Je to povezano z letoš-
njimi parlamentarnimi vo-
litvami? 

"Ne. Že lani sem povedal, 
da moja odločitev, da ne 
grem na predsedniške volit-
ve, ni povezana z mojimi 
osebnimi ambicijami na par-

lamentarnih volitvah, pač pa 
z ambicijami stranke. Ko 
sem lani potoval po Sloveniji 
in se pogovarjal z ljudmi, 
sem slišal njihovo prošnjo, 
naj v nekem občutljivem 
času za zgodovino stranke 
ne pustim na cedilu. Lahko 
bi prišlo do krčev, krize, raz-

Ali drži, da boste v primeru 
zmage na volitvah šli v koa 
lidjo z levimi in levosredin 
sldmi strankami? 

"Najprej je treba počakati 
na izid volitev. Zdi pa se mi 
prav, da je ena od sestavnih 
delov jasnosti volilnega pro 
grama tudi napoved pred 

v koalidji glede dela vlade v 
štiriletnem obdobju; in dru-
gi, da lahko sestavimo kom-
petentoo ekipo. Na zadnji 
klavzuri pred tremi tedni pa 
smo narediU korak naprej. 
Takrat smo bili kritični do 
dela sedanje vlade, ki se je 
zlasti v zadnjem letu in pol 

hajanj in to na predvečer par-
lamentarnih volitev, ki so za 
vsako stranko vendarle po-
membnejše od predsedni-
ških. Želel sem kandidirati 
za predsednika države, tega 
nisem skrival, toda na koncu 
je t i l a odgovornost po-
membnejša od sanj. Mislim, 
da je tako tudi prav, da politi-
ki razumemo svojo odgovor-
nost in jo uveljavimo tudi ta-
krat, ko je to morda v naspro-
tju z našimi osebnimi želja-
mi. To nam daje neko moč 
in moralno suverenost, da 
lahko delamo naprej." 

nostnih želja pri sestavi koa-
lidj pred volitvami, da ljudje 
vedo, za koga se odločajo, ko 
volijo sociahie demokrate. 
Zaradi tega mora biti na 
predvečer volitev zrela tripe-
resna deteljica: imeti mora-
mo jasen program vlade za 
obdobje 2008 do 2012, ime-
ti moramo ekipo in imeti 
moramo dovolj jasno vizijo, 
s kom želimo prednostno so-
delovati v primeru zmage, 
o d klavzure leta 2006 smo 
imeli dva sklepa, povezana s 
tem: prvi, da je pomembna 
sorodnost stremljenj strank 

odmaknila od reformne poli-
tike, ko se je začela zatekati k 
populistični politiki, ko je še 
poudarila dve slabi lastnosti, 
ki jih je podedovala od prejš-
nje vlade, to je kadriranje 
svojih ljudi na vse možne 
položaje, ki jih lahko zasede 
politika in da je politiki dala 
preširoka krila, da se je lahko 
vpletala v vse pore življenja. 
Ocenili smo, da, če želimo 
kaj spremeniti v slovenski 
politiki, moramo narediti 
neki prelom in ponuditi ne-
kaj boljšega sedanji koncep-
ciji. V tem smislu bi rad po-

vedal vašim bralkam in bral-
cem, da ne gre za neko oseb-
no mržnjo do predsednika 
vlade ali predsodke do njego-
ve stranke. Gre za preprosto 
presojo, da ima koncept sod-
alnih demokratov neke dru-
ge prednostne politične 
usmeritve od SDS Janeza 
Janše in da imajo ljudje na 
volitvah jeseni možnost izbi-
re. Če se bodo odločili za Jan-
šo in njegovo stranko, se 
bodo odločili za nadaljevanje 
prej omenjene politike. Če si 
želijo sprememb te poLtike v 
luči napovedi, ki sem jih dal 
(napoved, da bomo upošteva-
li sposobnost, ustvarjalnost 
ljudi pred njihovo strankar-
sko in politično pripadnost-
jo, da bomo umaknili politi-
ko iz sfer, kjer deluje moteče 
ali je nepotrebna), v tem pri-
meru se bodo odločili za nas. 
Ena ali druga stranka, ki bo 
na teh volitvah zmagala, bo 
dobila možnost oblikovanja 
koalidje z njej sorodnimi po-
litičnimi strankami in na 
drugi strani močno opozid-
jo, kar je za politično kulturo 
v neki deželi prav tako po-
membno. Na ljudeh je, da se 
septembra odločijo, na nas 
pa je, da j im damo možnost 
izbire. In ta izbira smo mi." 

v kakšnem primeru pa bi 
bila mogoča "velika koalici-
ja"? 

"Ne izključujem možnosti 
za veliko koalidjo. Lahko bi 
se pripetilo, da bi se zgodile 
velike poUtične, sodalne ali 
varnostne okoliščine, ki bi 
terjale neko posebno sodelo-
vanje političnih strank s d -
Ijem, da bi Slovenija uspela. 
Ampak sedaj, marca 2008, 
teh okoliščin ni in ni potrebe 
po tem, da bi Slovenija potre-
bovala veliko koalidjo. 

^ 10. stran 



POGOVOR Razgledi 

"Vendar pa tudi 
zmaga na 

volitvah ni cilj 
sam zase, pač 

pa si želimo 
zmagati zato, 

da bi 
spreminjali 

nekatere stvari, 
za katere 

mislimo, da so 
v sedanji vladi 
slabe. Niso pa 
vse slabe, to je 

treba priznati." 

4 9. stran 

Nasprotno, pogoj za to, da 
premagamo nekatere proble-
me, so ravno spremembe v 
vladni politiki. Velika koalici-
ja se ne zdi upravičena niti z 
zunanjimi okoliščinami, ne 
koristna z vidika potreb neke 
notranje konsolidirane obla-
sti. Je sicer ne izključujem, v 
tem trenutku pa ne samo, da 
je ne preferiram, temveč 
mislim, da je ta hip nepo-
trebna in bi bila nekoristna 
za Slovenijo. Sem v zelo tes-
nih stikih s predsedniki vlad 
ali koalicijskimi partnerji 
vlad, v katerih so socialdemo-
krati v koalidji, denimo Av-
strije, Nemčije, Nizozemske 
... Ko govorim z njimi, dobi-
vam opozorila, da je to zelo 
nevarna avantura za prihod-
nost, avtoriteto, identiteto 
stranke in nenazadnje tudi 
za rezultate vladnih koalidj. 
Vedno imam občutek, da vsi 
komaj čakajo, da je takih ko-
alidj konec, čeprav so pora-
ženci na volitvah, samo da 
lahko znova zadihajo s polni-
mi pljuči. Za stranko je ko-
ristneje, da ostane še en 
mandat v opozidji. Del jav-
nosti o<31očitev za vstop v vla-
do šteje kot iskanje vseh 
možnih poti, da pride stran-
ka na oblast Nam pa ta hip 
to ni cilj. Brez oblasti vidim 
nekaj instrumentov za vpliv 
na javne zadeve. Vendar pa 
tudi zmaga na volitvah ni dlj 
sam zase, pač pa si želimo 
zmagati zato, da bi spremi-
njali nekatere stvari, za kate-
re mislimo, da so v sedanji 
vladi slabe. Niso pa vse slabe, 
to je treba priznati. Ta vlada 
ima del zapuščine, ki je do-
bra, kar je treba graditi na-
prej. So pa tudi stvari, za ka-
tere mislim, da niso dobre." 

Kako bi torej ocenili vlado 
Janeza Janše? 

"Tvegal bi neko splošno 
sliko, čemur se sicer politiki 
radi izogibamo. Predsednik 
vlade Janez Janša ima prav, 
ko govori o nekaterih ugod-
nih gospodarskih kazalcih, o 
visoki gospodarski rasti ali 
znižanju stopnje brezposel-
nosti. Res se je Slovenija po 
stopnji razvitosti pomaknila 
navzgor proti povprečju Ev-
ropske unije. Na dnigi strani 
pa vidimo infladjo in druge 
kazalce, ki bi lahko dolgoroč-
no ogrozili makroekonom-
ska ravnovesja. Poanta te sli-
ke je, da bi v času, ko je glo-
balna ekonomija beležila go-
spodarsko konjunkturo, v 
Sloveniji lahko naredili več 
za svoj razvojni preboj. Na-
stavki razvojne politike in po-
litična volja, da naredi nek 
preboj, je pri tej vladi na za-
četku mandata obstajala. Po-
tem pa je prišlo do protestov 
sindikatov, do premajhne 
potrpežljivosti za socialni 

dialog, zaradi česar je mreža 
socialnega sporazumevanja 
razpadla, usahnil pa je tudi 
pogum vlade za reformne 
ukrepe. V zadnjih štirih le-
tih, ko je obstajala konjunk-
tura, se je vlada s svojimi 
ekonomskimi in sodalnimi 
rezultati odrezala precej pov-

teri. mislijo, da prehitevamo 
čas in da smo pod vtisom jav-
nomnenjskih anket. To sled-
nje zagotovo ne drži, sam 
raje vidim, da nam te ankete 
malo slabše kažejo. Da bi to 
razumeli, naj povem, da sem 
leta 1 9 9 7 sprejel vodenje 
stranke, ki je imela po jav-

prihodnosti. Kar zadeva našo 
polpreteklo zgodovino, smo 
glede najbolj občutljivega 
vprašanja v primeru tragič-
nega razkola v času druge 
svetovne vojne sprejeli na-
slednje stališče: komunistič-
na partija kot ena od ustano-
viteljic odpora proti okupa-

prečno. Mi bi v teh časih mo-
gli proizvesti pogoje za boljši 
gospodarski razvoj. Sedaj pa 
pojdimo korak naprej: stop-
nja gospodarske rasti je v 
zadnjem kvartalu nižja (4-
odstoma, prej je bila 6-
odstotna), kaj ni presenetlji-
vo spričo dejstva, da se rece-
sija iz Z D A sčasoma seli na 
naša tla. Večina napovedi za 
gospodarstvo je pesimistič-
na, po daljšem obdobju ko-
njunkture se bliža čas recesi-
je. Kakšno vprašanje se sedaj 
zastavlja nekomu, ki se pote-
guje za zmago na parlamen-
tarnih volitvah in je priprav-
ljen prevzeti breme odgovor-
nosti za vodenje vlade v na-
slednjih štirih letih? Verjetno 
se bodo ljudje (če se bodo) 
odločili za spremembe tudi 
zato, ker pričakujejo, da 
bodo z novo vladno politiko 
lahko ustvarili večjo blaginjo. 
Višjo blaginjo bo treba zago-
tavljati v slabših pogojih do-
mačega in svetovnega gospo-
darskega okolja. Mi vemo, da 
je treba odgovoriti na to vpra-
šanje, kako v slabših gospo-
darskih okoliščinah uspeti z 
vladno politiko, ki bo zago-
tavljala ne le doseženi sodal-
ni standard, pač pa se ga tudi 
trudila izboljšati. In v tem 
smislu je oblikovan tudi naš 
program." 

Kdaj ga boste predstavili 
javnosti? 

"Izkušnje kažejo, da je tre-
ba biti zelo previden pri Ico-
municiranju odločitev, ki so 
povezane z volitvami. Neka-

nomnenjskih anketah zgolj 
1,7 odstotka podpore. Nava-
jen sem delati s stranko, ki v 
očeh ljudi ni imela nobene 
perspektive in z velikim ga-
ranjem smo dosegli današ-
nje stanje. Ne bi želel, da bi 
nam danes previsoka priča-
kovanja razdrla to filozofijo 
garanja in odrekanja. KoUkor 
sicer deluje spodbudno, pa 
po drugi strani nekateri hitro 
dvignejo roke, misleč, da us-
peh prihaja samoumevno. V 
uspehu te stranke ni samo-
umevnega, vse je bUo priga-
rano. Zato raje vidim, da 
nam ankete pripisujejo kak 
odstotek manj kot več. Ko 
smo lani dosegali izjemno 
visoke rezultate, so me zelo 
kritizirali, ko sem javnosti 
dejal, da je cena političnih 
delnic SD na trgu precenje-
na. Poznejši padec in rezul-
tat, kakršnega beležimo se-
daj, je realnejši. "Poravnani" 
smo s SDS in se s to stranko 
borimo za zmago na volit-
vah. Lahko se sicer v nasled-
njih petih mesecih zgodi kaj 
dramatičnega, da bi iz tega 
boja izpadli. Če se ne bo, pa 
se bomo borili za zmago na 
volitvah. Je pa nikoli nisem 
obljubil. Rekel pa sem, da pr-
vič, odkar obstoji sodalna de-
mokracija na Slovenskem, 
ima možnost za zmago na 
volitvah. To bi bilo za sloven-
ski politični prostor zelo ko-
ristno, saj vanj prinaša neko 
svežino. Toda za to smo mo-
rali tudi sami s seboj veliko 
spremeniti, in sicer v svojem 
odnosu do preteklosti in do 

torju je ta upor zlorabila za 
pohod na oblast in za to ni 
opravičila. Vendar boj proti 
komunizmu (meščanskih 
strank in cerkve) ne opravi-
čuje kolaboradje z okupator-
jem. To se m i zdi stališče, ki 
pomeni velik napredek v per-
cepdji zgodovinskih dejstev 
in interpretadje neke sodal-
demokradje. Kar zadeva pri-
hodnost, pa je prišlo do pre-
loma s tradicijo levice. Mi 
smo bili do konca 90-ih let 
stranka, ki je bila umeščena 
v tradicionalno levico, ki si 
prizadeva, da je treba ustvar-
jeno pravično razdeliti. Sedaj 
menimo, da, če želimo pra-
vičneje razdeliti, moramo 
tudi več ustvariti, kar so ele-
menti neizogibnega liberal-
nega koncepta v sodobni so-
dalni demokraciji, ki smo 
jim priča v vseh modernih 
socialnih demokracijah. V 
tem smislu se mi v zadnjih 
letih umeščamo v tabor re-
formne levice. Ljudem bi ob 
tem rekel: če bodo volili sod-
alno demokradjo, bodo volili 
drugačno stranko, kot so jo 
poznali pred desetletjem." 

V kolikšni meri vzpon vaše 
stranke pripisujete dejstvu, 
da se je LDS znašla v krizi? 

"Tri okoliščine so povzro-
čile za mnoge nepričakovan 
meteorski vzpon naše stran-
ke. V zadnjih letih, ko smo 
na kongresu sprejeli novo vi-
zijo stranke z reformami v 
ospredju, so se nakopičile 
spremembe v našem načinu 
obnašanja glede strankine 

identitete in vsebine delova-
nja, ki so v določenem času 
eksplodirale. Druga okolišči-
na je kriza LDS in tudi dej-
stvo, da je nekaj uglednih lju-
di od tam prišlo k nam. To je 
vplivalo na del javnosti, ki so 
verjeli tem ljudem, da je SD 
stranka, v katero gre polagati 
svoje upe za prihodnost. 
Tretja okoliščina pa je dej-
stvo, da so bile ta čas v ospre-
dju predsedniške volitve, 
kjer sem bil nekaj časa eden 
od protagonistov in tudi naša 
stranka zaradi tega v ospre-
dju pozornosti. Vse se je zli-
lo v eno reko, ki se je vse bolj 
širila in ni presahnila niti ob 
odločitvi, da jaz ne grem na 
predsedniške volitve in je 
cela levica za nekaj časa osta-
la brez kandidata. Tedaj je le-
vica poiskala odrešujočo reši-
tev, da kandidira dr. Danila 
Tiirka, kar je v javnosti še 
utrdilo občutek, da je S D 
stranka, ki ve, kaj dela." 

Kako kaže vaši stranki na 
Gorenjskem? 

"Imamo sredine, kjer smo 
bolj in sredine, kjer smo 
manj uspešni. Gorenjska ve-
lja za neko povprečje. Zdi se, 
da je Gorenjska primer, kjer 
se trud, odrekanje in napor 
obrestujejo. Prihaja do spre-
memb v generacijah stranke, 
ki se ne pozna čez noč, v ne-
kaj letih pa se bo." 

Nekateri ljudje vam zameri-
jo, da ste najeti tujega sveto-
valca za predvolilno kampa-
njo. Zakaj? 

"Osebno sem vedno me-
nil, naj se izogibamo sodelo-
vanja z dragimi agencijami, 
čeprav so v Sloveniji tako re-
koč zmagovali le tisti, ki so te 
agendje imeli. Moji kolegi so 
menili, da potrebujemo 
"neko pamet, ki naj od zunaj 
pogleda" na naše delo. Na to 
sem pristal in to morda ni 
tako slaba zamisel. Iz tega se 
bomo zagotovo nekaj naud-
li. Ljudje so nam morda za-
merili to, da za svetovanje 
jemljemo tujca. Predlagal 
sem, da vzamemo nekoga, ki 
nam bo svetoval neobreme-
njeno. brez dlake na jeziku. 
Tako spoznanje izvira iz 
moje izkušnje evropskega 
poslanca, ki iz Bruslja druga-
če vidi Slovenijo, kot sem jo v 
preteklosti denimo kot slo-
venski poslanec, ne v geo-
grafskem smislu, pač pa za-
radi politične in mentalne di-
stance. Nekatere domače 
prepire vidim kot benigne, 
medtem pa gre v Evropi vlak 
naprej z nekaterimi res po-
membnimi temami. Bruselj 
mi je prinesel velike spodbu-
de za vodenje stranke. Tam 
se srečujem z vodilnimi sod-
alnimi demokrati Evrope, ki 
mi dajejo velik navdih za po-
litiko, deležni pa smo tudi 
njihove podpore." 



STO LET METEORITA Razgledi 

v ponedeljek, 31. marca, bo minilo sto let, odkar je eden mnogih, toda na slovenskem ozemlju edini slišani, 
najdeni in ohranjeni meteorit-priletel v Zemljino ozračje in se po nekajminutnem letu zapičil okoli trideset 
centimetrov globoko v senožeti blizu Avč v Posočju. Zdaj je na ogled v Naravoslovnem muzeju na Dunaju. 

Meteor slišali tudi na Goren skem 
MIRAN LOLA BOŽIČ 

Meteorit so najprej, nekaj 
minut pred 9. uro zjutraj, za-
slišali na Gorenjskem. Ljub-
ljanski časnik Slovenec je 8. 
aprila 1908 zapisal: "Še nekaj 
o "kro^ji iz Italije". O tem se 
nam od veleu^. osebe poroča 
iz Kamnegorice: K naznanilu 
O padcu "laške kroglje" dovolju-
jem si pripomniti, da seje po-
jav padca meteora 31. p. m., 
zjutraj okoli 9. ure, tudi v oko-
lici Kamnegorice, na Upnici in 
na Dobravi opazil. Delavci na 
polju so kar ruienkrat začuli 
pri jasnem r^bu silno gromenje 
čez Jelovco in strme obstali ter 
z delom prenehali, pričakujoč 
po 16 do 20 sekundnem grome-
nju, da se zemlja strese. Vendar 
po prenehanju bobnenja ni bilo 

čutiti najmanjšega tresenja 
zemlje." 

Nato je meteorit letel vedno 
počasneje in vedno nižje prek 
Baške grape ter hkrati postajal 
vedno manjši. O tem je poro-
čala Soča 4. aprila: "Čujemo, 
da je padel kos meteornega žele-
za tudi nekje blizu Tolmina. 
Slišalo seje šumenje, ko je padal 
meteor, kakor da bi kak mogo-
čen plaz se drvil z visoke plani-
ne v nižavo. Tako so slišali v 
Tolminu, tako seje slišalo do 
Idrije in naprej, kakor tudi do 
Bohinja. To je bil najbrže drugi 
meteor, ne oni pri Avčah." 

In končno je meteorit ob 
preletu severozahodnega 
dela Banjške planote sklenil 
svoje štiri in pol milijard let 
dolgo potikanje po vesolju v 
sadovnjaku nad zaselkom 

Dolenji Avšček. 
To izjemno novico, ki pa je 

kmalu utonila v pozabo, je 
slikovito povzel poročevalec 
Primorskega lista 2. aprila 
1908: "Strah v zraku in topo-
va kroglja. Iz Avč. - Dne p. 
t. m. okoli 9. ure zjutraj slišal 
se je pok in brenčanje v zraku. 
Nekateri pravijo, daje prišlo od 
severne, drugi pa od zahodne 
strani. Pok in šumenje pa seje 
slišalo po več občiruih. Vsi, ki 
so bili zunaj, so se pogovajjali, 
kaj more to biti. Popoldne pa je 
neki tukajšnji posestnik, ki je v 
svoji senožeti pol ure od vasi 
delal, prinesel v vas novico, da 
je padlo kos topove kro^je, ki je 
ranila tam stoječo sadno drevo 
in se zarila 15 cm. giofcofeo v 
zemljo. Moi s svojim 6. letnim 
sinom je bil oddaljen približno Valentin Šparovec, pripovedovalec zgodbe o preletu meteori-

ta nad Kamno Gorico / FOIO: MINN L BOŽK 

Originalni 
meteorit se 

zelo verjetno 
nikoli ne bo 

vrnil v 
Fotografija meteorita Avče, ki jo je Vagn F. Buchwald leta 1975 objavil v knjigi Handbook of 

nobenega od êteontes. 
slovenskih 

muzejev, vrača 
pa se spomin 

nanj in 
nastajajo tudi 

njegove 
upodobitve v 

različnih 
materialih in 

J . . . , Kovinski modelček za piškote metA (meteorit Avče), ki ga je izdelal MIha Grošelj iz 
m e C l l ] i n . Poženika pri Cerkljah. / FOTO: MINN L BO« 

10 metrov. Mož od strahu ni 
hotel kro^je izruti. Šele ko je 
prišel še en drugi, stajo izdHa 
iz zemlje. Kroglja tehta 1 kg. 18 
dkg., dolgost približno 15 cm. 
debelost pa 5 cm. Druge nesre-
če ni bilo." 

Kot lahko preberemo iz pr-
vih zapisov o padcu meteori-
ta v bližino vasi Avče, so naj-
prej donmevali, da je bila to 
topovska krogla. Toda že 4. 
aprila je časnik Soča poročal: 
" V bližini Avč je padel v sredo, 
dne J. aprila, skoro 1 kg težak 
kos meteornega ždeza." Še ne-
dokazana je hipoteza, da so 
se orožniki iz Ročinja z me-
teoritom takoj, ko so ga pre-
vzeli, odpeljali prek Gorice v 
Trst na sedež deželnega 
orožniškega poveljstva. T ja 
so poklicali direktorja Mest-
nega naravoslovnega muze-
ja Carla de Marchesettija, 
botanika in prazgodovinarja, 
ki je kilogramsld kos železa 
prepoznal kot meteorit. To 
spoznanje naj bi takoj po te-
legrafu sporočili vsem orož-
niškim postajam v Posočju. 
V tržaški Zarji so 11. aprila 
zapisali: 

"Čuden pojav. - Dne ji. 
marca okoli 9. ure zjutraj so 
na Gorenjskem čuli votlo pod-
zemsko bobnenje, kije trajalo 
kakih 10 minut. ljudje so seve-
da s strahom pričakovali, kaj 
da ho. Nekateri so mislili, da 
ho hud potres drugi pa celo, da 
se bo kje v bližini odpri (^je-
nik in začel bruhati ogenj. No, 
pa ta strah je bil prazen. Zgo-
dilo se ni ničesar. Vendar po so 
ljudje zelo radovedni, kaj daje 
bil vzrok temu nenavadnemu 
Mnenju." 

Valentin Sparovec iz Kam-
ne Gorice je na mojo prošnjo 
15. maja 2007 na list papirja 
med drugim zapisal, da mu 
je pred sedemdesetimi leti 
njegova stara mati večkrat 
pripovedovala, kako je čez 
nebo letela žareča kro^a pro-
ti primorski strani. ... "Tisti, 
ki so ta pojav videli, so govorili, 
da jih je bilo strah. Zraven so 
še pridjali, da ja ni ta prizor 
svarilo in opomin z neba. ... 
Pa ja ne bo dežele doletela 
kakšna katastrofa. In res je 
čez sedem let prav Primor-
ska postala prostor prve sve-
tovne vojne, grozote tistega 
časa." 

Originalni meteorit se 
zelo verjetno nikoli ne bo vr-
nil v nobenega od sloven-
skih muzejev, vrača pa se 
spomin nanj in nastajajo 
tudi njegove upodobitve v 
različnih materialih in me-
dijih. Tako bo v gasilskem 
domu v vasi Avče v soboto, 
29. marca, okoli 14. ure od-
prta razstava Meteorit iz Avč 
v dolini Soče, 1908-2008. 
Ogledati si jo bo mogoče do 
prvomajskih praznikov. Ob 
sto let dolgi zgodbi se bo vi-
delo tudi, kako otroška do-
mišljija upodablja tak sliko-
vit dogodek, kot je prelet me-
teorja skozi Zemljino ozračje. 
Naprodaj bodo tudi keramič-
ni odlitki meteorita Avče, 
majice z njegovo podobo, 
osebne znamke in razgledni-
ce. Marljive domačinke pri-
pravljajo raznovrstno pedvo, 
namenjeno tudi obiskoval-
cem razstave. Med slaščica-
mi bodo izstopali piškoti v 
obliki avškega meteorita. 
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v slovenski smučarski zgodovini je 2 9 . marec 1937 še vedno zapisan kot najbolj tragičen dan. Snežni plaz izpod 
Nageljnovih čeri na tržiški strani Storžiča je tistega dne vzel življenje devetim tržiškim smučarjem. 

Stane Piši ar - oozabl eni aorski vo ščak 
JANEZ KAVAR 

"Vojaki so 
Pišljarja imeli 

silno radi, 
zato se ga je 

prijel vzdevek -
Stric." 

v časopisu "Slovenski na-
rod", z 31. marca 1937, lahko 
o nesreči i n obsežni reševal-
n i akciji, ki je sledila, prebe-
remo: "Včeraj malo pred 14. 
uro je prispelo v Tržič pod 
vodstvom kapetana Pišljarja 
i z Škofje Loke 53 vojakov, ki 
so n e m u d o m a odšli na po-
bočje Storžiča, kjer so navzlic 
utrujenosti takoj pričeli od-
kopavati ponesrečence". 

Kdo je bil kapetan 
Pišljar? 

Kot odličnega častnika 
gorskih enot i n inštruktorja 
se Staneta PiSljarja iz obdo-
bja po II. svetovni vojni jedr-
nato s p o m i n j a gorenjska 
partizanska legenda Janez 
L u š i n a - Mali : "Vojaki so 
Pišl jarja i m e l i si lno radi, 
zato se ga je jprijel vzdevek -
Stric." A vse sledi za Pišljar-
j e m kot da so se okoli leta 
1 9 6 0 povsem izgubile. Po 
dolgih mesecih brezuspeš-
n i h iskanj s e m predlani na 
l jubl janskih Ž a l a h odkri l 
grob z napisom "Pišljar Sta-
ne, 1 9 0 6 - 1 9 6 5 " . Odkritje 
m e je privedlo do Pišljarjeve 
hčerke, gospe Alenke Pečni-
kar iz Škofje Loke... 

Stane Pišljar je bil zelo za-
n i m i v a osebnost, kot še v 
mnogih primerih zamolčane 
slovenske vojaške zgodovine. 
Tako v obdobju pred II. sve-
tovno vojno, kot po vojni m u 
gredo neprecenljive zasluge 
za razvoj alpinizma in smu-
čanja v obeh nekdanjih Ju-
goslavijah oziroma v Sloveni-
ji-

Pišljar je bil rojen 7. okto-
bra 1 9 0 6 v Trstu. Pred fašiz-
m o m se je s starši preselil v 
predvojno Jugoslavijo i n iz 6. 
razreda ginuiazije leta 1923 
prestopil v podofidrsko šolo 
Vojske Kraljevine Jugoslavije 
(VKJ). Kot uspešen podčast-
nik je bil leta 1925 sprejet na 
vojaško akademijo, ki jo je 
končal 1. aprila 1 9 2 7 in po-
stal podporočnik. Na prvo 
častniško dolžnost je bil raz-
porejen v 40. pešpolk v Ljub-
ljano, k i je bil kasneje prefor-
miran v 52. pešpolk. Glede 
na odlične gomiške in smu-
čarske sposobnosti je bil leta 
1 9 2 9 premeščen v 48. grani-
čarsko četo s poveljstvom v 
Logatcu za nadzor takratne 
j u g o s l o v a n s k o - i t a l i j a n s k e 
meje i n nato leta 1930 v 46. 
graničarsko četo v Bohinjsko 
Bistrico. Kot poročnik je bil 
decembra 1931 premeščen v 
1. planinski polk V K J s sede-

Major Pišljar, vodja alpinističnega tečaja JLA v Vratih, junija 1948, v družbi slovenskih 
Inštruktorjev Dolfeta Kremžarja, Joža Čopa in Andreja Moreta - Candlja 

ž e m v Škofji Loki, kjer je 
služboval do zloma bivše Ju-
goslavije, 10. aprila 1941, in 
bil tik pred tem povišan v čin 
majorja. Iz Škofle Loke je še 
kot kapetan I I . razreda, 30. 
marca 1937, z vojaki odšel re-
ševat zasute v plazu pod 
Storžičem. Pišljarjeva voja-
ška kariera se je nadaljevala v 
ofidrski šoli narodnoosvobo-
dilne vojske in partizanskih 
odredov Slovenije, kjer je de-
loval kot inštruktor. Po vojni 
je postal častnik takratne ju-
goslovanske armade, ki m u 
je bila zaupana naloga uspo-

sabljanja prvih kadrov za 
nove planinske in izvidniške 
enote JLA. Pišljar je bil v ča-
s ih stare Jugoslavije član 
"Skale" ter prijateljeval, ple-
zal i n smučal s Skalaši, kot 
so bili Joža Čop, Bogdan in 
Marjan Brecelj, Stanko H u d -
nik, Boris Ziherl i n drugi. Pri 
začetnih usposabljanjih pla-
ninskih enot JLA se je tako 
Pišljar obrnil na svoje nekda-
nje skalaške prijatelje in jih 
angažiral kot inštruktorje. 
Na enem prvih tečajev na Ve-
likih BlokŠJi, decembra 1945, 
sta m u kot inštruktorja po-

magala Stanko Koblar z Jese-
nic in Tone Ažman iz Krope. 
Še isto z imo je major Pišljar 
s slovenskimi inštruktorji vo-
dil trimesečni smučarsko-
alpinistični tečaj v Kranjski 
Gori. Poleti 1946 je JLA za-
čela formirati planinske bata-
ljone: enega v 4. A r m a d i v 
Podbrdu, drugega v 6. Arma-
di v Konjiču in tretjega v 1. 
Armadi v Kolašinu. Bataljoni 
so bili četne sestave s po dve-
ma planinskima četama in 
četo z izvidniškim, inže-
n irsk im i n vodom za zve-
zo. Usposabljanje kadrov za 

Spominske kartice 88 R A Č U N A L N I K I N JAZ 

ROBERT G U Š H N 

Ko greste na dopust, s seboj 
vzamete digitalni fotoaparat, 
prenosni tdefon, otroci pa še ig-
ralno konzolo za igranje igric. 
Delovanje vseh teh naprav je 
odvisno tudi od velikosti njiho-
vega spomina. Več kot gaje, 
boljše in bolj zmo^jive so te na-
prave. Nanje lahko spravimo 
vei fotografij, ki so l<Mo vi^e 
kakovosti, seznam v imeniku 
tekfrna je lahko daljši in nanje 
lahko naložimo več igric. Prav-
zaprav je v vseh napravah, ki 
nas obdajajo, vgrajen kakšen 
spominski modul, Id omogoča, 
da se v napravo shrani vse, kar 

je potrebru) za njeno delovarije, 
oziroma omogoča, da si na-
pravo prilagodirrw ali nanjo 
kaj shranimo. 

Z razvojem računalnikov in 
drugih elektronskih naprav se 

je ppjavila tudi potreba po 
shranjevanju podatkov. Prva 
pomnilniSka naprava je bil 
trdi disk, ki je bil razvit v pet-

desetih letih prejšnjega stole^a. 
Imel je 5 M B spomina, kar je 
bilo za takratne razmere 
ogromno. Razvilo gaje podjet-

je IBM. Sistem je vseboval j o 
vgrajenih diskov s skupno ka-
paciteto 5 M B spomina. Di-
menzije tega pomnilnika so 
bile tolikšne kot dva ve^a hla-
dilnika. Za današnje pojme je 
takšna kapaciteta spomina 
povsem neuporabna, saj s tako 
kapaciteto spomina lahko 
shranimo le pet povprečno do-
brih fotografij, pa še dimenzij-
sko nimamo kam z njo. 

Z razvojem se je kapacite-
ta pomnilnikov povečevala, 
hkrati pa se je fizična veli-
kost drastično zmanjševala. V 
osemdesetih in devetdesetih le-
tih prejšnjega stoletja so se z 
digitalno tehniko začeli pojav-
ljati novi prenosljivi mediji za 
shranjevanje podatkov. To so 
diskete, CD in DVD zgoščen-
ke ter pomnilniške kartice raz-

ličnih standardov in dimen-
zij. Pomnilniške kartice so 
bile razvite v začetku devetde-
setih let, ko so se pojavile raz-
lične prenosne naprave, ki so 
za shranjevanje podatkov po-
trebovale spomin. Napravam, 
ki imajo režo za pomnilniške 
kartice, lahko spomin enostav-
no nadgradimo s kartico z 
veijo kapaciteto, kar je vseka-
kor velika prednost pred pom-
nilniki, ki so vgrajeni i' sami 
napravi, ki jih ne moremo 
enostavno nadgraditi. 

Pomnilniške kartice se upo-
rabljajo v različnih prenosnih 
napravah. Najbolj pogosto so 
se v začetku pomnilnih kar-
tice uporabljale v digitalnih 
diktafonih, za zajem audio 
datotek, ter digitalnih fotoapa-
ratih, za zajem slikovnih dato-
tek. Standarda sta bila pred-
vsem SM - Smart Media, ter 
MMC - Multi Media Card. 
Kapacitete kartic so bile v za-

četku 8 MB spomirM, kar je pri 
diktafonih predstavljalo za ne-
kaj minut zvočnega posnetka. 
Danes se pomnilniške kartice 
uporabljajo v zelo različnih 
napravah, kot so difftalnifoto-
aparati in kamere, digitalni 
diktafoni, MPj in MP4 pred-
vajalniki, prenosni telefoni, 
igralne konzole, sistemi za rut-
vigacijo ter tudi v prenosnih in 
osebnih računalnikih. Tipi 
kartic so še vedno zelo različni 
in sicer poleg SM in MMC 

• kartic pozanmo še SD • Secure 
Digital, CF - Compact Flasah, 
MS - Memor/ Stick in XD -
eKtreme Digital. 

V določenih napravah je 
pomnilniška kartica glavni 
medij za shranjevanje poda-
tkov, kot je to primer pri digi-
talnem fotoaparatu, v napra-
vah, kot je na primer prenosni 
telefon, pa pomnilniške kartice 
predstavljajo določeno nad-
gradnjo že vgrajenega spomi-

na. Pomnilniške kartice lahko 
uporabljamo za shranjevanje 
vseh vrst datotek. Za razliko od 
zgoščenk se lahko podatki na 
pomnilniških karticah ne-
skončno velikokrat brišejo in 
zapisujejo. Velika predrwst so 
tudi majhne dimenzije pom-
nilniških kartic, ki merijo le ne-
kaj kvadratnih centimetrov. 
Slabost kartic je lahko pre-
majhna hitrost, kapaciteta 
spomina, prevelike dimenzije, 
ter tudi preobčutljivost na me-
hanske preobremenitve. 

Kratek sprehod skozi zgodo-
vino pokaže, kako hitro se spre-
minja svet elektronike. Suet, ki 
nas obdaja, se razvija z never-

jetno hitrostjo, stvari i* računal-
ništvu so vedno manjše in bolj 
zmo^jive. Pa to ne pomeni, da 
moramo zdaj takoj v trgovino 
in pograbiti vse, kar je novega. 
Razvoj prinaša koristi za nas, 
za uporabnike. Le izkoristiti 
ga moramo. 
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planinske bataljone je bilo 
zvečine zaupano majorju 
Pišljarju s slovenskimi in-
štruktorji. Pišljar je še naprej 
angažiral nekdanje skalaške 
prijatelje, Joža Čopa, Staneta 
Koblarja, Andreja Moreta -
Gandija, Dolfeta Kremžarja, 
Maksa Medjo in druge. Tako 
je bil v nenehnem stiku z 
razvojem slovenskega alpi-
nizma in smučanja, posred-
no pa je k razvoju tudi sam 
veliko prispeval. Major Piš-
ljar je bil eden mnogih ne-
vidnih mecenov slovenskega 
alpinizma in smučanja, ki je 
poskrbel, da je marsikateri 
del alpinistične ali smučar-
ske opreme iz vojaških skla-
dišč prišel med slovenske al-
piniste in smučarie tedanje-
ga časa. 

Večino vojaških alpinistič-
nih in smučarskih tečajev je 
major Pišljar organiziral v 
osrčju slovenskih Julijcev, 
zlasti na Kredarici in v Vratih. 
Tako je bil leta 1948 v Vratih 
tudi priča prve ponovitve ple-
zanja slovitega "Čopovega 
stebra" v triglavski Steni. Dr. 
France Avčin, ki je z Darom 
Dolarjem izredno težko smer 
takrat prvi ponovil, je kasneje 
v Planinskem vestniku zapi-
sal: "Mokri kot miši smo v 
dežju nadaljevali pot preko 
Praga v Vrata. Tam se naju je 
major Pišljar razveselil prav 
tako kot midva njegovega to-
plega čaja. Kljub dvema dalj-
no^edoma in dežurni službi 
pri njih, naju niso mogli opa-
ziti in že je na tihem mislil na 
rešilno odpravo." 

Jtmija 1948 je major Piš-
ljar z vojaki razširil cesto v 

Vrata za prevoz s tovomjald. 
D o m v Vratih je tisto obdo-
bje oskrboval Janez Brojan 
st. z družino. Vojaki z major-
jem Pišljarjem so bili najšte-
vilnejši gostje Brojanovih 
vso sezono. Med junijskim 
tečajem leta 1948 v Vratih so 
graničarji pri domnevnem 
begu na jugoslovansko-ro-
munski meji ubili takratne-
ga načelnika Generalštaba 
JLA generala Arso Jovanovi-
ča. Nekateri menijo, da je bil 
uboj delo KOS-a, ker se je Jo-
vanovič opredelil za resoluci-
jo Informbiroja. Po pripove-
dovanju je nekega junijske-
ga večera major Pišljar nič 
hudega hoteč pokomentiral 
smrt generala Jovanoviča, 
češ kako neroden je moral 
biti, da so ga ubili lastni gra-
ničarji- Zaradi drobne pri-
pombe je moral Pišljar zapu-
stiti JLA in je po obsodbi pre-
živel nekaj mesecev kot kaz-
njenec na Golem otoku. Kas-
neje se je Pišljar preživljal 
kot učitelj predvojaške vzgo-
je i n bil zelo dejaven v tele-
snokultumih organizacijah. 
V tem obdobju je tudi veliko 
pisal o športni tematiki. Leta 
1955 je skupno z dr. Dragom 
Ulago in Edijem Srpanom 
izdal knjigo "Orientacijski 
šport" (1). Knjižica o orienta-
cijskem športu je izvrstno 
napisana na osnovi mnogih 
praktičnih izkušenj in je ak-
tualna še danes. V izvod 
knjige, ki jo je poklonil Jane-
zu Lušini je pripisal: "V spo-
m i n na leta 1946-1948, ko 
smo skupaj orali ledino pla-
ninstva in smučarstva v Ju-
goslovanski armadi - pokla-

njam tov. Lušini Janezu, Sta-
ne Pišljar, 6. 5. 1964". Leta 
1965 je major Stane Pišljar 
umrl. Pokopan je na ljub-
ljanskih 2a]ah, 

Pišljar je kot vojaški čast-
nik, strokovnjak za gore in 
smučanje, napisal vrsto stro-
kovnih člankov, referatov in 
predlogov. V skrbno zbra-
nem arhivu, ki ga hrani nje-
gova hči, gospa Alenka Peč-
nikar, je najti izvrstne zapise 
o preživetju v gorah v pole-
tnem in zimskem času, o iz-
kušnjah z opremo in o smu-
čanju. Pišljar je bil vrstnik s 
kapetanom Karlom Tauber-
jem, avtorjem prvega smu-
čarskega priročnika staroju-
goslovanske vojske, napisa-
nega v cirilici "Smučka i 
smučanje" (2), ki je izšel leta 
1933, v ponatisu v latinid pa 
še leta 1936 (3). Oba priroč-
nika je Tauberju ilustriral 
zdravnik dr. Mirko Derganc, 
Da bi bolj prepričal v smuča-
nje nejeverne visoke častni-
ke VKJ, večinoma srbske na-
rodnosti, je Derganc prebri-
sano narisal vse smučarje s 
"šajkačo" na glavi. Kapetan 
Tauber je s Pišljariem delil 
podobno nerazimievajočo 
usodo predpostavljenih v ta-
kratni jugoslovanski vojski. 
Kot izvrsten smučarski stro-
kovnjak je bil kapetan Tau-
ber prestavljen na službova-
nje v Bjelovar ... Iz oliranje-
nih Pišljarjevih zapisov lah-
ko razberemo, koliko priza-
devanj so morali častniki, 
kot Tauber in Pišljar, vlagati 
v prepričevanje o pomemb-
nosti gomištva in smučanja 
za vojaške potrebe. Ironično 

Kapetan L razreda Pišljar na e n e m izmed tečajev z imske 
alpinistike Vojske Kraljevine Jugoslavije, okoli leta 1943 

zanimivo je, da se je skoraj z 
istimi problemi ukvarjal v 
starojugoslovanski vojski, 
nato pa še enkrat z zelo po-
dobnimi v JLA. Medtem ko 
se je Tauber ukvarjal pred-
vsem s smučarsko tehniko 
za vojaške potrebe, se je Piš-
ljar zlasti prizadeval za orga-
nizacijo in organiziranost 
gomištva in smučanja v voj-
ski, kot tudi v civilni družbi. 
Posebej se je Pišljar posvečal 
liku gomika in smučarja, 
duševnim karakteristikam 
alpinistov in smučariev ozi-
roma vojakov za bojevanje v 
gorah. Veliko je pisal v ta-
kratna strokovna glasila JLA 
(Narodna Armija, Vojni 
glasnik) in je bil tudi soavtor 
navodil za vojaško gomištvo 
- "Uput za vojno planinar-
stvo", k čemur je prispeval 
ključni poglavji o letni in 
zimski alpinistiki (II. del) in 
smučanju (111. del). Ob t ^ -
vah, ki jih je imel Pišljar s 

predpostavljenimi glede 
uveljavljanja i n razvoja gor-
ništva in smučanja v vojski, 
pa je bil vseeno očitno zelo 
upoštevan kot strokovnjak 
za opremo. Beremo lahko 
njegove zanimive ekspertize 
o alpinistični in reševalni 
opremi, kakor tudi o progra-
mih urjenja za vojaško delo-
vanje v gorah in na snegu. 

Major Stanislav Pišljar -
"Stric", častnik slovenskega 
rodu, neutradni bojevnik za 
razvoj gomištva, alpinizma 
in smučanja, zagotovo zaslu-
ži bolj prepoznavno in častno 
mesto tako v slovenski voja-
ški zgodovini kot tudi v zgo-
dovini slovenskega alpiniz-
ma, gomištva in smučanja. 

(1) Orienucijski Iport, Sune PiSljar, 
Edi Serpan. Drago Ulaga, Tiskovni svet "Pol«' 
LJubl|ana, 1555 
(2) Smučka i smučanje. Kate! Tauber. 
peSadijski kapetan I. klase, Ljubljana, 1933 
(3) Smučka i smučanje, Kario Tauber, kapetan 
t saveznt smučarski naslavnik. Ljubljana, 1936 

Fotografiji sta iz arhiva gospe Alenke Pečnikar 
(Podlubnik loa, 4220 ikofja Loka) 

Zaradi drobne 
pripombe 
je moral Pišljar 
zapustiti JLA 
in je po 
obsodbi 
preživel nekaj 
mesecev 
kot kaznjenec 
na Golem 
otoku. 

Od ene zludjeve babe 1 2 9 IZ S T A R I H Č A S O V 

M I H A N A G U Č 

V letu, ko mineva 500 let 
od rojstva Primoža Trubarja, 
očeta slovenske knjige, ne 
bo nič narobe, če nekaj na-
daljevanj tega podlistka po-
svetimo tudi njegovemu 
spominu. Za začetek bomo 
prebrali dva sočna odstavka 
iz njegovega dela En regišter 
... ena kratka postila (iz leta 
1558). Besedilo navajamo 
kar v njegovem jeziku, le 
prepisano v sodobnem črko-
pisu; kjer je kakšna nerazu-
mljiva beseda, jo razložimo 
v poševnicah. V tem pisanju 
se Trabar spominja, kako so 
hoteli v času njegovega žup-
nikovanja v Loki pri Rade-
čah nekateri obsedenci izsi-
liti gradnjo novih, a nepo-
trebnih cerkvah. 

"Pred osem inu dvasetimi 
leti, tedaj kedar sem v Loki 
per Radočaju farmošter bil, 
je bila gori nad Kompolom v 

vingradih ena baba; ta se je 
svetila inu pravila, de s. Se-
bastijan in s. Roh vsako nuč 
k ni prideta, ž no govorita 
inu velita, de se nima na tim 
hribu nad Kompolom inu 
Šemačino ena cerkov sturi 
inu sezida; aku tiga ne dejo, 
taku hočta čez te ludi inu 
čez živino tak pomor inu žli-
ze poslati, de malu ludi inu 
živine žive ostane; onadva 
tudi hočta vse vinograde inu 
pole s točo pobiti. T a k i m 
babskim hudičevim mari-
nem so ti preprosti ludje ve-
rovali, inu zdajci od lesa inu 
iz desak sture eno kapelico 
inu začno undu raaševati, 
živino inu drugu blagu ofro-
vati inu perpravlati kamine 
h timu zidanu. Ampak jest 
sem takimu zidanu inu 
ofrovanu mučnu zuper pri-
digal inu govuril; za tiga 
volo so mene hoteli ti far-

Portret Primoža Trubarja po 
gravuri iz leta 1578 

mani na Šemačini biti, de 
sem od nih moral pobegni-
ti. Natu pošljem mujga vi-
karja, gospud Jemeja Rugel-
na, h ti babi i n u pustim 
vprašati, v kateri uri inu v 
kakovi štalti ta dva svetnika 

k ni hodita; natu je ona dja-
la, ob pulnoči vselej dva lipa 
črna moža k ni prideta. H 
timu je gospud Jemej rekel, 
nekar ne pravi, de sta čma, 
temuč de sta bela, zakaj ti 
zludji so č m i , svetniki s u 
beli. Ona odguvori: 'Ja, go-
spud, jest hočo reči, de sta 
bela.'" 

"Glih tako ena druga baba 
je hotela imej ti, de bi se bila 
ta tretja cerkov gori na Bru-
tiiki per tih Trijeh kralih zi-
dala. Blizu mujga rojeniga 
d o m u per Rastčici je ena 
cerkov Divice Marije, kir se 
pravi na Silevici. Undu se je 
tudi ena vsem ludem vejde-
ča kurba, tej so djali Šavleča 
Katerina, i n u ena vduva 
Margeta Hudakončevka inu 
en muj stric Gregor Tmbar 
malinar - le-ti tri so se tudi 
veden svetili inu pravili, 
koku se n i m Divica Marija 

perkazuje inu hoče imejti, 
de se na Silevid ni en nun-
ski klošter sezida. S tej m 
pravlenem so tudi h ti cerkvi 
dosti gvanta inu živine per-
pravili. Od tiga so farii inu 
cehmojstri dobm lebali inu 
per tim hud konec vzeli: far-
mošter te iste cerkvi je od 
sujga svaka ubijen, cehmo-
štre so Turki ujeli, mujga 
strica Gregorja je enu drivu 
ubilu, Hudakončevka je v 
Ah /Aachen/ hodejoč - niš-
če ne vej, kej oli koku - umr-
la. G l i h taku ta cerkov na 
Sveti gori per Gorici je tudi 
od ene zludjeve babe gori 
prišla inu te druge cerkve na 
gorah skoraj vse. H t imu 
farji, škofi inu nekateri go-
spudje melče, za volo kir od 
tacih malikov ofrov imajo 
dosti mesa h kuhanu." (Vir. 
Trabarjevo berilo, 1986, str. 
40-41) 
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USODE Razgledi 

Sanjala sta o tem, da si bosta nekoč kupila motor, ga 'spedenala v nulo" in z njim objadrala svet. 

A ti veš, d a j e Zemlja okrogla? 

Srčno upam, 
da se bo nekoč 

našel kdo, ki bo 
znal odgovoriti 

na vprašanje, 
zakaj se 

ljubezen, ki nas 
prevzame z vso 

močjo, tako 
rada spremeni 

v brezmejno 
sovraštvo. 

MILENA M I K I A V Č I Č 

Včasih, k o se u s e d e m za 
računalnik in razmiš l jam, 
na kakšen način bi napisa-
la zgodbo, k i s e m jo sliša-
la, enostavno ne vem, s ka-
terimi besedami bi napisa-
la uvod, ker zmeraj že l im, 
da pripovedovanje ne bi iz-
zvenelo preveč turobno, 
žalostno i n pes imist ično. 
Najbolj m e boli to, da je, 
vsaj na videz, okoli nas ne-
nehno cel kup blišča, dra-
gih i n n o v i h avtomobilov, 
h iše rastejo kot gobe po 
dežju i n trgovski centri, ki 
se odpirajo, so od jutra do 
večera p o l n i n a v d u š e n i h 
nakupovalcev. Na v i d e z 
ena sama sreča, zadovolj-
stvo, kot da n a m v ž ivl je-
n j u ne bi ničesar p r i m a n j -
kovalo. A potem, ko z a hip 
o d r g n e m zaveso, ko se s 
sogovorniki u s e d e m za 
mizo, ko m i n e prva zadre-
ga, vedno znova ugotav-
l jam, da ž iv imo dvojno živ-
ljenje: enega na odru, dru-
gega v z a k u l i s j u . I n kot 
pravi m o j a dobra z n a n k a 
Ivanka Tratnik iz Žirov, ki 

jo zadnje čase obiskujem, 
da m i pr ipoveduje o svo-
j e m nelahkem živl jenju še 
v prvi polovici prejšnjega 
stoletja: "Problemi tudi da-
nes ostajajo enaki , le v 
drug papir so zaviti." 

O b zgodbi, k i je bila v 
Usodah nazadnje objavlje-
na, s e m dobila n a desetine 
telefonskih klicev, i n vsaka 
nova pripoved, ki s e m ji 
prisluhnila, je bila bolj ža-
lostna od prejšnje. V tre-
nutkih, ko s e m bila sama, 
s e m se nenehno spraševa-
la, m a r je bilo tudi včasih 
tako, pa nisem našla prave-
ga odgovora. Srčno upam, 
da se bo nekoč našel kdo, 
k i bo z n a l odgovoriti n a 
vprašanje, 2akaj se l jube-
zen, ki nas prevzame z vso 
močjo, tako rada spremeni 
v brezmejno sovraštvo. Č e 
bomo vedeli za pravi odgo-
vor, se bomo z n a l i skoba-
cati iz brezna, v katerega 
s m o zdrsnili. 

Ko sva se z Andrejo vide-
li prvič, sem bila presene-
čena. 

"Kako ima lahko ta mla-
da i n pr ivlačna ženska 

sploh k a k š e n problem?!" 
sem nehote pomislila. Po-
zneje, ko je mini la začetaa 
zadrega i n ko sva se ž e do-
dobra naklepetali o vsakda-
nj ih stvareh, m i je počasi, a 
odločno, pokazala pot v 
svet, ki ga je skrivala pred 
drugim. 

"Pri nas zaenkrat še ni -
m a m o institucije, kamor bi 
se lahko ženska v stiski za-
tekla po iskreno pomoč," je 
začela. 

Strinjala s e m se z njo, 
kajti tudi jaz sem pred 
prazniki ujela oddajo Tre-
nja, zaradi katere me je bilo 
še dolgo časa groza ob mis-
li, kako razčlovečene so ne-
katere službe, ki bi morale 
služiti človeku v stiski. 

"VeUko lažje bi m i bilo, 
če bi imela na svoji strani 
starše, vendar se je v mo-
j e m primeru zgodilo tako, 
da so m i obrnili hrbet. Kar 
po svoje razumem, saj sem 
počela cel kup stvari, pred 
katerimi so m e dolga leta 
svarili," je nadaljevala. 

Andrejo so že v rani mla-
dosti z a n i m a l i avtomobili. 
Odločena je bila, da se bo 

vpisala na kakšno avtome-
hanično šolo, č e m u r pa so 
starši, zlasti m a m a , odloč-
no nasprotovali. Še več. O b 
hčerkini ideji so se močno 
zgražali i n to so n e n e h n o 
govorili na glas. 

"Saj veste, kakšen je 
m l a d človek. Z glavo gre 
skozi zid, zlasti še, če m u 
kdo n e n e h n o soli pamet. 
I n tudi jaz s e m bila taka. 
N a videz, za božj i m i r v 
d o m a č e m krogu, s e m se 
vpisala na gimnazi jo, ven-
dar sem potem na skrivaj, 
brez vednosti staršev, začela 
obiskovati pouk na srednji 
strojni šoli. Bila sem edino 
dekle v razredu, in to m e je 
še bolj podžigalo, da sera 
verjela v svoj prav. Lahko 
rečem, da smo se dobro ra-
zumeU, da so m e dobesed-
no nosili po rokah, na svoj 
n a č i n , seveda: Bila s e m 
pr idna učenka, z lahkoto 
s e m se učila, zato m i je 
ostajalo vedno več časa, s 
kater im n i s e m imela kaj 
početi. Potem sem se pri -
d r u ž i l a s k u p i n i sošolcev, 
nekateri med n j i m i so bil i 
doma iz nekega "zloglasne-

ga" bloka v neposredni bli-
ž in i . Z loglasnega rečem 
zato, ker se je o tistem blo-
k u govorilo, da se zvečer ni 
preveč varno motovil it i 
tam okoli ... A m p a k m e n i 
so delovali kul, b i l i so m i 
pisani na kožo: ravno prav 
predrzni, i n ravno prav pri-
l jubl jeni m e d sošolci na 
šoli. Dva i z m e d n j i h sta 
bila tudi metalca, oblačila 
sta se v črno i n n e n e h n o 
poslušala metalsko glasbo. 
Sanjala sta o tem. da si bo-
sta nekoč kupila motor, ga 
spedenala v nulo i n z n j i m 
objadrala svet. T u d i moje 
sanje so bile podobne i n 
tako je kar samo naneslo, 
da sem se v enega, v Aleša, 
zaljubila. Bilo m i je komaj 
šestnajst let. Z a l j u b l j e n a 
sem bila tako noro i n tako 
brez glave, da se m i niti sa-
njalo n i , k a m vodi moja 
slepota. V s e skupaj se je 
drastično poslabšalo po ti-
stem, ko sva enkrat spala 
skupaj. Potem z a m e ni ob-
stajal nihče drug kot on pa 
motorji," reče tiho, kot bi 
se bala, da bi sama slišala 
svoje lastae besede. 

Med sosedi 83 S L O V E N C I V Z A M E J S T V U 

JOŽE KOŠNJEK 

Urad vlade Republike Slo-
venije za Slovence v zamej-
stvu in po svetu je že sedmič 
zapored razpisal nagradni 
natečaj za najboljša diplom-
ska, magistrska i n doktorska 
dela na temi Slovenci v za-
mejstvu i n Slovenci v izse-
Ijenstvu. Cilj natečaja je spod-
bujanje raziskovalne dejav-
nosti na področju zamejstva 
in izseljenstva. Na natečaj je 
prišlo 11 nalog, najboljše med 
njimi pa je izbrala komisija, 
ki jo je imenoval direktor ura-
da in državni sekretar za Slo-
vence v zamejstvu in po svetu 
Zorko Pelikan. 

Pretekli teden so v Prešer-
novi dvorani Slovenske aka-
demije znanosti in umetnosti 
podelili priznanja avtorjem 
najboljših nalog. Nadja David 
je za doktorsko disertacijo o 
narečju v vasi Gorentsc-
hach/Gorenče na Koroškem 
prejela posebno pohvalo. Av-
torica je dokumentirala na-
rečje, ki hitro izumira, saj so 
njegovi govorci samo še sta-
rejši prebivalci kraja. Komisi-

ja je za področje izseljenstva 
nagradila avtorja diplomskih 
nalog Jerneja Švaba in Žiga 
2U)rca. Jernej Švab je za nalo-
go izbral analizo razvoja slo-
venske skupnosti v Frandji. 
Ugotovil je, da Slovenci v 
Frandji delujejo kot ustvarjal-
ni del francoske družbe in so 
integrirani vamjo. Med Slo-
venci v Franciji ima po-
membno vlogo cerkev, Id ne 
skrbi le za duhovno oskrbo, 
temveč tudi za ohranjanje sti-
kov z domovino, za kulturno 
življenje in za ohranjanje je-
zika, kar je še posebej med 
mladimi velik problem. Žiga 
Zore je v nalogi opisal organi-
ziranost Slovencev v Avstrali-
ji, še posebej v Melboumu. 
T a m naj bi bila slovenska 
skupnost trdno povezana, kar 
preprečuje asimiladjo. Slo-
venski jezik je kljub slovenski 
radijski postaji i n pouku slo-
venščine iz generadje v gene-
radjo vedno bolj ogrožen. Po-
rabski Slovenec Dušan Mu-
kics je bil nagrajen za nalogo 
o prevajalniku iz porabskega 

č r . « 

^ A 

Nagrajenci na natečaju Urada vlade za Slovence v zamejstvu In po svetu /Foto joieKosnick 

narečja na Madžarskem v slo-
venski knjižni jezik. G r e za 
področje informatike i n jezi-
koslovja, na katerem se razvi-
jajo sodobne jezikovne tehno-
logije. Strojno prevajanje je 
tudi v svetovnem merilu še 
dokaj novo področje. Alenka 
Mrše je napisala zanimivo 
diplomsko nalogo z naslo-
vom Reprezentadja Avstrije 
in Avstrijcev v slovenskih me-
dijih. Avtorica je ugotovila, da 

je bila predstava Avstrije i n 
Avstrijcev večinoma negativ-
na predvsem zaradi nereše-
nega manjšinskega vpraša-
nja. Lara Spinazzola se je na 
natečaj prijavila z diplom-
skim d d o m Vrednote in sta-
lišča zamejskih dijakov v pri-
merjavi z slovenskimi in itali-
janskimi dijaki, ki ga je komi-
sija nagradila. V raziskavo je 
vključila 2 9 2 dijakinj in dija-
kov v starosti od 16 do 21 let. 

ki so med vrednotami posta-
vili na prva mesta svobodo, 
srečo in družinsko varnost, 
vera, svet lepote in nadonalna 
suverenost pa se j im je zdela 
manj pomembna. Avtorica je 
pričakovala, da bo na visokem 
mestu tudi mir, vendar razis-
kava njenega pričakovanja še 
posebej pri dijakih ni potrdila. 
SlovensM dijaki so tudi višje 
vrednotili italijanski narod kot 
lastnega slovenskega. 



^^^ Unitur 

P R V O M A J S K E POČITN ICE na Rogl i 
od 2 5 . 4 . d o 4. 5. 2008 

Program vključuje: 3x ali 5x polp«nzion, nočni pohod z bakiami in 
večerjo v Pohorski koči. kopanje na Rogli In v Termah Zreče, savna na 
Rogli, športne aktivnosti. 1x vožr»|a po Zlodejevem (za otroke), 
prvomajska animacija po tedenskem programu... 

Cena (po osebi v<}vopo5teijni soU): 
že od 105,00 € (za 3 dni) in že od 177,00 € (za 5 dni) 

^ ^ 1 X otrok do 14. leta starosti biva brezplačno 
v sobi z dvema odraslima 

POMLADNI NAJEM v Termah Zreče 

Večdnevni najem vključuje: najem apartmaja, kopanje v 
Termalnih bazenih, obisk Savna vasi (50% ugodneje) 

Cena: 
APT2+2 APT4+2 

3 dni 141,00 € 159,00 € 
5 dni 217,00 € 246,00 € 
7 dni 282,00 € 322,00 € 

Ponudt>Av̂ ilo30.6.2008. raz«n v tesu prvoma|«Mh pe6Mc. 

O ^ R o g l a Info: 03(75 76 000, www.unltur.ou 0r Terme ZreČe 

Naj vas pre^^jdi spomladansko sonce 
na Roali aii v Termah Zreče 
Spomladansko sonce je začelo preganjati 
mraz, privabilo ptičje petje in prebudilo nara-
vo. Sveži veter bo stopil sneg in obarval gozd 
zeleno. Čas je, da se zbudite tudi vi in preživi-
te aktivne dni v naših centrih. 
V koraku s časom smo se pred zimo v Unior -
Turizmu preoblekli v novo krovno oblačilo 
Unitur. Tako smo marca odprli tudi nove Uni-
turjeve poslovne prostore v Ljubljani. Nova lo-
kacija na Kolodvorski ulici v prostorih Integra-
la bo našo gostoljubje približala tudi temu 
delu Slovenije. 
Smučarski center Rogla se bo prelevil v šport-
no rekreacijski cerfter. Vpliv klime se bo okre-
pil in dal Rogli na svojih 1517 metrih nadmor-
ske višine naziv klimatsko zdravilišče. Sončni 
dnevi bodo vabili na dolge sprehode po buj-
nih travnikih in svežih pohorskih gozdovih. 
Vse, ki ste zaljubljeni v naravo, vabimo na akti-
ven oddih. Prav posebno doživetje za celotno 
družino bodo počitnice s pestrimi animacijski-
mi programi in aktivnim preživljanjem proste-
ga Časa. Začnite dan s sprehodom v naravo, ki 
smo mu dodali elemente nordijske hoje, s ko-
lesom raziSčite poti v neznano ali pa se pope-
ljite na panoramski razgled s sedežnico Planja. 
Družinskega duha, motivacijo in paket zabave 
bodo zagotovile plezalne dogodivščine na ple-
zalni steni. Adrenalinsko vožnja v osrčju po-
horskih gozdov, ki vam dvigne srčni utrip, vam 
ponuja zimsko-letno sankališče Zlodejevo. 
Za prazne želodčke poskrbimo z dišečim po-
horskim loncem ali pristno gobovo juho, 
slastnimi sirovimi štrukiji in divjačinskim gola-

žem. Za vse sladkosnede pa bo pravi zavitek 
z borovnicami ali pohorska omleta. 
Prijetno utrujeni si želite razvajanja. Terme 
Zreče so pravi raj vodnih užitkov in darov raz-
vajanja. Za veselje in sprostitev družine po-
skrbijo termalni bazeni in masažni vrelci. V 
prenovljeni in povečani Savna vasi vas boža 
toplota, omamlja aroma in poživijo barve. 
Dobrodelne masaže in raznoliki sprostitveni 
programi, ki vas napolnijo z novo energijo ter 
prenovijo telo in duha, so eno izmed vodil 
vvelinessa v Termah Zreče. Ponujamo celo vr-
sto masaž različnega izvora v kombinaciji 
zdravilnih zelišč, eteričnih olj, soli in blata. Po-
sebnost naših term je Savvaddee center, kjer 
se izvaja tradicionalna tajska terapija, ki od-
pravlja vrsto bolečin in izboljšuje vitalnost ce-
lotnega telesa. 

Prvomajske počitnice bodo kot naročene za 
preživljanje časa skupaj z družino. V naših 
centrih družine uživajo prav posebno pozor-
nost in tako tudi ugodnosti. Prvo majske po-
čitnice tako prinašajo gratis bivanje otroka do 
štirinajst tet Ponudba, ki jo enostavno mora-
te izkoristiti. 
Prepričajte se in si privoščite spomladansko 
razvajanje, sprostitev in užitek v Termah Zre-
če. Prebudite se skupaj z naravo na Rogli. Po-
mladanski sonček poiščite v naŠem novem 
sloganu. Najdi svoj nasmehi 
Za dodatne informacije smo vam na voljo na te-
lefonskih številkah 0 3 / 7 5 76 0 0 0 in 0 1 / 2 3 2 9 
2 6 4 ali na spletnih straneh vvww.unitur.eu. 

Iša M a r o v t 

v športni trgovini 
HERVIS JESENICE Hervis 

ZAPOSLIMO 
SERVISERJE - PRODAJALCE (m/ž) 
Pogoji; - najmanj IV . stopnja izobrazbe ustrezne smeri 

- s|3osobnostša>iio3toineĝ  dela 
- odgovornost In natančnost 
- prednosi^boclo imeli kandidati s poznavanjem področja servisiranja 

športne opreme 

PRODAJALCE (m/ž) 
Pogoji: - zaključena IV. stopnja izobrazbe trgovske smeri I 

z izbranimi kandidati bomo sMenili delovno razmerje za določen čas treh mesecev i možnos^o podaljšanja. 

Prijave poŠljKe v 8 dneh na naslov: Hervis d.o.o., Šmartinska 152g, 1000 Ljubljana, s pripisom »ZA RAZPIS«. 
TelefonsKiti Infonnaclj ne dajemo. 

TLAKOVCI PODLESNIK 
mm 

VWVW.TLAKOVEC.SI Tel.: 02/450 38 60 

»Zdravilo za utesnjenost. 
Vzemite ga tudi v i !« 
Vroč stanovanjski kredit Nove KBM samo do 
30. aprila. Možnost družinskega odplačevanja. 
KrepČilen 50 % popust na stroške odobritve kredita 
ob sklenitvi vsaj enega rentnega varčevanja. 
Ponr̂ irjujoČ 20 % popust na premoženjsko 
zavarovanj« OPA! Zavarovalnice Maribor. 

^ BREZPLAČNA STEVIUCA 

© 080 17 50 
www.nkbm.si 

lOM mU OiS « n J* irdbmtOM MTMk a pAtOT 111 w lu den t. 1 lWt Spmw< 6» «ipfeše^ eteeieti lem n«4»iKt<i«v*l<ndMMr««wnedeb(iiv«W*dlu(0M)i tMfuMM 
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KNJIGA Razgledi 

Pred nami je že tretja knjiga Marjete Žebovec iz serije Slovenski književniki. Predstavlja nam generacijo, 
ki je ustvarjala in še ustvarja v enem najbolj pestrih obdobij slovenske zgodovine. 

Dobri Disci in I ud e 
M A R J E T A Z E B O V E C , A V T O R I C A K N J I Ž N E Z B I R K E S L O V E N S K I K N J I Ž E V N I K I 

IGOR KAVČIČ 

"Moram 
priznati, da so 

me nekateri 
izmed teh 

književnikov, 
za katere večina 

Slovencev niti 
slišala ni, kaj 

šele brala 
njihova dela, 

prav prevzeli, 
navdušena sem 

nad njimi kot 
ljudmi in nad 

njihovimi deli." 

Serijo Slovenski književni-
ki, v kateri načrtujete pred-
staviti slovenske literate od 
Trubarja pa vse do danes, 
nadaljujete s tretjo knjigo, v 
kateri predstavljate književ-
nike, rojene v letih od 1 9 2 0 
do 1929. Da so se v teh letih 
rodili tudi "top književniki" 
zadnjega pol stoletja, doka-
zuje že zanimiva fotografija 
ob predgovoru, na kateri na 
Minattijevi osemdesedetni-
d za omizjem z ženami se-
dijo Zlobec, Pavček, nekoli-
ko mlajši Kovič, pa vdova 
Janeza Menarta... 

"Vsekakor so v tej knjigi 
predstavljene zanimive oseb-
nosti. Poleg večine avtorjev 
Pesmi štirih, Ade Škerl in 
drugih začetnikov povojne li-
rike tudi veliko zamolčanih 
in proslavljenih pa takih, ki 
so ustvarjali bolj zase, potem 
pa so se, ko boj za vsakdanji 
kruh ni več jemal vsega časa, 
pridružili kakšnemu literar-
nemu krožku z dobrim men-
torjem in začeli intenzivneje 
ustvarjati. Moram priznati, 
da so me nekateri izmed teh 
književnikov, za katere več-
ina Slovencev niti slišala ni, 
kaj šele brala njihova dela, 
prav prevzeli, navdušena 
sem nad njimi kot ljudmi in 
nad njihovimi deli. Večino-

ma so to pesnice in pesniki, 
manj je pisateljev, nekateri 
so močno dejavni v krajev-
nem kulturnem življenju." 

Hkrati pa gre za generacijo 
književ^ov, ki je doživela 
in ne vedno tudi preživela 2. 
svetovno vojno. Nekateri so 
padli, bodisi na eni ali drugi 
strani, nekateri so po vojni 
prenehali literarno ustvarja-
ti, spet drugi začeli... 

"Druga svetovna vojna, 
okupacija je močno zazna-
movala ljudi, rojene v tem 
času. Umetniki, tudi književ-
niki, so vse le še močneje do-
življali in s svojim talentom 
znali in zmogli to tudi izrazi-
ti. Prav je, da se vse to izrazi-
li, saj bi bila naša narodna 
dediščina veliko revnejša 
brez njihovih del. 

Takrat so trpeli prav vsi, 
partizani, domobranci, nem-
ški vojaki in tisti, ki se niso 
opredelili za nobeno stran in 
so preprosto živeli v strahu, 
delali in si prizadevali, da bi 
nekako preživeli sami in nji-
hove družine. Vsi si zaslužijo 
spoštovanje; predvsem zato, 
ker so ljudje in so delali to, 
kar so sprejeli za pravilno -
ali pa bili v to prisiljeni." 

Poleg znanih imen v vaši 
knjigi srečamo tudi avtorje, 
o katerih sicer vemo zelo 

malo. Kakšen je bil tokrat 
vaš kriterij pri umeščanju v 
knjigo? 

"Po vsej Sloveniji sem do-
bila ljudi, večinoma so to 
profesorji slovenščine, neka-
teri so učili v šoli, drugi ne, ki 
zelo dobro poznajo sloven-
sko književnost in književni-
ke, zlasti tiste s svojega ob-
močja ali tudi svoje generaci-
je. Kriterij je bilo torej pred-
vsem njihovo priporočilo, 
vsekakor pa sem tudi sama 
prebirala njihova dela in 
mnogi so me navdušili. Ker 
jih je toliko, sem se tudi odlo-
čila kot uvod v predgovor dati 
misel slikarja in literata Mari-
jana Tršarja o slovenski nada-
rjenosti za umetnost Resnič-
no smo za to nadpovprečno 
nadarjeni in na to je treba biti 
ponosen, tako kot je ponosen 
Tršar. Meja za uvrstitev v 
knjigo pa je vsaj ena samo-
stojna knjižna izdaja lepos-
lovja, torej poezije, dramatike 
ali pripovedne proze." 

Prvi knjigi sta tako rekoč že 
razprodani, kar kaže na to, 
da se je vaš koncept pred-
stavljanja piscev, v katerem 
vas bolj kot vrednostne so-
dbe literarne teorije zani-
majo predvsem človeške 
plati posameznih avtorjev, 
uveljavil med bralci. Že pi-
šete četrto knjigo o ljudeh. 

rojenih med letoma 1930 in 

»939? 
"Prvi dve knjigi nista raz-

prodani, sta pa ponatisnjeni, 
torej še vedno na razpolago. 
Ja, prav imate. Bolj kot vred-
nostne sodbe in analize lite-
rarnih zgodovinarjev me za-
nimajo ljudje in njihovo živ-
ljenje v celoti, ne le tisto, kar je 
povezano z literarnim ustvar-
janjem. Vrednostno sodbo 
vsekakor prepuščam bralcem 
in jih spodbujam, naj vzame-

jo njihove knjige v roke in jih 
preberejo - da si bodo lahko 
ustvarili svoje mnenje o njih. 
Vsekakor naj jih tudi kupuje-
jo, sicer tisti, ki jih delamo, ne 
bomo preživeli. 

Res pripravljam četrto 
knjigo, v njej pa bodo pred-
stavljeni avtorji, rojeni med 
letoma 1930 in 1944; v tem 
obdobju jih je bilo namreč 
rojenih približno toliko kot 
v obdobju, ki ga obravnava 
tretja knjiga." 
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Zanimivo, kako malo je po-
trebno, da razburiš (sloven-
sko) Javnost. Na primer, neko-
liko predrugačiš veljaven ka-
zenski zakonik in že je na no-
gah vsa Slovenija; polovica jih 
je za predlagane spremembe 
in novosti, polovica proti, kdor 
pri skakanju v zrak in dvigo-
vanju prahu ne sodeluje, pa je 
bodisi povsem nepolitičen bo-
disi ni avtohtoni pripadnik 
podalpske rase. 

Ta teden Je bila slovenska 
javnost v "tuftu" zaradi na-
meravane uvedbe dosmrtnega 
zapora. Kar se mene tiče, 
"skačem" rw strani tistih, ki 
so za tovrstno spremembo ve-
ljavnega kazenskega zakoni-
ka. Nobene ovire, še najmanj 
moralne, namreč ne vidim, da 
ne bi do konca svojih dni za 

rešetkami preživel nekdo, ki bi 
vzemimo romsko manjšinsko 
prebivalstvo pobil do zadnjega 
pripadnika. Ali, recimo, ne-
kdo, ki bi umoril petčlansko 
družino in se nad trupli za 
nameček Se zverinsko izživ-
ljal. Govorim, kajpada, teore-
tično, ampak na tem, pogojno 
rečeno, norem svetuje mogo& 
vse, tudi nemogoče. 

Verjamem, da se velika ve-
čina Slovenk in Slovencev (ne 
glede na politično orientira-
nost} strinja s stališčem, daje 
najtrumj smešno govoriti o re-
presivni državi v primeru, da 
oi^ani pregona za vse žive dni 
zaprgo množičnega morilca; 
ne gfede na to, ali gaje v deja-
nje gnalo nacionalno, versko, 
seksualno ali katero drugo iz-
prijeno oziroma izkrivljeno 

čustvo. Večkrat uporabljen ar-
gument proti uvedbi dosmrt-
nega zapora, češ da dosmrtna 
kazen morebitnih podobnih 
dejanj ne preprečuje. Je sicer 
povsem točen, ampak nobena 
kaznovalna politika ni name-
njena prevzgoji mogočih kri-
minalcev oziroma morilcev. 
Kazen je vedno individualna 
in vedno se nanaša na že stor-

jeno prepovedano dejanje. Se 
pravi, pri dosmrtni kazni gre 
za to, da znanega storilca za 
vedno izločimo iz družbenega 
okolja. Kratko malo ga izloči-
mo zato, da mu ne dopustimo 
niti najmanjšega manevrske-
ga prostora, da bi izprijeno 
dejanje kadarkoli ponovil. 

Ne le, da je §ede uvedbe do-
smrtnega zapora razdvojena 
laična javnost. Razdvojena je 

tudi tako imenovana pravna 
stroka; levo orientirana stro-
kovna polovica Je proti, desno 
orientirana pa za uvedbo do-
smrtnega zapora. Glede na 
diametralno nasprotna stališ-
ča, se sprašujem, za kaj v oza-
dju oziroma v osnovi v resnici 
gre: za pravno stroko ali za 
politično, beri vrednostno ori-
entacijo zainteresiranih. 

Kar se mene tiče, imam na 
pravno stroko svoj, da ne re-
čem ekskluziven pogled. Ne 
rečem, da pravo v nekem delu 
ni stroka. Po drugi strani pa 
so pravni strokovnjaki, reci-
mo^ sodniki, strokovni le toli-
ko, kolikor poznajo pravila 
igre, se pravi veljavno zako-
nodajo, to pa so - in v tem 
grmu tiči zajec - pisali tisti 
pravni strokovnjaki, ki so na-

klonjeni vladajoči politiki. 
Primer: i j j . Člen kazenskega 
zakonika nekdanje SFRJ, s 
pomočjo katerega je prejšnji 
režim kaznoval verbalni de-
likt. Pri tem posebej poudar-
jam, da Je zlo^sni Člen napi-
sala pravna stroka, ne aktual-
na politika. Hočem reči, meja 
med pravno stroko in vladajo-
čo politiko je tako tanka, da Je 
domala nevidna. Povedano 
drugače, na nobenem drugem 
družbenem podroiju ne pusti 
vladajoča politična garnitura 
tako vidnega pečata, kot ga 
pusti na podroiju kazenskega 
in družinskega prava. Zato je 
očitek aktualne opozicije, češ 
da vlada z nameravano spre-
membo kazenskega zakonika 
ne ravna strokovno, kratko 
malo shizofren. 
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Peko: vsako leto bolje 
Tržiška tovarna obutve že četrto leto posluje z dobičkom in ga vlaga v razširitev trgovinske mreže. 
Postopki lastninjenja še niso začeti. 

ŠTEFAN Ž A R G I 

Tržič - Kliub večletnemu 
zmanjševanju števila zapo-
slenih ostaja družba za proiz-
vodnjo obutve Peko še vedno 
najpomembnejše podjetje v 
tržiški občini. Vztrajno in 
trdo delo je omogočilo sana-
cijo, čaka pa jih še lastninje-
nje, saj so v večinski lasti dr-
žave. Pogovarjali smo se s 
predsednico uprave Marto 
Gorjup Brejc. 

O Peku je slišati zelo malo. 
Je to dobro ali slabo zname-
nje? 

"Menim, da nam gre vsa-
ko leto bolje. To pa vpliva 
tudi na prepričanje, da zmo-
remo, dviga se delovna kul-
tura, ki je pomembno gibalo 
sprememb in uspeha. Štiri 
leta že poslujemo pozitivno, 
vsako leto je poslovni rezul-
tat boljši. Vsako leto priprav-
ljamo nove kolekcije obutve, 
vsako leto boljše, širimo trg. 
Lani smo posegli tudi na ru-
ski trg, krepimo lastno blago-
vno znamko." 

Omenili ste dober poslovni 
rezuhat minulega leta. Kak-
šen je bil? 

"Dobiček smo v letu 2007 
povečali za dobro desetino, 
ki se s prek devetsto tisoč bli-
ža milijonu evrov. Prihodek 
se je na domačem trgu {»ve-
čal za nekaj manj kot štiri od-
stotke, na tujih trgih pa smo 
prodali za dobrih deset od-
stotkov več. Skupaj smo 
ustvarili iz prodaje izdelkov 
in blaga za dobrih 14 milijo-
nov evrov prometa, sicer pa 
imamo tudi prihodke od na-
jemnin za naše prostore 
(tudi v tujini), tako da je bilo 
skupno prihodkov za skoraj 
dvajset milijonov evrov. 

Pohvalimo se lahko, da ve-
liko vlagamo, zlasti v preno-
vo in širitev trgovske mreže, 
in izračimala sem, da smo 
lani vložili skoraj šest odstot-
kov od prodaje izdelkov in 
blaga oziroma 3,3 odstotka 
celotnih prihodkov. Poleg 
vlaganj v trgovsko mrežo, za 
kar smo porabili dve tretjini 
sredstev za vlaganja, smo 
lani odločilno posodobih 
strojno in programsko raču-
nalniško opremo. Prenovljen 
informacijski sistem je tako 
postal pomembno orodje za 
delo in odločanje, projekt 
prenove pa je pripomogel 
tudi k nekaterim boljšim 
organizacij skim rešitvam." 

Kolikšen del proizvodnje iz-
vozite? 

"Ta delež se bistveno ne 
spreminja kljub različnim ra-
stem doma in na tujem. 
Upoštevati je treba, da doma 
prodajamo po maloprodajnih 

Marta Gorjup Brejc 

cenah, medtem ko izvažamo 
po veleprodajnih cenah, in 
znaša okoli 50 odstotkov. K 
novim kupcem pristopamo z 
lastno blagovno znamko, kar 
je tudi naš strateški dlj. Naši 
aduti so odzivnost, hitra pri-
lagodljivost in kakovost izde-
lave. Delež prodaje pod last-
no blagovno znamko dosega 
od 80 do 85 odstotkov. Kup-
cem na trgih, kjer nimamo 
svojih prodajaln oziroma 
agentske mreže in ki prodaja-
jo obutev le pod lastno znam-
ko, pa izdelamo pod njihovo 
trgovsko znamko." 

Kako je v Peku z zaposle-
nostjo? Se še naprej zmanj-
šuje? 

"Že večkrat sem opozorila, 
da smo sorazmerno star ko-
lektiv. Nedaven kadrovski 
pregled je pokazal, da je kar 
43 odstotkov, torej skoraj po-
lovica zaposlenih starejša od 
45 let To seveda pomeni, da 
kar nekaj ljudi vsako leto odi-
de v pokoj. 

Zlasti v prodajalnah zato 
iščemo mlade ljudi, pri če-
mer pa moram reči, da jih je 
vedno težje najti. Morda je 
vzrok za to tudi v načinu 
dela, saj je očitno, da je lažje 
delo le za blagajno, kjer se 
pač od6tavajo kode, medtem 
ko se morajo naše prodajalke 
strankam bolj posvetiti, j im 
razkazati, svetovati in poma-
gati pri izbiri. Težko je najti 
hidi delavce za proizvodnjo 
in že daljše obdobje smo pri-
siljeni najemati tujo delovno 
silo, predvsem iz nekdanjih 
jugoslovanskih republik. 

Skupno število zaposlenih 
v Skupini Peko je že nekaj 
časa ustaljeno, okoli 1.100, 
pri čemer se s širitvijo pro-
dajne mreže povečuje število 
zaposlenih v trgovini in 
zmanjšuje v proizvodnji. 
Skupno imamo šest hčerin-

skih družb, dve v Sloveniji, 
preostale pa so v drugih dr-
žavah jugovzhodne Evrope. 
To so trgovinske družbe, 
medtem ko šivanje zgornjih 
delov v Bosni poteka po po-
godbi s sicer neodvisnimi 
družbami. Tak odnos imamo 
tudi v Indiji. Delež šivanja 
zgornjih delov v Indiji smo 
lani povečali s sedem na dvaj-
set odstotkov, delež v Bosni je 
ostal približno enak, v Slove-
niji pa se je zmanjšal." 

Ali so zadnji dc^odki v Srbi-
ji vplivali na vašo prodajo? 

"Žal ugotavljamo, da so. 
Ob koncu lanskega leta in le-
tos smo v Srbiji odprli dve 
novi trgovini, ki so v Merca-
torjevih centrih, in številne 
grožnje z bombami nam 
zmanjšujejo promet. Očitao 
letošnji visoko postavljeni 
plani v Srbiji ne bodo uresni-
čeni. Poudarim pa naj, da 
tudi v Srbiji skušamo uvelja-
viti prakso sodelovanja z lo-
k a h W i proizvajalci in tudi 
tako podpiramo njihovo go-
spodarstvo in kažemo voljo 
za dobre odnose." 

Pred nekaj leti ste v svojo 
ponudbo dodali tudi obu-
tev, izdelano s posebnim 
ozirom na zdravje nog in 
sploh uporabnika, ter obu-
tev visoke mode. Nadaljuje-
te tudi v teh smereh? 

"Da, to je del naše strategi-
je uvelja\djanja in umeščanja 
naših izdelkov, naše blago-
vne znamke, iskanja različ-
nih možnosti, ki prispevajo 
tudi k naši stabilnosti. Zdrava 
obutev je bolj klasična, zahte-
va drugačno tehnologijo, ma-
teriale. Znano je, da se Evro-
pa stara, in potreb po zdravi 
obutvi je vse več. Z njo smo 
uspešno prodrli pod lastno 
blagovno znamko v Nemčijo 
in pridobili novega kupca. 

Kar zadeva modno obutev, 
želimo odpreti možnost, da 
se posamezniki razlikujejo, 
da niso tudi po stilu obutve 
unificirani. Gre seveda za 
manjše serije z dodano višjo 
oblikovalsko vrednostjo, za-
njo pa je seveda treba nekaj 
več plačati. V obeh primerih" 
gre torej za večjo dodano 
vrednost, višji cenovni raz-
red. Prodajni rezultati kaže-
jo, da imamo vedno več za-
htevnejših kupcev. Peko tudi 
s tem utrjuje svoj ugled izde-
lovalca kvahtetne modne 
obutve." 

Imate letos kakšne posebne 
načrte? 

"Nadaljevali bomo inve-
stiranje, kjer pa nas včasih 
nenadoma odprte priložno-
sti celo kar malo prehiteva-
jo. V Kranju smo na hitro že 
odprli trgovino, ki pa jo mo-
ramo še primemo opremiti, 
druga nova je načrtovana v 
Murski Soboti. Bolj premiš-
ljeni smo pri posodabljanju 
tehnologije, kjer smo si za 
projekt, za katerega smo se 
že skoraj odločili, vzeli še 
dodaten čas za preverjanje 
smotrnosti in donosnosti 
naložbe." 

Lani se je v naši državi po-
udarjeno začel umik države 
iz gospodarstva in druga, 
običajno zaključna faza 
lastninjenja. Peko je v ve-
činski lasti države. Se obeta-
jo spremembe? 

"To je že kar nekaj let stal-
no vprašanje. Že drugo leto 
je Peko na seznamu družb, 
ki jih država namerava pro-
dati, čeprav konkretni po-
stopki še niso začeti." 

V katero smer pa gredo raz-
mišljanja? V iskanje strate-
škega partnerja ali bolj v 
menedžerski odkup? 

"Predvsem me veseli, da 
nam je uspelo dvigniti vred-
nost podjetja in da okolje 
opaža, da smo stabikii, da se 
znamo prilagajati izzivom 
trga in okolja. Razmišljanja 
so v obeh smereh - ker smo 
majhni in je v svetu trend 
združevanja, najti strateške-
ga lastnika, ki bo prinesel 
znanje, ki nam ga primanj-
kuje, in hkrati ekonomijo ob-
sega. Seveda bi si želeli stra-
teškega lastnika, ki ne bo 
iskal hitrih zaslužkov in bi 
spoštoval našo blagovno 
znamko. 

Kar pa zadeva menedžer-
ski odkup, naj povem, da so 
tudi takšna razmišljanja, pri 
čemer pa bi se vodilnim pri-
ključili tudi zaposleni Sama 
bi bila vesela, če bi bila last-
nik, saj trdno verjamem v 
Peko. V interesu Peka dajem 
prednost prvi možnosti." 

UUBgANA 

Letos 12 razpisov za razvojne spodbude 

V sredo so na ministrstvu za gospodarstvo predstavili le-
tošnje razpise iz naslove razvojnih spodbud, za katere 
bodo namenili 127 milijonov evrov. Pri tem je minister An-
drej Vizjak poudaril, da želijo predvsem podpreti tehnolo-
ški razvoj, dvig dodane vrednosti, inventivnost in večjo 
uporabo znanja v izdelkih in storitvah, hkrati pa je to odgo-
vor na vse večje pritiske iz podjetij, ki zahtevajo ponovne 
davčne olajšave za investicije. Razpisi so namenjeni pred-
vsem mikro, malim in srednjim podjetjem ter posebnim 
skupinam, kot so mladi, ženske in učitelji. Doslej je bilo ob-
javljenih že pet razpisov (na te smo že opozorili), do kon-
ca leta pa j ih napovedujejo še sedem. Objavljeni bodo v 
Uradnem listu in na spletnih straneh izvajalskih organiza-
cij, kot sta Slovenski podjetniški sklad in javna agencija RS 
za podjetništvo in tuje investicije. Š. Ž. 

BEGUNJE 

Skimar: iskanje rešitev 

V ponedeljek se je sestal nadzorni svet krovne družbe be-
gunjskega Elana Skimar in se seznanil s finančnim položa-
jem družbe, ki ni zavidljiv, saj znaša lanska izguba po neu-
radnih podatkih okoli sedem milijonov evrov. Položaj se je 
zaostril tudi po nedavnem odstopu SKB banke, ki je odpo-
klicala posojilo v višini 3,7 milijona evrov, o ponovni dokapi-
talizaciji pa lastniki ne želijo nič slišati. Upravi so naložili 
pripravo poslovnega načrta, ki bo upošteval te okoliščine, 
pa tudi srednjeročnega načrta finančnega in poslovnega 
prestrukturiranja, ki naj pokaže, kako ohraniti proizvodnjo, 
blagovno znamko, in delovna mesta. Š. Ž. 

SEAWAY 
group 

išče nove sodelavce za lokacijo Zgoša/Begunje na 
Gorenjskem in za Tržič/Monfalcone v Italiji: 

MIZAR (m/ž) 
Potrebna znanja: želena izobrazt« mizarske smeri. Poznavanje 
mizarskih del in delo z ročnim orodji, mizarskimi strql. Poznava-
nje tehnologije lesa in dela z lepili. Ročne spretnosti. 
Potrebne izkušnje: dveletne delovne izkušnje na področju 
lesarstva. 

ELEKTROMEHANIK(m/ž) 
Potrebna znanja: srednja ali poklicna izobrazba elektro smeri. 
Poznavanje dela z lazvodi in priklopi inštalacij na porabnike. Delo 
z ročnim orodjem. Ročne spretnosti. Sposobnost dela v skupini. 
Potrebne izkušnje: dveletne delovne izkušnje na področju 
montaže elektro sistemov in inštalacij. 

MONTAŽNI DELAVEC (m/ž) 
Potrebna znanja: srednja ali poklicna izobrazba tehnične smeri 
(oblikovanje kovin, lesarstvo, ipd.) Poznavanje montaže palubne 
opreme. Delo z ročnim orodjem. Zaželene so ročne spretnosti. 
Potrebne izkušnje: dve leti delovnih Izkušenj v proizvodnji. 

STROJNI MEHANIK (m/ž) 
Potrebna znanja: srednja ali poklicna izobrazba strojne smeri. 
Poznavanje vgradnje motorja in sistemov, kot so voda, plin, 
hidravlika in klima. Delo z ročnim orodjem. Ročne spretnosti. 
Sposobnost dela v skupini. 
Potrebne izkušnje: dveletne delovne izkušnje na področju 
montaže strojnih sistemov in inštalacij. 

DELAVEC NA KOMPOZITIH ZA 
JADRNICO Shipman (m/ž) 
Potrebna znanja: pokibna izobrazba tehnične smeri (z možnos-
tjo priučitve na tehnologije iamlniranja na področju z ogljikovimi 
vlakni) za izdelavo trupov, delov plovil in pomožnih orodij. Ročne 
spretnosti. Sposobnost dela v skupini. 
Potrebne izkušnje: dve leti delovnih izkušenj na področju kom-
pozitov (karbonska vlakna) ali na drugih tehničnih področjih. 

FINIŠER(m/ž) 
Potrebna znanja: srednja ali poklicna izobrazba pleskarske ali 
avtoličarske smeri. Poznavanje obdelave površin s postopki 
bnjšenja, kitanja, llčanja ter različnih barvanj in lakiranj. 
Potrebne izkušnje: dve leti delovnih Izkušenj na področju 
finiširanja. 

VkDge za zaposlitev sprejemamo v upravi podjetja do 18. aprila 
2008 na nastov: Seaway group, d. o. o.. Pot na Usice 2, 4260 
Bled ali na e-pošta: hr@seaway.si. 

mailto:stefan.zargi@g-glas.si
mailto:hr@seaway.si
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Sejem v Komendi 
v Komendi se bo danes začel tridnevni sejem 
kmetijske, gozdarske in gradbene mehanizacije. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Komenda - V Komendi vsa-
ko leto priredijo dva sejma, 
enega spomladi in drugega 
jeseni, letošnji spomladan-
ski bo že skupno petindvaj-
seti po vrsti. Po obsegu raz-
stavnega prostora in tudi po 
ponudbi bo največji doslej. 
Sodelovalo bo več kot tristo 
domačih in tujih razstavljav-
cev, razstavišče so povečali z 
8.500 na več kot 1 0 . 0 0 0 kva-
dratnih metrov. Nov most 
preko Pšate bo omogočil 
krožni promet i n dostop do 
parkirišča za približno 
osemsto vozil. 

N a s e j m u se bodo pred-
stavila domala vsa najpo-
membnejša podjetja, ki se 
ukvarjajo z izdelavo in pro-
dajo kmetijske i n gozdarske 

mehanizacije, poleg n j i h pa 
še nekatere ustanove i n 
organizacije. Zavod za goz-
dove Slovenije bo prikazal 
tehniko vamega dela pri po-
seku lesa, pri tem pa bo dal 
poudarek zaseku, p o m e n u 
osebne zaščite i n opreme 
ter n a 6 n u vzdrževanja roč-
nega orodja. Podjetje Inter-
export bo v nedeljo (z začet-
k o m ob 11. uri) v Polju pri 
Vodicah "v živo" predstavilo 
delovanje traktorjev i n dru-
ge kmetijske mehanizacije. 
Z a uvod v sejem bodo da-
nes, v petek, v D o m u kultu-
re v Komendi predavanja o 
karantenskih boleznih in 
škodljivcih v osrednji Slove-
niji, tudi o hruševem ožigu, 
koruznem hrošču, krompir-
jevi ogorčid in kostanjevi ši-
škarid. 

i i s m i R S c R V i c c : -

N O V O N A OBMOČJU T N C LESCE 
TEHNIČNI PREGLEDI, RE6ISTRACUE IN 
Z A V A R O V A N J A - V S E N A ENEM MESTU 

• ' ^ . v "irtCAM, / . 

PRI NAS OPRAVITE VSE POSTOPKE Z A 
REGISTRACIJO, VSA ZAVAROVANJA VSEH 

MOTORNIH IN PRIKLOPNIH V O Z I L 
TEHNIČNE PREGLEDE LAHKO OPRAVITE ZA 
MOTORNA KOLESA, OSEBNA VOZILA, TOV. 
VOZILA D O 3 5 0 0 K G IN Z A TRAKTORJE. 

T»hni{ni pregladi, ragislracije in zavarovanja v objalrtu T.P.Z. Zuponc d.o.o., 
t*T. 04 597 12 42, odprto od 8. - 1 8 . , lob. 8. - 1 2 . ure, 

»mali: leKe@intarsarviceJjubliana.si 
Interssrvice d.o.o., 1000 Ljubljano, Uskošlcova 11, 01 586 33 40, 

salon avtomobilov SUBARU, 01 586 33 50. 031 603 100 
www.int6nevic*Jjubljono.» 

Krokarji napadajo jagnjeta 
Krokarji so lani na Zgornjem Gorenjskem pokončali 2i jagnjet. V zavodu za gozdove si ob zahtevah 
za izredni odstrel želijo hitrejši odziv ministrstva za okolje in prostor. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Bled - Ko so v blejski območ-
ni enoti Zavoda za gozdove 
Slovenije pred nedavnim 
predstavili javnosti poročilo 
o delu zavoda i n stanju goz-
dov, so izpostavili tudi nav-
zočnost zavarovanih velikih 

V blejskem zavodu za goz-
dove so lani obravnavali 
dvajset primerov, v katerih 
so zavarovane živalske vr-
ste povzročile škodo. To je 
rekordno število primerov 
v zadnjih letih. 

zveri - medveda, risa in volka 
pa tudi drugih zavarovanih 
živalskih vrst. Javnosti je, de-
nimo, bolj malo poznano, da 
na blejskem območju pa tudi 
drugod v Sloveniji delajo pre-
cejšnjo škodo krokarji. Na 
blejskem območju so lani 
pokončali 21 jagnjet, večino 
na pašniku na Stari Pokljuki. 
"V zavodu se prizadevamo, 
da bi v takšnih primerih hi -
tro dobili odločbo za odstrel, 
vendar ima ministrstvo z a 
okolje in prostor zelo dolg 

Število krokarjev narašča, zato v blejskem zavodu za gozdove pričakujejo v prihodnje še 
ve^ napadov na jagnjeta. 

odzivni čas. Izdati odločbo 
po enem mesecu je neučin-
kovito, saj rejci ovc trop že 
premaknejo na drugo ob-
močje ali je čas kotitve že 
mimo," je dejal Andrej Avse-
nek, vodja blejske območne 
enote zavoda za gozdove, in 
pojasnil, da so v zavodu lani 
dvakrat dali na ministrstvo 
vlogo za izredni odstrel kro-
karjev. Prvo vlogo j i m je mi-
nistrstvo zavrnilo, drugo je 
izdalo potem, ko so kmetje 
drobnico že umaknili v hle-
ve. Škoda po krokarju je še 

KRANJ 

Plačila tudi za poplavljena zemljišča 

Lanske septembrske poplave so na nekaterih kmetijah tako 
prizadele kmetijska zemljišča, da na njih še ni možna kme-
tijska pridelava. Ker za takšna zemljišča ni mogoče uveljav-
ljati zahtevkov za neposredna plačila in za kmetijsko okolj-
ske ukrepe, je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano omogočilo kmetom, da v tem primeru lahko uveljavi-
jo t. i. višjo silo. Ministrstvo zato poziva kmete, da na po-
sebnem obrazcu prijavijo poškodovane GERK-e (grafične 
enote rabe kmetijskih zemljišč) občinski komisiji za oceno 
škode, nato pa od komisije potrjeni obrazec priložijo k letoš-
nji zbirni vlogi za neposredna plačila, ki jo morajo oddati na 
agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja najkasneje do 
15. maja. Kopijo potrjenega obrazca naj shranijo doma, da 
jo bodo ob morebitni kontroli lahko predložili kontrolorju. 
Ministrstvo bo navodila za izvedbo postopkov poslalo tudi 
prizadetim občinam in kmetijski svetovalni službi, minister 
Iztok Jarc pa bo zaprosil župane teh občin, da zagotovijo 
evidence poškodovanih kmetijskih zemljišč. C. Z. 

A u r i s . " N o i v a " ^ o j i l & t a . TODAV T O M O R R O W 

večja, kot kažejo lu-adni po-
datki, saj nekateri rejd zaradi 
neurejene paše niso opravi-
čeni do odškodnine. 

Poleg krokarja povzročajo 
na Zgornjem Gorenjskem 
škodo tudi velike zveri. Lani 
so beležili rekordno število 
znakov navzočnosti rjavega 
medveda, največ na območju 
Spodnjih bohinjskih gora. Na 
Pokljuki so se zadrževali trije 
medvedje. Manjši medved je 
na Pokljuki in Mežakli napa-
dal drobnico in goveda, na Je-
lovid so opazili medvedko z 

i l 3 ? L . a \ / S E ' Jarikacc-.'.» M. l?)ODonvj'. ' ' OI 7W.t»OOQ <.M>. ».rjnj. 0-J .'«0 Q000 

mladičem, ki jo "obtožujejo" 
tudi napada na koze na plani-
ni Tamare. Ris je na območju 
nad Dovjim močno zmanjšal 
številčnost smjadi, predvsem 
mladičev, na območju bo-
hinjskega Podjelja se je "spra-
vil" na jagnje in na divjad. V 
začedoi decembra so v snegu 
na Soriški planini opazili sle-
di volka, le nekaj dni kasneje 
so na Pokljuki našli pokonča-
nega muflona (Lepa kopišča) 
in ovco (planina Klek), odtlej 
skoraj vsak teden beležijo na-
pade na divjad. 

KRANJ 

Prva izplačila plačilnih pravic 

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je kmetijskim 
gospodarstvom že pred časom izdala odločbe o dodelitvi 
plačilnih pravic, prejšnji petek pa jim je na podlagi teh od-
ločb začela izdajati odločbe o izplačilu plačilnih pravic in 
proizvodno vezanih plačil na površino. Vrednost plačilne 
pravice je sestavljena iz regionalnega plačila in vrednosti 
morebitnega dodatka za mleko, sladkor in za govedorejo, 
prav zaradi teh dodatkov so lahko vrednosti plačilnih pravic 
med kmetijami zelo različne. Prvi upravičenci naj bi denar 
na transakcijski račun prejeli ta teden, naslednja izplačila 
bodo 4. aprila, vsi ostali pa naj bi prejeli denar v roku pet-
najstih dni po prejemu odločbe. C . Z. 

STRAH I NJ 

Srečanje vodstva zbornice in kmečkih žena 

V biotehniškem centru v Strahinju je bilo v sredo srečanje 
vodstva Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmečkih 
žena, udeležilo se ga je več kot petdeset predsednic njiho-
vih društev. Na srečanju so izmenjali izkušnje in ideje za 
ohranitev in razvoj podeželja. "Zbornica že vrsto let sodelu-
je z društvi kmečkih žena," je dejal predsednik zbornice 
Peter Vrisk In poudaril, da je njihova dejavnost pomembna 
za Izboljšanje gmotnega položaja na podeželju in tudi vse 
bolj cenjena. Direktorica zbornice Nataša Belingar si želi, da 
bi srečanja predsednic društev kmetic in vodstva zbornice v 
prihodnje postalo tradicionalno. C. Z. 

HOTEMAŽE 

Najprej občni zbor, nato še predavanje 

V gostilni Logar v Hotemažah bo jutri, v soboto, z začetkom 
ob IG. uri občni zbor Društva rejcev ovc jezersko-solčavske 
pasme. Predsednik društva Primož Muri bo članom poročal 
o lanskem delu in predstavil letošnji program dela, v druš-
tvo naj bi sprejeli tudi nove člane in potrdili članarino za le-
tos. Po občnem zboru bo predavanje o odstranjevanju klav-
ničnih odpadkov pri klanju živali doma in o letošnjih držav-
nih subvencijah. C. Z. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
mailto:leKe@intarsarviceJjubliana.si
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m Šercerjeva ulica 3 5 
4 2 4 0 R A D O V U l C A 
Telefon: 0 4 / 5 3 7 5 0 0 0 

Ponujamo zaposlitev 

KUHARJU m/ž 
za pripravo navadne in dietne hrane 

Od kandidatov pričakujemo: 

• zaključeno izobraževanje za poklic kuhar - IV. stopnja 
•tekoče znanje slovenskega jezika 
• osebne lastnosti: natančnost zanesljivost, 

samostojnost samoiniciativnost prilagodljivost in 
sposobnost sprejemanja občasnih dodatnih 
obremenitev. 

Delovno razmerje z izbranim kandidatom bomo sklenili za 
nedoločen čas, s polnim delovnim časom in poskusnim 
delom 1 mesec. 

Prijave z dokazili sprejemamo na naš naslov 5 dni po objavi. 

VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD 
R A D O V L J I C A - VRTEC R A D O V U l C A 
Kopališka cesta 10, 4240 RADOVUlCA 
tel.: 0 4 / 5 3 2 5 720, fax: 0 4 / 5 3 25 730 

vabi 
K VPISU OTROK 

v vrtce radovljiške občine za šolsko leto 2 0 0 8 / 2 0 0 9 . 

Vpisovanje bo potekalo v ponedeljek, 31. marca, in torek, 1 
. aprila 2008, od 8. do 16. ure, v vrtcih: Begunje. Brezje, 

Kamna Gorica, Kropa, Lesce, Posavec in Radovljica. 

Za novo šolsko leto, to je s 1. septembrom 2008, 
razpisujemo naslednje programe: 

• DNEVNI PROGRAM za otroke do 3 let ki traja od 6 do 9 ur: 
. DNEVNI PROGRAM za otroke od 3 let dalje, ki traja od 6 do 9 ur; 
. POLDNEVNI PROGRAM za otroke od 3 let dalje, ki traja 4 ali 5 ur. 

V času vpisa, 31. marca in 1. aprila 2008, bosta v vseh vrtcih 
potekala DNEVA ODPRTIH VRAT. Skupaj z otrokom si boste lahko 
ogledali naša igralnice in sledili dejavnostim, ki potekajo v vrtcu. 

Veselimo se srečanja z vami. 

DOBRODOŠLI V NAŠIH VRTCIH! 
Uprava Vrtca Radovljica 

W W W . G O R E N j S K I G L A S . S I 

MENGEŠ 

V središče Mengša 
prihaja Mercator 

Ena najbolj neuglednih točk 
v središču Mengša - območ-
je nekdanjih tovarn Trak in 
Eta, katerih poslopja že vrsto 
let vidno propadajo - bo, kot 
kaže, le dobila lepšo podobo. 
Po dolgotrajnih pogajanjih je 
bila pred dnevi le podpisana 
pogodba med Mercatorjem 
in izbranim izvajalcem, ki bo 
že v teh tednih začel rušiti 
objekte. "Rušili bodo vse ob-
jekte razen Kančeve hiše, ki 
je pod spomeniškim var-
stvom in se bo prav tako ure-
dila. Nov, sodoben posio-
vno-stanovanjski objekt bo 
Mengšu prinesel i . 6 o o kv. 
metrov trgovskih površin s 
skladišči, v ta objekt se načr-
tuje tudi preselitev pošte in 
banke," je povedal župan 
Franc jerič. Objekt naj bi bil 
končan do leta 2010. (. P. 

KAMNIK 

Županov ples 

Zamisel o dobrodelnem ple-
su, ki bi ga organizirala ob-
čina, v Kamniku ni nova, saj 
so sredi 90. let že imeli t. i. 
Veronikin ples, a je zamrl 
vse do lanskega leta, ko je 
svetnica županove liste Ma-
rinka Mošnik predlagala, da 
bi na podoben način posku-
šali zbrati sredstva za dviga-
lo, ki bi ogled prireditev v 
Domu kulture Kamnik in 
MC Kotlovnica omogočil 
tudi invalidom. Kot je na no-
vinarski konferenci povedal 
župan Tone Smolnikar, so 
se tega zahtevnega organi-
zacijskega zalogaja tudi res-
no lotili in jutri, 29. marca, 
ob 19.30 pripravljajo plesni 
dogodek, na katerem priča-
kujejo okrog 250 plesalcev, 
s tem pa tudi nekaj sredstev 
za skoraj 18 tisoč evrov vred-
no dvigalo. "Veliko pripomb 
je slišati v teh dneh, zato bi 
rad poudaril, da ne gre za ni-
kakršen elitizem, saj se ple-
sa lahko udeležijo prav vsi, 
ki želijo. Glavni namen je 
dobrodelnost," poudarja žu-
pan. Organizatorji si želijo, 
da bi županov ples spet po-
stal tradicionalen. J. P. 
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JENI V NAS SVET... 
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Zaradi ^doljnje širitve naše mreže poslovalnic . 
V gorenplci regiji zaposlujemo 

t 

v o ^ e p r o d a j n i h o k o l i š e v (m/ž) 
•J { 

VAŠ pjfeOFIL: 
ImA^ najmanj višješolsko izobrazbo, zaključeno z nadpovprečnim uspehom, 

amostojni, prodorni, imate izrazite analitične in komunlkacijsl® sposobnosti, 

nje nemškega jezika je prednost. 

Vztrajni, odločni in ciljno usmerjeni ter želite prevzeti odgovornost vodenja. 

I ^ r a v l j e n i ste se izobraževati in delati tudi izven kraja svojega bivanja. 

i " 

u U b S A B U A N J E : 

^ okviru večmesečnega programa usposabljanja vas bomo pripravili na vaše 

doče naloge. 

Predstavili vam bomo noš pristop do kupcev ter naČin vodenja in mofiviranja 

delavcev. 

| ' Spoznali boste koncept obvladovanja stroškov in doseganja visoke storilnosti. 

Ie NALOGE: 
Po uspešnem uvajanju boste prevzeli celotno poslovno odgovornost 

za prodajni okoliš z več poslovalnicami. 

Samostojno boste sprejemali odločitve o zoposlovanju prodajnego osebja. 

Kot naša vodilna moč no področjih načrtovanja, izvedbe, organizacije 

in nadzora boste odločilno prispevali k uspehu svojega prodajnega okoliša. 

Postanite del našega uspešnega in dinamičnega tirno in nos prepričajtel 

Delovno razmerje bomo sklenili z a določen čas z možnostjo podaljšanja 

z a nedoločen čas. N a razpolago vam bo službeno vozilo, ki g a boste lahko 

uporabljali tudi v zasebne namene. Ponudbo z življenjepisom, vsdr p o t r e b n o ^ 

dokazilo in fotografijo nam d o 1 2 . aprila 2 0 0 8 pošljite na naslov: 

Udi d.0.0. k.d.. Žeje pri Komendi 100,1218 Komenda 
vw/w.lidl.si 

http://WWW.GORENjSKIGLAS.SI
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Njtodto a objjKi sptfjtmamo po leMmu M/201-4!-«). fehu CM/20M2-13 )li ttebno na 8leiweisiw cnii <, 
vtojniuoipopoiii-iloponHfdikainianladollOOiKtiCma Of/lism ifliMnudbmitidkrInrino ugodna 

lANEZ ROZMAN S.P. • ROZMAN BUS, LANCOVO 91,4240 
RADOVgiCA, TEL: 04/53 iS 249. FAX: 04/53 «4 230 
MADŽARSKE TOPLICE: 10.4. - 13 . 4., 26.4. - 29. 4., 28. 4 . - 1 . 5 . ; 
TRST 2.4,; BANOVCI: 5. 5. - 8. 5.; MEDŽICORJE18.4 - 20. 4.; 
PELJEŠAC15. 9. - 22. 9, 22. 9. - 29. 9 

KULTURNO DRUŠTVO LOŠKI ODER, SPODNJI TRG 14, ŠKOFJA LOKA 
29. 3. ob 10. uri JUHUHU CLEDAUSČE JE TUl, režija: Emil Aberžek, 
gostuje Gledališče na vrvici, SOBOTNA MATINEJA, za IZVEN 

OBVESTILA o D O G O D K I H OBJAVLJAMO V RUBRIKI GLASOV KA-

ŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

Vižanje s harmoniko 
Poljane - Prostovoljno gasilsko društvo Poljane pripravlja ju-
tri ob i8. in 20. uri v Kulturnem domu v Poljanah tradicio-
nalni prireditvi s pridihom ljudske pesmi. Letos so jo naslo-
vili Vižanje s harmoniko. 

V MKC Rdeča ostriga 
Škoija Loka - V Mladinskem kulturnem centru Rdeča ostriga 
bo jutri ob 22. uri koncert Zabranjenega pušenja, v nedeljo, 
30. marca, pa bo ob 20.30 v Kino Ostriga F i lm presenečenja. 

KRČNE ŽILE, ODPRTE RANL> 
)lkNM ZlMMIlMAHN. ON. MiD» ISTItSlU CISTA 67, 6OOO KOMR 

05/640 02 33 

Naj živi Tavčarjeva! 
Kranj - Danes vsi, ki delajo v Tavčarjevi ulici v Kranju, v okviru 
prireditve z naslovom Pozdrav pomladi: naj živi Tavčarjeva, 
oživljanje starega mestnega jedra vabijo k družnemu oživlja-
nju starega Kranja. O d 19. do 22. ure bodo imeli na stežaj od-
prta vrata In poskrbeli za dobro glasbo. O b 19. uri bo otvori-
tev uličnega dogodka s sprevodom in slovesnim nagovorom, 
ob 19.T5: uvodni nastop jazz tria: dva Prešerna in Smolej, ob 
19.30 odprtje razstave Zvok slikarja in glasbenika Ivana Pre-
šerna - Žana v Ateljeju Puhart, ob 20. uri nastop učencev 
Glasbene šole Kranj ter klasičnega dua, baritonista Dejana 
Herakoviča in pianista Primoža Kerštanja, ob 20.30 bosta na-
stopila jazz pevka Metka Štok in klaviaturist Vaško Repinc, ob 
21. uri pa improvizacijski duet Nejč Slapar in Petra Puhar. 

Zajtrk v knjižnici 
Radovljica - V Knjiž niči Antona Tomaža Linharta, ki se je pri-
družila knjižnicam v Evropi, ki praznujejo svetovni dan knjig 
za otroke in rojstni dan Hansa Christiana Andersena, bodo 
noč iz petka na soboto ob prijetnem druženju, karaokah ... 
preživeli otroci, jutri bo ob 9. uri predstavitev z zajtrkom, ka-
mor vabijo vse, ki j ih druženje 2 njimi zanima. 

AMD vabi na srečanje 
Šenčur - A M D Šenčur vabi na tradicionalno Srečanje članic, 
članov in prijateljev društva, ki bo jutri ob 19.30 v Domu kra-
janov Šenčur, Kranjska c. 2. 

Shod Socialnih demokratov Gorenjske 
Kranj - Jutri bo ob 10.30 na Slovenskem trgu v Kranju shod 
Socialnih demokratov Gorenjske. Osrednj i gost in govor-
nik bo Borut Pahor, predsednik Socialnih demokratov. 

Polka je ukazana 
Tržič - Danes se bo ob 18.30 v Osnovni šoli Bistrica pri Tržiču za-
čela tradicionalna folkloma prireditev Polka je ukazana 2008. 

IZLETI 

Tradicionalni pohod v Jelenov žleb 
Ribnica - Planinsko društvo Ribnica vabi vse planince, lju-
bitelje narave in ostale na 15. tradicionalni z imski pohod v 
Jelenov žleb ob 65. obletnici zmagovitega boja Cankarjeve, 
Cubčeve, Šercerjeve in Tomšičeve brigade nad Itali janskim 
bataljonom divizi je Macceratta (26. marca 1943). Tradicio-
nalni pohod bo v soboto, 29. marca, z zbornim mestom 
ob 7.30 v Rakitnici. Hoje je za 6 ur, pot je lahka. Dodatne 
informacije: Gregor Češarek, 031/538-005, vodja. 

Na Javorjev vrh 
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira v sobo-
to, 5. aprila, pohod na Javorjev vrh (1434 m - stranski vrh nad 

Kokro). Pote je zahtevna, hoje bo za 5 ur. Prijave po tel.: 
Matjaž Ambrožič 0 4 1 / 6 0 7 431, Franci Krvina 0 4 1 / 9 4 9 1 2 6 ali 
pisarna 031/345 209, 531 55 44. 

Turni smuk prestavljen 
Kranj - Zaradi najnovejših snežnih razmer Planinsko društvo 
Iskra Kranj obvešča, da je turni smuk s Kanjavca, ki je bil na-
črtovan za 29. In 30. marca, predstavljen na soboto In nede-
ljo, 12. in 13. aprila. Sestanek z udeleženci bo v sredo, 9. apri-
la, ob 18. uri v društveni pisarni. Ker je še nekaj prostih mest, 
se lahko še prijavite. 

Pohod v smeri Potoč 
Preddvor - Pohodniška skupina Društva upokojencev Preddvor 
organizira v torek, 1. aprila, krajši pohod v smeri vasi Potoče. Zbi-
rališče bo ob 9. url pred pisarno Društva upokojencev Preddvor. 

Na Mrežce 
Tržič - Vodniški odsek Planinskega društva Tržič vabi v soboto, 
5. aprila, na lahko snežno turo na Mrežce (1965 m) nad Lipan-
co. Odhod posebnega avtobusa ob 7. uri Izpred O Š Tržič. Pri-
jave in Informacije po tel. 5971 536 do zasedbe mest. 

OBVESTILA 

Občni zbor 
TržHJ - Planinsko društvo Tržič vabi na občni zbor, ki bo jutri, v 
soboto, 29. marca, ob 18. uri v Sokolnici (Cesta Ste Marle aux 
Mineš 6). Po zboru bo družabno srečanje s srečelovom. 

Tržič - Turistično društvo Tržič danes, v petek, 28. marca, 
vabi na redni letni občni zbor, ki bo ob 19. uri v kletni dvora-
ni Paviljona N O B v Tržiču. 

Merjenje mineralne kostne gostote 
Tržič, Šenčur - Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj bo iz-
vedlo merjenje mineralne kostne gostote 2 ultrazvokom na 
petnico v ponedeljek, 31. marca, v Bistrici pri Tržiču, v O Š 
Bistrica, od 8. do 12. ure, in v torek, 1. aprila, v Šenčurju, v 
sejni sobi doma krajanov Šenčur, prav tako od 8. do 12. ure. 

Sprostitveno likovno ustvarjanje za odrasle 
Kranj - Sprostitveno likovno ustvarjanje za odrasle bo v po-
nedeljek, 31. marca, ob 18. uri v kletnih prostorih Foto Boni 
(Cesta Staneta Žagarja 19). 

Razpis za razstavne termine 
Kranj • Galerijski svet Društva Pungert Kranj objavlja razpis za 
pridobitev razstavnih terminov v Galeriji Pungert v Kranju za 
leto 2008. K sodelovanju vabijo likovnike, fotografe, kiparje in 
avtorje celovitih likovnih projektov. S pisno prošnjo, ki naj vse-
buje opis del oz. koncepta, fotografijo reprezentativnega dela, 
kratko osebno predstavitev, želeni termin in kontaktne poda-
tke, naj se do 15. aprila 2008 obrnejo na naslov Društvo Pun-
gert Kranj (za galerijski svet), Trubarjev trg 6, 4 0 0 0 Kranj. 
Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 20. aprila 2008. 

PREDAVANJA 

o zelenjavnem vrtu 
Železniki - Klub G A I A In Turistično društvo Železniki vabita 
na predavanje o zelenjavnem vrtu, ki bo v torek ob 17.30 v 
predavalnici O Š Železniki. Predavala bo MIša Pušenjak. 

Proučevanje Sv. pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Sv. pisma vabi jutri ob 9. uri v 
Dom krajanov Primskovo, Jezerska cesta 41, na proučevanje 
Sv. pisma z okvirno temo: ... in ko je napočil čas, tedaj ... 
Srečanje bo povezoval Janez Borse. Vstopnine ni. 

O bolečinah 
Lesce - Krajevna organizacija Rdečega križa Lesce vabi na 
predavanje, ki bo v ponedeljek ob 18. uri v Družbenem cen-
tru v Lescah. Na vprašanja Zakaj boli?, Kaj bolečina pome-
ni.', Sredstva proti bolečinam: da ali ne? Bo odgovarjal tui-
nolog Rajko Škarič. 

Predavanje Ruth Podgornik Reš 
Podvin - Z Vrtnarije Reš v Podvinu vas vabijo na predavanje 
Ruth Podgornik Reš. Danes ob 17. uri bo predavala o vročih 
novostih na področju sezonskih rastlin. Predstavila bo tudi 
nova priročnika - Sto sezonskih rastlin in Cvetoče razkošje. 

KONCERTI 

Orgelski koncert 
Adergas - jutri ob 19.30 bo v župnijski cerkvi v Adergasu 
Koncert na novih orgiah, ki ga bo izvajal organist Rudi Cerc. 

Koncert in pokušina krušnih izdelkov 
Žirovnica - Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica-
Breznlca In moški kvintet K D dr. France Prešeren, vabita v 
nedeljo ob 13. uri na Rodine. V cerkvi Svetega Klemena bo 
kvintet z vokalno skupino Pavza iz Šmartnega pri Litiji Izve-
del koncert, po koncertu pa vabijo še pred rojstno hišo jane-
ža Jalna na razstavo In pokušino krušnih Izdelkov. 

RAZSTAVE 

Dotik svetlobe in potovanje po Sibiriji 
Jesenice - Odprt je samostojne razstave barvnih fotografij 
Dotik svetlobe avtorja Hermana Čaterja in projekcija foto-
grafij o potovanju po Sibiriji bo danes ob 18. uri v O Š Prežl-
hovega Voranca. Razstavljena dela bodo v Fotogalerlji na Je-
senicah na ogled do 24. aprila. 

PREDSTAVE 

Popravni izpit 
Predosije - Gledališka predstava, komedija Popravni izpit Booom 
teatra z Vloleto Tomič bo v Kulturnem domu Predosije na spo-
redu jutri, v soboto, 29. marca, ob 19.30, In v nedeljo, 20. aprila, 
ob 19.30. Informacije in rezervacije na številki 041/955-000. 

Marjeta in ljubimci 
Dovje - KD Brezje - Smeh Teater - uprizarja komedijo Fran-
ca Ankersta Marjeta in l jubimci v domu Jaka Robiča na Dov-
jem danes ob 20. url. 

Učiteljica 
Adergas, Duplje • Dramska skupina kulturno umetniškega 
društva Pod lipo Adergas bo danes ob 19.30 v dvorani v 
Adergasu in jutri ob 19.30 v dvorani Gasilskega doma v Dup-
ljah uprizorila komedijo z ljubezensko zgodbo Učiteljica. 

Zahvalni dan ali Djamija na dvorišču 
Sveti D u h - K U D Ivan Cankar Sveti Duh vabi na ogled pred-
stave Zahvalni dan ali Djamija na dvorišču, ki bo jutri ob 
19.30 v Kulturnem domu Sveti Duh. 

Mi se imamo radi 
Kranj - Danes ob 17.30 bo v Kricah kračah predstava Mi se 
i m a m o radi Gledališča Čarobna hišica. 

8. marec in Rdeča Kapica 
Križe - Predstava 8. marec In Rdeča Kapica se bo jutri ob 
19.30 začela v dvorani v Križah. 

Obiskali bomo tovarno Svilanit, se kopali 
v termalnih vodah Snovika, si privoščili kosilo 
in se prijetno zabavali. Vabljeni. 

Cena za Glasove naročnike: 31 evrov 
Cena za druge izletnike; 33 evrov 

Prijave In Informacije: 04/20 13 220 

Odgovorni organizator Alpctour • pa, d. d. 

Splošni pogoji so sestavni del programa. 
Opomba: Progrann bo izveden ob prijavi vsaj 40 potnikov, v nasprot-
n e m primeru vas bomo obvestili 7 dni pred začetkom potovanja / 
izleta. O b prijavi je potrebno plačati 30 odstotkov cene aranžmaja, 
preostali del pa najkasneje 8 dni pred začetkom potovanja / izleU. 

Gorenjski GUs Za vas beležimo los 
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LOTO 
Rezultati 2$. kroga - 26. marca 2008 

4. 5 . 1 1 , i 6 , 1 7 , 22, 23 in 18 

Lotko: 3 5 7 9 1 6 

Predvideni sklad 26. kroga za Sedmico: 130.000 EUR 

Predvideni sklad 26. kroga za Lotka: 6 0 . 0 0 0 EUR 

Javni sklad Republike Slovenije 2« kulturne dejavnosti 
Območna tiposuva KRANJ, www.ckd kfant.lskd.st 

SOBOTNA MATINEJA 
Gostuje: Lutkovno giedaKšče Maribor 

PEDENJPED 
Sobota, 29. marec 2008, ob 10. url, 

v PreJemovem gledallJču 

Glas COOnJ^fAK 

L O I ^ 
n e p r e m i č n i n s k a o 

d r u ž b a I 
Zevnikova ul. it. Kranj. PE Stritarjev;) ui 8,. 

Kran). tel • 041/547 323.04/^3^2 

STANOVANjE PRODAMO 
SKOFjA LOKA. Trata, mansardno 
petsobno s kabinetom, dupleks 
(izdelano podslre$je). 122 m2, letnik 
1991. adaptirano 2001. z dvema 
balkonoma, v 9. nad./g. CK. klima, 
CATV ipd. Možna menjava za manj-
$e stanovanje! Cena: 165.000,00 
EUR, 
SKOFJA LOKA, Frankovo nas., 
tnsobno, 80 m2, letnik 1991. balkon. 
JZ lega. 6. nad./9. CK. CATV. Cena: 
136.000,00 EUR. 
KRANj, Zoisova ulica, dvosobno. 
58,36 m2. 3. nad./4. jZ lega. bafkon, 
CK plin, letnik 1970. vpisano v ZK, 
takoj vseijivo. Cena: 99.000.00 EUR. 
KRANJ, Vodopivčeva ulica, dupleks 
štirisobno 78 nn2 + 54 m2 mansarde, 
2. nad., adaptirano 2006. prazno, 
Ukoj vseijivo. Cena: 129.000 EUR. 
VIKEND PRODAMO 
15 minut vožnje iz Kranja, na parceli 
350 m2, s fantastičnim razgledom, 
klimo in tišino prodamo leta 2004 
adaptirano vikend hiSo s 150 m2 skup-
ne uporabne povrSine + pomožni 
prostori, dve k>(eni in bogato urejeni 
bivalni enoti, vsaka s svojim 
dostopom in teraso, vinska klet z 
lovsko sobo, pokrit grill prostor ... 
Cena: 330.000,00 EUR. 

e -poita : loman(g>v o l ja .n« ! 

WWW.CORENJSKICLAS.SI 

NEPREMIČNINE 
REAL E STAT K 

SVET RE d.0.0. 
Enota Kranj 
Nazorjevs ulica 3 
4000 Kranj 
tel.: 04/2811000 
fax: 04/2026-459 

Email: kranj@5vet-nepremicnine.si 
http://www.5vet-nepremicnine.si 

V naselju Rakovica, 2 km iz Kranja v 
smeri proti Besnici je v letu 2008 za-
ključena adaptacija 6 stanovanjskih 
enot. Ena enota je že prodana, na-
prodaj je še: 
• HI$A: enostanovanjska, ki pred-
stavlja skupno 109,9 stanovanj-
ske površine ter dodatno teraso, bal-
kon in parcelo veliko 173 m2. Cena 
180.000 EUR. 
- v tri stanovanjski hiši je v pritličju na 
votjo trisobno stanovanje v velikosti 
86,65 k stanovanju pripada Se 
garaža. Cena 121.000 EUR. V man-
sardi je na voljo večje enosobno sta-
novanje, ki predstavlja 50,18 mz sta-
novanjske površine in balkon. Cena 
100.000 tUR. 

. v dvostanovanjski hiši je na voljo 
dvosobno stanovanje pritlično pri-
merno tudi za invalide 57,26 m2 + 
42,41 m2 parcele. Cena 107 000 EUR 
in dvosobno dupleks stanovanje v 
nadstropju v velikosti 75,05 m2 

(57m2 upor. povr.) + 36,42 m2 par-
cele. Cena 112.000 EUR. 
Stanovanja so narejena na ključ in k 
vsakemu od stanovanj pripadala še 
2 parkirna prostora. Stanovanja 
imajo vse svoje lastne priključke, 
svojo čistilno napravo in centralno 
kurjavo na plin. 
RADOVLJICA: 55,45 m2, dvosobno, 
2. nad., 1.1981, balkon, klet. Vpisano 
v ZK. Prevzem mogoč decembra 
2008. Cena 120.000 EUR. 
LESCE: 21,99 m2, garsonjera, 3. 
nad., I. 1974, hodnik s kuhinjsko 
nišo, kopalnica in bivalni dei z izho-
dom na balkon, klet. CK na olje. 
Cena 67.000 EUR. 
KRAN) - Zoisova uL trisobno, 78,93, 
2. nad./4, nova okna, kopalnica in 
wc, CK-plin, ZK, urejen blok. Cena 
126.288 EUR. 
VSO OSTALO PONUDBO SI OGLEJ-
TE NA NASI SPLETNI STRANI 

www. s vet-ne premico i ne.5 

Mlinska ul. i, Maribor, PE Tržič, 
Ste Marie Aux Mineš 9/a 

Telefon: 592 59 49. 030/30 20 11 

STANOVANJA PRODAMO 
TRŽIČ - Bistrica, Deteljica, enosob-
no, 49,5 m2, pritličje, obn. I. 2007, 
vseijivo Ukoj. Cena: 79.000 EUR. 
BLED - dvosobno. 40,9 m2, P/2.1.i. 
1925, obnovljeno I. 2005, atrij, sa-
mostojen vhod, parkirišče. Cena: 
105.000 EUR. 

TRŽIČ • Bistrica, Kovorska, dvosob-
no, 55,48 mz, III./4, l.i. 1973. obnoV' 
Ijeno. Cena: 85.000 EUR. 
TRŽIČ - mestno jedro, 79 m2, t./2. 
obnovljeno v celoti I. 2000, lastna 
CK. kuhinja ostane opremljena, 
nizki obratovalni stroSki, garaža * 
parkirni prostor, vseijivo julij*av> 
gust 2008. Cena: 117.000 EUR. 
TRŽIČ - mesto, triinpolsobno, 73.45 
m2, II./3, l i. ^950, obnovljeno v ce-
loti I. 2005, stavba v slabšem sta-
nju, streha nova I. 2007. Cena: 
93.500 EUR. 
HIŠE PRODAMO 

TRŽIČ - Slap, stan. hiša - dvojček, 
86 m2. parcela 1.213 mi. l.i. 1960, 
obnovljena v celoti ^ I. 2001 dalje, 
vredna ogleda. Cena: 194.000 EUR. 
Z C . BESNICA • stan. hiša. HI. gr. 
faza, 298 m2 biv. površine, parcela 
1.075 ^^ i® v celoti zazidljiva, Li. 
2007. gradbeno dovoljenje za dve 
hiši. Cena: 210.000 EUR. 
PREDDVOR • dvostan. hiša, 2 x 60 
m2, zg. nadstropje zgrajeno na 
novo I. 2001, spodnja etaža delno 
obnovljena, garaža, pare. 657 m2. 
lepa lokacija. Cena: 195.000 EUR. 
PARCELE PRODAMO 
PODLJUBELJ - zazidljiva parcela. 
631 m2, ravna, pravokotne oblike, 
pod hribom, v urejenem naselju 
novejših hiš. Cena: 85 EUR/m2. 
PODLJUBELJ • 4 zazid Ijive parcele v 
nizu, 931 m2, 493 m2, 515 m2 in 
468 m2, ravne, sončne. Cena: 95 
EUR/m2. 

www.«kO'hisa.fi 
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Ugodna prodaja novih stanovanj v 
Struževem pri Kranju. 
Več podatkov na Internetu - http: 
II agencija.domplan.si 

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Planina II, dvosobno + kabi-
net, VI. nadstr. v izmeri 79,5 m2.1. 
zgr. 1982, dvigalo, vsi priključki, 

cena 121.000,00 EUR. možnost 
vselitve september 2008. 
Kranj, Planina I, trisobno v V. nad-
str. v izmeri 78,00 mz. I. izgr. 1975, 
v celoti prenovljeno 1. 2005 (okna, 
vrata, kopalnica, instalacije, radia-
torji), balkon zaprt, dvigalo, cena 
138.000,00 EUR. 
Kranj, Zlato polje, v mansardi ob-
jekta dve popolnoma na novo 
zgrajeni dvosobni stanovanji + ka-
binet v izmeri 61.00 m2. L izgrad. 
objekta 1953,1. izgradnje stanovanj 
2008, CK na plin, vsi priključki, tla-
ki laminat, klima, cena 102.000,00 
EUR. 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v 
ML nadstr. izmere 73.80 mz, I. izgr. 
1965, obnovljeno 2005, kopalnica, 
WC. centralna na plin.vselitev po 
dogovoru, cena 130.000,00 EUR. 
Kranj, Zlato polje, trisobno, visoko 
pritličje v izmeri 66,82 mz, delno 
obnovljeno v letih 2000 in 2003 
(kopalnica in okna), I. izgr. 1961, 
CK. telefon, kabel, telev., balkona 
ni, cena 114.755,00 EUR (27,5 mio 
SIT). 
Tržič, bližina avtobusne postaje 
(Cankarjeva ul.). dvosobno v III. 
nadstr. izmere 54,40 m2, 1. izgr. 
1960, potrebno obnove,ogrevanie 
klasično, balkon, dvigala ni, lega 
zelo sončna, cena 64.000.00 EUR. 
Tržič, mestno jedro. 3 dvosobna 
stanovanja v tri nadstropni hiši, 
velikosti od 61 m2 - 83.00 m2, leto 
izgr. 1957, v celoti prenovljena 
leta 2000 (tiakt, instalacije, kopal-
nica. CK. telefon, dvigalo) balkona 
ni, cena 1290 EUR/m2 
(309.135,60 S l T / m 2 ) za manjše 
stanov, in 1230 EUR (294.757,20 
SIT) za večje stanov., vpisana v 
ZK, vseljiva takoj. 
H I S E - P R O D A M O 
Kranj, Sp. Besnica, visokopritlična, 
tlorisa 120 m2 na parceli velikosti 
549 m2, CK na olje. tel. garaža, dva 
parkirna mesta, sončna lega. hiša 
je lepo vzdrževana, I. izgrad. 1981. 
cena 320.000,00 EUR. 
Križe, Gorenjska, enonadstropna -
dvostanovanjska. tlorisa 75 nn2 v 
vsaki etaži na parceli velikosti 222 
m2. I. izgr. 1936, popolnoma pre-
novljena od I. 2004-2006, CK na 
plin, tel., vse instalacije v vsaki eta-
ži ločene, tri parkirišča, cena 
194.000,00 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR - oddamo v 
najem 

Kranj, StražiŠče, pritličje v izmeri 
110 m2, primerno za pisarne ali 
podobno mirno dejavnost, samo-
stojni vhod, višji stropovi, zagotov-
ljena tri parkirna mesta, t. izgr. 
1937> delno obnovljeno 1. 2004, 
cena 6io.oo EUR mesečno •¥ stro-
ški, plačilo po možnosti za tri me-
sece naprej, možnost uporabe ta-
koj. 
GARAŽA - PRODAMO 
Kranj, Planina II, v novem objektu 
na Ul. Tuga Vidmarja v podzemni 
garaži parkirno mesto. I. izgr. 
2007, cena 8.000,00 EUR. 
P A R C E U - PRODAMO 
javorniški Rvvt nad Jesenicami v 
izmeri 759 m2, na parceli elektrika 
in telefon, sončna, dostop z glavne 
ceste, geodetsko odmerjena, celo-
tna zazidljiva, 6 km od avtoceste, 
cena 45.540,00 EUR. 
Srednja vas pri Bohinju v izmeri 
929 m2, sončna lega, 2/3 parcele 
je bolj strme, od Bohinja je odda 
Ijeno 5 km, cena 230,00 EUR/m2 
Kranj, industrijska cona proti Na-
klem. 6000 m2 (lahko tudi 2X po 
3000 m2), cena 160,00 EUR/mz + 
cca 35,00 EUR/m2 za komunalni 
prispevek. 

K s K E R N 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Tel. 04/20213 53. 202 25 66 

GSM 051/320700. Email; infQ9k3-kem.si 

POSLOVNI PROSTORI: 
Prodamo: 
KRANj: poslovni prostor (kozmetika, 
frizer, pedikura in pd.) v izmeri 82 
m2. v pritličju objekta, obnova 2004 
leta, parkirni prostori, za 152.000 
EUR. 
KRAN|: kava bar-bistro 52.16 m2. s 
pripadajočim skladiščem 12,10 m2 v 
pritličju objekta, v celoti obnovljeno 
2006. 30 sedeiev znotraj in zunanja 
terasa 20 sedežev, prodajajo s celot-
no' opremo za 1 7 0 0 0 0 EUR. 
možnost tudi najema. 
Oddamo: 
KRANJ (bližina); oddanno delavnico 
v izmeri 200 m2 z gradbenim in 
uporabnim dovoljenjem za av-
toličarstvo. dostop z viličarjem, let-
nik 98. po 5 EUR/m2. 
HISE: 
Prodamo: 
BESNICA: stanovanjska hiša. 
površine 250 mz, klet, pritličje, nad-
stropje in mansarda, zgrajena 1970, 
obnova 94, parcela 500 m2, cena « 
225.000 EUR. 
V GORICAH: večja stanovanjska 
hiša-dvojček, tudi poslovno-
stanovanjska, na parceli 683 m2, 
stan. površine 340 m2, klet, pritličje 
in nadstropje, letnik 1940, delno ob-
novljena, cena »185.000 EUR. 
BITNJE: }0 let stara hiSa, ki ni pod-
kletena, ima ločeno stanovanje v 
pritličju in ločeno v nadstropju, skup-
na stan. površina je 262 m2 na 
parceli 1.719 m2, ob hiši stoji 
samostojen objekt drvarnica, cena a 
250.000 EUR. 

DRULOVKA. stanovanjska hiša dvo-
jček. atrijska, lahko tudi dvodružins-
ka, letnik 1991. parcela 375 m2. cca. 
140 m2 v eni etaži (klet, pritličje in 
nadstropje), cena « 270.000 EUR. 
TRŽIČ (Zvirče): stan. hiša zgrajena 
do 3. gr. faze, stan. površine i86 m2, 
letnik 2006, 551 m2 zemljišča, 
možnost izdelave na ključ, CK na 
plin, mirna lokacija, cena » 180.000 
EUR, ODLIČNA PRILOŽNOST. 
VOCLJE pri Šenčurju: polovica 
stanovanjske hiše v pritličju 87 m2, s 
teraso 16 m2 in kletjo 40 m2, starost 
30 let, zemljišče 515 mz, cena • 
118.000 EUR. 
SKOFJA LOKA: nova stan. hiša-dvoj-
ček, zgrajena do 3. gr. faze. januar 
2008, stan. površine 191 m2,295 m2 
zemljišča, možnost izdelave na ključ, 
CK na plin, mirna lokacija, cena = 
195.000 EUR. 
ZEMLJIŠČA: 
Prodamo: 

Kranj {Ptanina- jug): stavb, zemljišče 
5.044 m2 za namembnost poslovne 
dejavnosti (trgovske in storitvene), v 
bližini drugih trgovskih centrov, po 
i8o EUR/m2. 
Naklo: stavb, parcela 702 m2 po 170 
EUR/m2. 
Goriče: stavb, parcela 998 m2 po 80 
EUR/m2. 
Besnid: stavb, parcela 689 m2 po 75 
EUR/m2. 
Ambrož pod Krvavcem: veČ stavb, 
parcela od 422-677 m2 po 70 
EUR/m2. 
Kranj • Orle: stavb, parcela 606 m2 
za 59.000 EUR. 
Zalog pri Cerkljah: stavb, parcela 482 
m2 ali 509 m2 po 120 EUR/m2. 
STANOVANJA: 
Prodamo: 
DOMŽALE: dvosobno. 68,29 m2 v 
1./5, letnik 2005,193.000 EUR. 
KRANJ, Planina II: 1 G , 32 m2 v 2. 
nad. od 3, balkon, ločena kuhinja, 
letnik 81, cena > 69.500 EUR. 
KRAM), Planina I: dvosobno. 57 m2 v 
4. nad., balkon, nizek blok, letnik 75, 
cena «103.000,00 EUR. 
KRANJ. Vodovodni stolp: dvosobno, 
54 m2 v 4. nad. od 4, letnik 63. ob-
nova 2001, cena * 96.000 EUR. 
KRANJ (Čirče): dvosobno, 6i mz v 
pritličju objekta, obnova v letu 99 
(fasada, streha), z vrtom in nad-
streškom pred hišo, za 99.000 EUR. 

www.k3-kern.si 

tel.: 201 42 4 7 
fax: 201 42 1 3 
e-mall: malioglasi@g-glas.si 

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13.30 in za 
objavo v torek do petka do 
14.00! Delovni ^as: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 8. -19 . ure. 

N E P R E M I Č N I N E 

STANOVANJA 
PRODAM 

GARSONJERO 26. m2. Planina I. 
Kranj, delno opremljena, obnovii«na, 
vseljrva takoj, na mimi lokaciji, cena po 
dogovoru.» 0 4 1 / 7 2 1 - 6 5 5 

8002424 

ENOSOBNO stanovanje, 1. nad.. Pla-
nina 11. nadstandardno, opremljeno. 
44.9 m2. cena po dogovoru. 9 
041/341 -314 800)624 

ENOSOBNO stanovanje na Planini I, 
43 m2. adaptirano I. 07, cena po do-
govoru (vredno ogleda). « 040/28-
1 8 - 5 8 8002421 

neprcmiri i ine 
Kapucinski trg 13, Škof|a Loka 

Tel : 04/50 60 iOO. GSM: 041/675 123 
E-mall: i(ifo@>loka-nepremicmne.$i 

DVOSOBNO stanovanje 57 m2. cena 
po dogovoru, « 0 4 0 / 7 3 M 2 0 

TRI obnovljena stanovanja v centru 
Kranja, Glavni trg, vel. 60,56 m2, 
58,81 m2, 78,57 m2, cena 1 7 5 0 
EUR/m2. « 041 /616-192 

a0O2423 

KUPIM 

GARSONJERO Škofja Loka ali eno-
sobno stanovar>je. potrebno obnove. 
9 070/828-240 aoo23\7 

ODDAM 

DVOSOBNO stanovanje skupini od 4 
do 6 oseb v Kranju. 9 040/775-968 

0OO237 t 

STANOVANJE v Frankovem naselju. 
« 0 3 1 / 2 0 4 - 1 7 1 800233I 

TRISOBNO stanovanje v stanovanjski 
hiši v Virmašah. cena po dogovoru. 9 
0 3 1 / 2 7 7 - 7 7 2 eo02408 

V BISTRICI pri Tržiču oddamo za dalF 
še obdobje, delno opremljeno trisobno 
Stanovanje. 9 040/899-540 

8002239 

NAJAMEM 

MANJŠE stanovanje v Poljanski dolini, 
« 0 3 1 / 6 2 9 - 6 0 2 800240» 

H I Š E 

PRODAM 

STANOVANJSKI DVOJČEK v Pred-
dvoru, vselitev možna konec poletja 
2008, O S I / 3 8 S ^ 2 2 woj»r 

ŠKOFJA LOKA - Virmaše, stanovanj-
ski dvojček, 031 /488-420 

6002300 

VPODREČI prodam stanovanjsko no-
vogradnjo, 051 /388-822 doo3»e 

NAJAMEM 

STAREJŠO HIŠICO za daljši čas. po-
trebno adaptacije v območju Gorenj-
ske - na podeželju z malo vrtička, z 
možnostjo kasnejšega odkupa, ali 
stanovanje v stanov. HIŠI, pomoč pri 
vodenju gospodinjstva, « 0 4 1 / 7 8 1 -
024 800242« 

P O S E S T I 

PRODAM 

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

6002209 

KUPIM 

MANJŠO kmetijo ali hišo z nekaj zem-
lje na Gorenjskem, brez posrednika, 9 
041/935-686 6002364 

gekkoprojekt 
n e p r e m i č n i n e 

Britof 79A, 4000 Kranj 
»nfo-nep^gekkoproiekt.st 

www.9ektoprp}ekt.si 

0 4 2 3 4 1 9 9 9 
0 3 1 6 7 4 0 3 3 

KMETIJSKO zemljo r « relaciji Radov-
Ijtea • Žirovnica kupim ali najamem. « 
041 /691 -243 60023^ 

P O S L O V N I P R O S T O R I 

PRODAM 

ALI ODDAM gostinski lokal s picerijo v 
Škofji Loki. 051/388-822 

6002301 

ODDAM 

PROSTORE na Koroški cesti, v Kra-
nju, 3x 70 m2. Prostori so primerni za 
vse vrste dejavnosti, 9 0 4 1 / 3 6 1 - 1 0 0 

6002204 

PROSTOR v izmeri 200 m2, v Kranju, 
viš. 3 , 2 0 m za skladišče ali mimo obrt, 
« 0 3 1 / 3 2 8 - 3 7 5 5002322 

M O T O R N A 
V O Z I L A 

AVTOMOBILI 
PRODAM 

ODKUP. PRODAJA, PREPIS rabljenih 
vozil, gotovinsko plačilo, Avto Kranj. d. 
o. o., Kranj, Savska 34, Kranj. 04/20-
11-413, 041/707-145, 0 3 1 / 2 3 1 - 3 5 8 

800I7S4 

DAEWOO Matiz. I. 98. 125 .000 km 1. 
lastnica. 5 vrat. kovinsko srebrn. « 
041/938-435 6002293 

HONDA HR-V 1.6,1. 05 pogon 4x4. 5 
vrat. lepo ohranjen. « 041 /227 -336 

6002309 

HVUNDAI Galloper. 1.01. 150.000 km 
lepo ohranjen, « 041/207-880 

KIA Pride vvagon, I. 00. cena: 700,00 
EUR, 9 041/598-282 aoojsts 

OPEL Corsa 1 .2 cosmo, I. 4 / 0 3 pn/i 
lastnik, servisna knjiga, « 040/396-
034 8002330 

PEUGEOT 206 1.4,1. 01 , 58.000 km 
1. lastnik, klima, svetlo modre barve, 
041/398-574 eoo24?o 

PROTON 313, I. 01. 90.000 km, 
cena: 1.500,00 EUR. « 0 5 1 / 2 3 7 -
031 6002332 

CLIO 1 .2,1 . 00 športen z vso opremo, 
cena: 3.800,00 EUR. « 0 4 0 / 2 9 1 -
848 600233« 

RENAULT Clio 1.4,1.00, 5 vrat, klima. 
1. lastnik. 1. barva. 041/398-574 

RENAULT Cto 1.5 DCi. 1.04 vsa opre-
ma. cena po dogovoru. « 04/25-66-
6 5 5 . 0 3 1 / 6 0 5 - 0 7 2 6002377 

RENAULT Laguna. I. 98. 115.000 km 
vsa oprema, klima, « 0 4 0 / 2 1 1 - 1 8 2 

6002304 

RENAULT Meg. scenic 1.9 DTl. I. 
12 /99 klima, 4x air bag, ABS, kov. siv, 
cena: 5.700,00 EUR. « 0 4 0 / 3 2 2 -
8 4 5 6002308 

SEAT LEON 1.6, 16 V. I. 1 2 / 0 3 , 
13.600 km prva lastnk:a. nekaramboli-
ran, rdeče barve, z vso dodatno opre-
mo. 041 /33-55-39 8002088 

SEAT IBIZA 1.4, I. 02, 5 vrat. avt. kti-
rna. i . lastnik. 041/787-050 

6002418 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 

KOMBIVVV Transporter 2 .5 TDl, I. 02, 
04/53-31-648, 040/88-74-25 

8002076 

TOVORNO vozik) TAM 80 T 3 5 E, ki-
per, 1.88, « 0 3 1 / 6 1 2 - 2 8 9 

6002296 

AVTOPRIKOLICO 160x120 A test. 
reg. do 2012 . cena 2 5 0 EUR. « 
0599/48-644 800238« 

PRIKOLICO za osebni avto. neregistri-
rano, za simbolično ceno. « 
041/860-406 8002287 

KUPIM 

MANJŠO prikolico za osebni avto. « 
041/816-530 600233? 

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

PRODAM 

SKUTER 1 2 5 z jakno in čelado, cena 
po dogovoru, « 031/430-749 

8002384 

MOTOR CAGIVA CANVON 500 C.E, I. 
07, 7.S00 km, 29 KW, srebrn, servisi-
ran. z oprenno, kot nov, 031/668-463 

8002414 

AVTODELI IN OPREMA 
PRODAM 

4 ALU platišča 16 ' BMW original, mo-
del 46. zelo ohranjena, zelo ugodno, 
« 0 3 1 / 3 9 1 - 3 8 2 9002312 

4 NOVE gume. 16 col M+S na platiš-
čih za Lada niva, « 04/51 -22-654 

80023S3 

mailto:info@g-glas.si
http://www.corenjskiglas.si/kazipot
http://www.ckd
http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
mailto:kranj@5vet-nepremicnine.si
http://www.5vet-nepremicnine.si
mailto:maIioglasi@g-glas.si
http://www.domplan.si
http://www.k3-kern.si
mailto:malioglasi@g-glas.si


22 MALI OGLASI info@g'glas.si 

GUME IN P U T I Š Č A jeklena za razne 
avte, rabljene in nove. cena po dogo« 
voru, 041 /722-625 

LETNE gume MIchelln radial 
1 5 5 / 7 0 R 1 3 . 5 kom + platišča za C 
Saxo, 9 041 /213-480 ©002390 

ZIMSKE GUME 1 6 5 / 7 0 / 1 4 , laliKo s 
platišči za Suzuki Ignis, vse novo - zelo 
ugodna, 0 4 1 / 7 2 2 - 6 2 5 8002»36 

KUPIM 

ALU PLATISCA za peugeot 307, « 
031 /691 -671 8002306 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

DESKE, 1 n i 3 deb. 2 cm in 0,75 m3 
plohov. « 04/250-15 -25 . 041/386-
8 4 2 B002324 

OREHOVE de^ke, « 04/512-20-6S, 
041/874-181 6002380 

RABUENO vatovito Itfitino. brez azbe-
sta. 250 kosov. 9 031/624-598 

6002407 

SUHE hrastove deske. deb. 50 mm In 
smrekove, klasične podboje dim. 
260x15x5 cm. m 04D/22-36-42 

STAVBNO POHIŠTVO 
PRODAM 

OHRANJENA okna z roleto dim. 
100x120. cena 100 EUR. « 
041/503-776 6002373 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA, metrska ali razžagana. možnost 
dostave. « 0 4 1 / 7 1 8 ^ 1 9 eooieii 

BRIKETE za kurivo, vreča 20 kg sta-
ne 2 E U R , , « 041/946-167 

LESNE brikete za kurjavo, ugodno, 
0 4 / 5 3 ^ 1 - 6 4 8 , 040/88-74-25 

8002077 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

FRANCOSKO posteto, dim 140x2C0, 
ugodno. 9 041 / 5 1 2 - 3 1 2 aoo^ais 

PODARIM 

ZAKONSKO postelje, 
29, Barbara 

04/514-66-
8002)76 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

ELEKTRIČNI samosbjni štedilnik, ste-
ktokeramični, rjav. malo rabljen, 5 0 % 
ceneje. 9 041/603-247 

8002385 

PRALNI Stroj in manjši hladilnik Gore-
nje. 9 041 /878-494 8002300 

ZAMRZOVALNO omaro, hladilnik 120 
I, oboje Gorenje, za simtx>lično ceno, 
9 040/285-748 eootzoi 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

KOMBINIRAN voziček Peg Perejo. 
siv. košara, šp. del, tortia, podvozje, 
rabljen 2 leti. 9 0 4 i ; 7 4 4 . ? 0 8 

8002290 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

DVE pahljačasti palmi, viš. 1 6 0 cm. 
primerni za velik notranji pfx>3tor ali vrt. 
cena 45 EUR/kom. 9 0 4 / 2 3 4 - 3 8 -
00,031 /292-060 8002316 

PODARIM 

MLADO psičko mešanko, * 
041/512-312 8002 82 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

CISTERNO za gnojevko Grelna, 3200 
I. hidravlično odpranje, cena 1500 
EUR. • 041/503-776 8002374 

DVE rotacijski kosilnici, SIP 1 3 5 in 
BOS 170, obe brezhibni, 9 04/59-
57-169 8002425 

N A K U D A L N O Mengele 1 7 m3 in 
suha dn/a, nfK)žnost razreza in dostave, 
« 0 4 1 . '760^01 8002328 

PAJEK Pottinger HfT 54 N, štirivreten-
iiki. 9 3 4 1 / 9 3 7 - 6 4 0 80025S7 

PARILNIK za kompDst, cirkular za 
drva, klešče za hlodovino, 9 
051/340-723 8002353 

PUHALNIK Burja, gumi voz z ojnicaml. 
slamoreznico, 9 04/574-34-88 

8002389 

SAMONAKLADALK014 m3. cena po 
dogovcru. 9 041 /203-518 

6002274 

KUPIM 

ENOBRAZDNI plug. 1 0 ali 1 2 col, s 
trHočkovnim vpetj«ni, primeren za 
srednje velik traktor 9 0 4 / 5 1 - 9 5 -
1 3 0 , 0 5 1 / 2 5 7 - 0 8 9 8002S19 

TRAKTOR Zetof, IMT. Zetor. Unrveraal 
ali Štore, od lastnika, plačik) takoj. 9 
001/20(KJ07 60022M 

TRAKTOR Zetor 4911, 
860 

0 4 1 / 9 6 2 -
8002401 

PRIDELKI 
PRODAM 

DOMAČI, jabolčni kis iz neškropljerih 
bobovcev. 9 04/25-71 -607 

8002368 

KROMPIR jedilni in krmni, 9 
041/944-287 8002289 

KROMPIR semenski frizia 300 kg. • 
04/25-22-610, 0 4 1 / 2 2 9 - 1 5 9 

8002339 

KROMPIR beli In rdeči, primeren za 
sajenje, 9 04/252-26-26 6002392 

KROMPIR za nadaljnjo eajonje frizija In 
kondor prva množitev ter krmni krom-
pir, 9 0 4 / 5 1 - 3 2 - 2 9 3 

LEPO seno in otavo ter sadike celolet-
nih jagod. 9 04/255-14-87 

80023«e 

NEBAURANO seno. Tenetiše 33, 9 
041/855-359 6002286 

RDEČI, jedilni krompir in ječmen. * 
04/252-17 -39 8002370 

VINA BENČINA, odplo - ustekleniče-
no, možna dostava, ceneje kot v bliž-
njem vinotoču, 9 0 4 1 / 6 5 0 6 6 2 

8002285 

KUPIH 

2 0 0 kvadratnih bat, kvalitetnega sena 
ža govedo, • 031 /307-193, kličite v 
SOtx>tO 8002340 

SENO v kockah. 9 0 4 1 / 9 2 0 ^ 9 9 
8002366 

S E N O za govedo, z dostavo. 9 
031 /610-629 eo0C40« 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA simentatoa, starega 14 dni. 9 
04/25CW1-01 8002326 

BIKCA in teličko, stara 14 dni, • 
04/57-21-899 eoo254i 

BIKCA frtzijca, starega 1 0 dni, 9 
0 3 1 / 2 5 9 - 7 3 0 8002352 

BIKCA simentalca. težkega 130 kg in 
prašičke težke 2 5 kg. « 0 4 0 / 7 5 8 -
5 2 4 8002366 

BIKCA mesne pasme pasme, starega 
10 dni. « 0 4 1 / 6 9 1 - 2 4 3 

80023»2 

BREJE ovce J S pasme. « 031/694-
2 2 5 8002̂ 81 

Č B BIKCA, starega 3 tedne In samo-
nakladalno prlkolk^o LW 19 Mengele, 
dobro ohranjena, « 031 /278-928 

Č B BIKCA in rjavo teFco, stara 10 dni. 
Selan. Trata pri Velesovem, « 
041/270-913 8002400 

Č B TELICO z bikcem križancem, 9 
0 3 1 / 5 0 5 ^ 8 7 8002226 

DVE KRAVI simentalki, 
3 19 

0 4 / 5 7 - 2 1 -
8002428 

JAGNJETA za zakol. 
62 

04/695-79-
8002^75 

JARKICE rjave, rdeče peteline. Hrase 
5, Smlednik. 01 /36-27 -029 

8002417 

KRAVO s tetetom, « 04/59&-37-87 
8002338 

KRAVO simentalko s teletom, « 
04/533-82-44 

8002247 

MESO mladega bika, vzrejenega na 
ekološki kmetiji. » 0 3 1 / 5 0 & ^ 8 7 

MLADO kravo v 7. mes. t>rejosti, paš-
no, « 0 4 / 5 3 - 1 4 - 0 8 9 8002268 

NESNICE r^ve. gra^iaste, črne, tik 
pred nesnostjo. Brezplačna dostava 
na dom. Dobite lahko 1udi kletke za ne-
anice. • 02/582-14-01 

8002251 

PRAŠIČE različno težke, možna do-
stava na dom, « 041 /724-144 

80022» 

TELIČKA in bikca, stara 14 dni. 9 
0 4 1 / 5 6 9 ^ 4 8002»» 

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, 
cena 4 EUR/kg, « 04/518-23-66 

6002303 

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, 9 
0 3 1 / 4 3 2 - 3 0 5 eoo23Sfl 

T E U Č K O simentalko. staro 14 dni. 9 
0 4 0 m Q ~ S A 6 8002393 

TELIČKO simentalko za rejo ali zako -
lahko tidi na 1 / 2 ali 1 /4. « 041 /456-
0 5 2 80023'8 

TELIČKO simentalkc, staro 14 dri. 
Mošnje 7. « 0 4 / 5 3 3 ^ 1 - 9 3 

d0023S8 

VISOKO breje krave in telice simental-
kc. « 041/695-261 • 8002310 

KUPIM 

BIKCA mesne pasme, težkega nad 
1 3 0 kg. « 0 3 1 / 8 8 8 - 6 0 8 

8002381 

BIKCA simentalca, starega do tri me-
sece. « 031 / 3 0 7 - 1 9 2 8002341 

BIKCA simentalca. starega do 10 dni, 
« 0 3 1 / 6 8 7 - 0 6 2 80024» 

PET BIKCEV simentalcev. starih co 
treh tednov ter prodam kravo brejo 8 
mesecev. « 0 5 1 / 3 0 4 ^ 6 8 

80023'9 

TELETA simentalca, starega do 10 
dni, « 04/25-61-274 80023«7 

OSTALO 
PRODAM 

BARAKO, staro 20 let. primemo tudi 
za stajo za drobnico, « 0 4 / 5 1 - 5 0 -
7 0 1 8002327 

HLEVSKI gnoj, lanski, uležan, kvalite-
ten za vrtičkarje, tudi za rože in gnmo«̂  
niče, dostavim, « 040/845-860 

6002403 

PAŠNI aparat (ei. pastir) Gullver in peč 
na drva (gašperček). « 0 5 1 / 2 2 - 8 6 -
2 2 8002346 

STAR, hlevski gnoj in traktorski kar-
dan, Primskovo, « 0 3 1 / 7 7 2 - 1 3 1 

8002369 

ULEŽAN, hlevski gnoj. možnost dosta-
vo, « 031 /676-235 8002W7 

V E Č J E pomivalno kortto 200x90x80. 
primen-o za zelenjavo. « 0 4 / 2 5 7 - 1 1 -
9 0 8002329 

Z A J Č J E kletke in kotilnike, « 
040/201-462 

KUPIM 

MUN za sadje z el. motorjem in pro-
dam d\« hrastovi kadi 3 5 0 in 4501, 
ugodne, « 01 /831 -27 -71 , 041 /625-
088 6002314 

ZAPOSLITVE (m /ž) 
N U D I M 

IŠČEM voznika kombl.a. potreben izpit 
8 kat., kakršnekoli dodatne KV niso 
potrebne, Gašper Hribar & partner 
d.n.o.. Pod gozdom 43, Zg. Besntea. 
« 0 5 1 / 3 6 4 - 0 8 5 80022̂ 1 

DELO v strežbi dobi oospa. ki ima U-
kušnje pri strežbi hrane, je urejena in 
komunikativna, leta niso pomembna. 
Piceriia Pod gradom. Kon^ška c. 2S. 
Tržič, « 031 / 5 7 1 -781 80023» 

IŠČEMO simpatično dekle za strežbo 
v lokalu, z lastnim prevozom T.C.U.. 
Vogel 15, Zg. Besnica. « 041/805-
759 eoo»»37 

IŠČEMO sodelavce za delo v strežt>lin 
v kuhinji (obvezne izkušnje, samostoj-
nost pri delu). Možnost zaposlitve za 
nedoločen čas. Gostišče Češnar, S l > 
venska C. 39, Cerklje, « 041 /353-
659 80022DI 

IŠČEMO dekle za delo v dnevnem 
baru. Lokal je odprt vsak dan od 10. 
do 22. ure, delo poteka v dveh iizme-
nah, Janez Zoran s.p., Zg. Upnica 
28e, Kamna Gorica. 9 031 /387-368 

8002354 

KUHARJA/ICO zaposli gostilna Pri J > 
votu. Pokopališka 17. Kranj. 9 
040/231 -001 80023B3 

Gostilna in pizzerija v Ljubljani 
/ Šiška / redno zaposli SAMO* 
S T O M E & A P B Z I P E M z izkušnja-
mi in D E I U Z A DELO f S n E Ž U . 
stimulativno plačilo, tnfomiacije 
po telefonu 041/598-599. 

Z izkušnjami, izobrazbe ali braz, ni po-
membna Redno zaposlimo KUHAR-
lA/CO, AATAKARJA/CO, KUHINJSKEGA 
P0MO(NIKA/CO. Za dodatne inf. 
041/645 195 Meri«). Tftanlc. d. o. 0. 
Str3hinj72. NaMo. 

NATAKARJA/ICO, pomivak»/ko, ku-
harja, redno ali honorarno zaposli lokaJ 
v Stari Ljubljani. Delo je izmensko, 
možnost stanovanja. UR, d.o.o., De-
vova 5, Ljubljana, « 041/640-494, 
041/662-256 

PICERIJA MORENA. Žirovnica 59a, 
Žirovnica takoj zaposli kuharja ali pico-
peka, lahko tudi starejšo osebo, 9 
041/632-486 

ZAPOSUM natakarico, lahko za nedo-
ločen čas, Ptcerija Silvester. C. talcev 
41. Kranj, « 040/307-404 

8002413 

ZAPOSLIMO natakaca In žensko za 
pomoč v kuhinji. Slavkov dom, Golo 
brdo 8, Medvode. « 0 1 / 3 6 - 1 1 - 2 4 2 

80022SS 

ZAPOSLIMO kuharja/lco in natakar-
ja/kx>. Gostilna Kunstelj, Gorenjska c. 
9, Radovljica.« 04/53-15 - 178 

8002349 

Iščeš delo? 
www.ms-kranj.si 

ZAPOSUMO kuha/ja/ico - redno de-
lovno razmeoe s polnin delovnim ča-
som. Prošnje pošljite v 8 dneh na: Re-
ina, d.d.. Savska loka 1. Kranj, za vsa 
inf. pokličite. « 0 4 / 2 3 - 5 7 - 5 4 5 , ali, 
031 /631 -989 

8002395 

ZAPOSLIMO natakaija/ico - redno 
delovne razmerje s polnim delovnim 
časom. Prošnje pošljite v 8 dneh na: 
Reina, d.d.. Savska loka 1, Kranj, za 
vse inf. pokličite. 04/23-67-5'15, a«, 
031 /631 -989 8002386 

ZAPOSUMO kuharskega pomočnika-
redno delovno razmerje s polnim dek>-
vnlm časom. Prošnje pošljrte v 8 dneh 
na: Reina. d.d.. Savska loka 1, i^ani, 
za vse Inf. pokličite, 04/23-57-545, 
ali. 031 /631 -989 

80023$7 

ZAPOSUMO delavca -/ kuhinji - redno 
delovno razmerie s polnim delovnim 
časom. Prošnje pošljite v 8 dneh na: 
Reina, d.d.. Savska loka 1, Kranj, za 
vse Inf. pokličite, 04/23-57-545, al, 
031 /631 -989 

6002398 

ZAPOSUMO voznika C kat. za med-
narodni promet. Baland, d. o. o.. Ka-
pucinski trg 7, Skofta Loka. « 04/51 -
50-410, 041 /784-142 

80022C0 

Iščemo osebo z izkušnjami v 
direktni prodaji, 28 trženje fizio-
terapevtskega programa. Medi-
cal line, d. o. o., Maistrova ut. 16, 
Kamnik, tel.: 041/643-220 

A U SI ŽEUTE, da bi bni vsaj pri enem 
poslu res prvi? Ponujamo vam poeel, ki 
je v Sloveniji šele dva tedna in je v sve-
tu povzročil pravi boom. Ne oklevajte! 
Planinšek k.d., Šinkov Tum 23. Vodi-
ce. « 0 3 1 / 2 0 6 - 3 5 2 8ooi6C4 

REDNA ali honorarna zaposlitev. Prt-
ložnost, da skupno obikujemo vašo in 
našo poslovno pot z odličnim prodaj-
nim programom lastnih blagovnih 
znamk. Baldrijan, d.o.o., Ul. M. Vad-
nova 19. Kranj, 04/204-30-76 

8002279 

S T E PRIPRAVUENI delati za 1.500 
EUR mesečnega zaslužka, Posredni-
štvo Zdene Brovč s . p , Vinnaše 170, 
Ško6a Loka. 051 /892-050 80023Cd 

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo za-
stopnike za terensko prodajo artiklcv 
za varovanje zdravje. Oglejte si 
www.sinkopa.si. Sinkopa, .d.o.o.. Ži-
rovnica 87. Žirovnica, « ^ 1 / 7 9 3 -
367 800t6(« 

HONORARNO ali pogodbeno zaposi-
mo delavca v ročni avtopralnici. Lavi. 
d.o.o., C . na Brdo 2 2 . Kranj, 
041/389-828 oooson 

STROJNEGA ključavničarja - varilca' 
zaposlln, Kozina Kranj, d.o.o.. Pintar-
jeva ul. 5. Kranj. « 041 /652-285 

800S241 

ZAPOSLIMO izkušenega krovca, zna-
nje slovenskega jezika, Megamatrix. 
d.o.o., Staretova ul. 39 Kranj, 9 
0 4 1 / 4 2 1 - 8 2 0 eoo»8:4 

ZAPOSUMO delavca/ko, ki samostoj-
no obvlada dela v dodelavi tiskarne 
(zgibalni stroj, revijalka, šivanje, reza-
nje). Prijave sprejemamo pisno na na-
slov Premiere, d.o.o., Sp. P i r n i ^ 
22b, Medwde, 041/625-740 

ZAPOSUMO samostojnega tiskarja na 
štiriban^em stroju. Delo je dvoizmen-
sko. Prfave sprejemamo pisno na na-
slov: Premiere, d.o.o.. Sp. Pimiče 
22b, Medvode. 041/625-740 

ZAPOSLIMO mlajšega moškega za 
delo na kmetiji. Zaželeno poznavanje 
dela s kmetijskimi stroji. Vinko Pristov, 
Hrase 30, Lesce tfw»»a 

KOZMETIČNI sak>n v Kranju sprejme 
v redno debvno razn^erje kozmetičar-
ko s končano S Š - smer kozmetični 
tehnik. Pisne prošnje na naslov: Tag 
trade, d.o.o., Hotemaže 55, 420t> 
Preddvor 8oo22er 

NKV DELAVCA za pomoč v mizarski 
delavnici zaposlimo. Leska, d.o.o., Ul. 
Konrada Babnika. Lj - Šentvid, 9 
0 4 1 / 3 3 3 - 1 1 0 8002311 

V FRIZERSKEM studiu Žan Luka A 
Gal Patrk na Maistrovem trgu 8 v Kra-
nju za določen čas zaposlimo frizerko z 
Izkušnjaifii Za vse inf. .<imn do.<u)gljhn 
na. « 051 /360-566 8002092 

ZAPOSLIM parketarja oz. delavca z 
veseljem do parketarskih del, Pavlič, 
d.o.o., Zupanova 7. Šenčur. 9 
041/644-423 8002344 

ZAPOSUMO mizarja ali delavca za pc-
moč v mizarski delavnici, Robert Za-
dnikars.p.. Stara cesta 44, Naklo, 9 
0 3 1 / 3 7 1 - 6 5 9 8002236 

ZAPOSUMO mladega fanta s poklic-
no ali srednješolsko izobrazbo za delo 
an CNCstroju, Leska, d.o.o.. Ul. Kor-
rada Babnika 25. g. - Šentvid, 9 
0 4 1 / 3 3 3 - 1 1 0 6002342 

ZAPOSUMO mehanika tovornih vozii, 
lahko tudi pripravnik, zaželen izpit C in 
E kat., Agro mobi\. d.o.o.. Letališka ul. 
37. ŠenDur. « 041/698-385 

8002363 

ZAPOSUMO strugarja, razvojnega in-
ženirja in konstruktorja za hidravlične 
sisteme. Prijave z dokazili: LE - TEHNI-
KA. d.o.o., Šuceva 27, Kranj 

80074 

i ^ E M 

OUO ROLO išče dek> na obletnicah, 
porokah z domačo in zabavno glasbe, 
• 041/224-907 boosooc 

I Š Č E M DELO. čiščenje poslovnih 
prostorov In apartmajev. Bled z okol-
CO. « 031 /649-453 

8002334 

IŠČEM DELO na vašem domu. čišče-
nje, likanje, Kranj - Naklo - Tržič - Go-
nik, « C31 / 3 3 8 - 7 2 6 6002343 

PREVAJANJE in inštrukcije iz angle-
škega jezika ter matenatike za O S In 
S S šole, « 031 / 3 2 3 - 2 3 5 80023x2 

REFLEKSNA masaža stopal starejšim 
oz. invalidnim osebam na vašem 
domu, 9 041/589-821 

REFLEKSNA masaža stopal starejšim 
oz. invalidnim osebam na vašem 
d o m u , , « 041/589-821 

8002343 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
UREJAMO najugodnejše kredite na h^ 
poteko, OD ali pokojnno. Upoštevajo 
se tudi dodatek za malico, prevoz, 
otroški dodatek, za fizične os., s.p. In 
podjetja, Planinšek k.d., šinkov Tum 
23. Vodce. 0 3 1 / 2 0 6 - 3 5 2 8002230 

FESST (j.0.0., PE Stritarjeva 5. Kranj 
Nudimo vse vrste posojil, 

u g o d n e obresti 
0 4 / 2 3 6 - 7 3 - 7 S 

KREDITI DO 10 m - Z A VSE 
ZAP^ TUDI ZA DOLOČEN 

ČAS, IN UPOKOJENCE 
do 50 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila in teasingi. 

Možnost odplačila na položni-
ce: Pridemo tudi na dom. 

NUMERO UNO Robert 
Kukovec s. p., Mlinska uL 22, 

Maribor, telefon: 
02/252-48-26,041/750-560. 

STROJI IN ORODJA 
PRODAM 

ORODJE za montažo CK, komp. varje-
nje, jeklenke, kisik, pin, hidravliko za 
krivljenje cevi. 38,5.3/4. različni mal. 
za CK (ventili, črpalke...) nerjaveči vijž-
ki za prtrdftev ptoč. strehe 500 kom. 
« 0 4 0 / 9 1 9 - 5 1 9 8002351 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE barvamo stanovanja, 
hiše, ok.ia, vrata, fasade, napušče. ZK 
darska in izolacijska dela v Kranju in 
na Gorertjskem. Bojetu d.n.o.. Milana 
Majcna 18a, Lj. * 031 /504-065 

80011« 

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade 
kamnite škarpe, u r ^ j e in Hakovanjo 
dvoiišC, z iiašim ali vašim materialom 
S G P Bytyqi d.n.o., Struževo 3a, Kranj 
« 0 4 1 / 2 2 2 - 7 4 1 800181» 

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč 
dovoz. poti. parkirišč, polag. robnikov 
pralnih plošč. izd. betonskih In kamni-
tih škarp. Adrovic & Co. d.n.o.. Jek>v-
škova 10, Kamnik, « 01/839-46-14 
041/680-751 8001670 

ASTERIKS S E N Č I U Rozman Peter 
s. p., Senično 7. Križe, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; ž^uzije, roloji, ro-
lete. lamelne zavese. p<ise zavese, ko-
mamiki. markize, www.asteriks.net 

800ie3£ 

BARVANJE fasad in napuščev. ugod-
no in kvalitetno, Megamatrix. d.o.o. 
Staretova 39. Kranj. « 041 /570-957 

8001839 

BELJENJE notranjih prostorov, glajo 
nje sten in stropov, odstranjev^je ta-
pet, dekorativni ometi in opleski vam 
kvalitetno in ugodno njdi pleskarstvo 
Pavec Kan s.p., Podbrezje 179. Na-
klo, « 031 /39-29-09 eooi87« 

BYTYQ1 IN OSTALI, GradbenišWo 
d.n.o.. Glavni trg 14, Kranj, izvaja vsa 
gradbena dela, novogradnje, adaptaci-
je, notranje omete, vse vrst fasad, « 
04/202-81-20. 041/7S0-614 

800082C 

FLORIJANI d.o.o., C. na Brdo 41. 
Kranj izceja vsa gradbena dela od te-
meljev čo strehe, adaptacije, ometi, 
ometi fasad, kamnite škarpe. tlakova-
nje dvorišč, « 041/557-871 

800I44C 

GRADBENIK REXHO d.n.o.. Adergas 
13. Cerklje, izvaja od temeljev do stre-
he. notranji ometi, vse vrste fAMd. 
kamnite škarpe, ad^tacije, urejanje Ir 
tlakovanje dvorišč., « 041/589-996 

800)91E 

IZDELAVA podstrešnih stanovanj s 
knauf ali loocniml oblosami, pobganjo 
iaminatov. gotovega in lamelnega par-
keta ter izdelava finskih in infra savn, 
Planinše< k.d., Šinkov Tum 23, Vodi-
ce, « 031 /206-724 800I*5t 

IZDELAVA nadstreškov. krovsKo, kle-
parska, lesarska dela, Dodstrešna sta-
novanja knauf izvedba, armstrong, 
Dragomr Klemene s.p., Voklo 18, 
Š e n č u r . « 041 /771 -637 

8002320 

IZDELAVA PODSTREŠNIH STANO-
VANJ po sistemu Knauf, montaža 
strešnih oken Velux in polaganje Iami-
natov. izd. brunaric in nadstreškov. 
Mesec Damjan s.p.. Jazbine 3, Polja-
ne, « 041/765-842 

800080« 

IZDELUJEM FASADE, tudi na velikih 
objektih, opravljam zkiarska dela in 
omete. Seniki gradbeništvo, Gasiteka 
C. 37, Šenčur. « 031 /802-331 

800)50« 

IZDELUJEMO in prenavljamo strehe 
Megamatrix, d.o.o. Staretova 39. 
Kranj. S 041 /570-957 eooieô  

IZVAJAM vsa slikopleskarska dela, iz-
delava fasad, polaganje vseh vrst talnih 
Oblog, Volčanšek Albin s.p.. KWri6eva 
7. Jesenice. « 04/586-38-35 
041/073-700 «001943 

IZVAJAM vsa zidarska in fasaderska 
deta, IXugaxhijaSherifs.p.. Ul. Franca 
Rozmana - Staneta 1, Kranj, S 
041/556-027 eoo24os 

MIZARSKI SERVIS vam izdela kuhi-
nje, predsobe, otroške sot)e in spalni-
ce. Nudimo vam odlične materiale in 
projektiranje po vaših željah. Ml - DA 
k.d., Šempeterska ul. 44. Kranj, 9 
051/64^-697, 051/641-698 

8001884 

NAJEM kombi vozii 8+1 in dostavnih 
vozil - dnevni najem, Igor Konkolič 
s.p.. Triglavska ul. 12 . Kranj. 9 
041/697-492 800ie7o" 

PREKRIVANJE S T R E H od 3,5 
EUR/m2, možna dobava 3 0 % cenejše 
kritine. Marko Deriink s.p., Glavna ce-
sta 12. Naklo, 9 040/484-118 

800160S 

PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju in okolici - reze^rajte svoj ter-
min. Megamatrix. d.o.o.. Staretova ul 
30, Kranj,, « 041/670 057 

8001832 

SUKOPLESKARSTVO Bizant Gorazd 
s.p., Britof 9, 4000 Kranj vam nudi 
kvalitetne in ugodne pleskarske storit-
ve,. 9 041/G14-547 »oožiuJ 

VIJOSA d.o.o., Tomšičeva ul. 40 
Kranj, izvaja vsa gradbena dela. adap-
tacije, vse vrste fasad, zunanje uredit-
ve in notranje omete. « 0 3 1 / 4 5 1 -
420 800082-

ŽALUZIJE, lamelne in plise zavese, 
roloje, screen senčila, rolete izdelamo 
in montiramo, Rono senčila, d.o.o.. 
Mavsarieva cesta 46, Notranje Gorice 
« 01/365-12-47. 041/334-247 

80004$$ 

IŠČEM 

IŠČEM ^ferja R kat.. ?fi nhČasnA pr«^ 
voze. « 0 3 1 / 2 5 5 - 4 5 2 

http://www.ms-kranj.si
http://www.sinkopa.si
http://www.asteriks.net


MALI OGLASI, ZAHVALE info(g>g^as.si 2 3 

ZA TEHNIČNO p<moč v gledališču ra-
bimo pomoč: mlajši jpokojenec. štu-
dent. dijak, « 040/30-29-29 

9002415 

ZASEBNI STIKI 
35.000 POSREDOVANJ, 11.000 p<> 
znanstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženitne posredovalnk» Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Slo, 03/57-26-319, 031/505-
495. 031/836-378 

8000004 

3S-LETNI obrtnik si želi družinskega 
življenia. Pokličite, v dvoje bo lepše,« 
031/836-378, 041/959-192 

8002J77 

40-LETNI postaven Italijan, ki teko-
če govori slovensko, bi vas rad spo-
znal za skupno življenje, « 031 
/807-376 

9003276 

ČE SI Ž E U š nežnosti brez obveznosti 
se oglasi 39-letnemu športniku. 173, 
kavalirju. vsestransko obdarjenemu, 
diskretnemu. Sem dobrega videza, si-
tuiran, s smislom za erotiko, 8 
031/215-278, Rot)i 

8002404 

DEKLfTA. brezplačno lahko spoznate 
fante za isknene, resne, tr^ne zveze Iz 
vse države, 031/836-378 

&000005 

SEM ZOOMKA, stara 70 let. rada se 
vračam domov in takrat bi potrebovala 
sobo pri solidni osebi na na relaciji 
Kranj - Ujubljana. šifra: DOM «*»284 

RAZNO 
PRODAM 

DVA MOČNA, pocinkana stebra za 
grozdje in zunanjo omarico za el. šte-
vec, « 0 4 1 / 3 6 6 - 7 3 4 8O02412 

FIŽOLOVKE, punte, brezovo tilodovi-
no. možna dostava. • 040/438-140 

8002335 

OTROŠKO, šolsko kok) in tri vrste do-
mačega žganja z brinjem, « 04/204-
23-97 6002313 

OVCE i jagenjeki, ehopper Vamaha 
125, obnovljen in zapravljivček, B 
041/364-504 8002307 

PUVSTIČNO cisterno 1000 I, « 
031/562-220 aoo24ii 

ŠKODO favorit, 1.94, rdeča, kljuka in 
40 kock otave, « 041/935-596 

8002286 

UNIVERZALNO lestev, 9 m, sestavlji-
vo na tri dele, cena 130 EUR. S 
040/431-634 900221« 

u j v u . p o v - r c b n i k . c o n i 

V SPOMIN V SPOMIN 

rt 
Žalosten je spomin na 30. marec, ko nas je zapustil naš dragi mož 

GEZA LAJNŠČEK 
Hvala vsem. ki se ga spominjate in prižigate sveče. 

Vsi njegovi 

SPOROČILO O SMRTI 

Svojo življenjsko pot je sklenila naša upokojena sodelavka 

MARIJA BENEDIK 
Ohranili jo bomo v trajnem spominu. 

Deiavd Odeje, Škof^ Loka, d. d. 

Posušilo seje klasje, 
žitnice zlati nebeške, 
z vetrom blag zapel njen glasje^ 
da solze suši (loveške. 

Z A H V A L A 

Ob smrti naše mame 

BARBARE LOMBAR 
rojene Ahadf, po domače Vogaj jeve mame 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zad-
nji poti in sočustvovali z nami. Posebna zahvala duhovnikom za 
pogrebni obred, pevcem za zapete žalostinke, pogrebni službi 
NavCek in vsem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani. 

Vsi njeni 

SPOROČILO O SMRTI 

Svojo življenjsko pot je sklenila naša upokojena sodelavka 

IVANA REBOLJ 
Od nje smo se poslovili v sredo, 26. marca 2008, na pokopališču Blejska Dobrava. 

Ohranili jo bomo v trajnem spominu. 

Z A V A R O V A L N I C A TRIGLAV, d. d. 
OBMOČNA ENOTA KRANJ 

Nc(, ki ne pozna jutra, Z A H V A L A 
ni tpga p<xkdr^ noC. 
Mas^ seje, Z zvezdami posuta, 
v očeh tvojih dragih, 
vsdi, ki šjih ljuba ndx>č. y ^i. letu nas je zapustil naš dragi 

IT. Pavček) . . _ v T T -

MATJAZ KUHAR 
Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti vsem, ki ste našega Matjaža po-
spremili v tako velikem številu na njegovi zadnji poti k večnemu po-
čitku, zanj molili, darovali svete maše, cvetje in številne sveče ter nam 
ob tem najtežjem trenutku stali ob strani. Zahvaljujemo se vsem so-
rodnikom, sosedom prijateljem, znancem, njegovim sodelavcem iz 
Lume in Peckera, prijateljem iz Stražišča "bratom", prijateljem iz Na-
Idega, vsem prijateljem golfistom in Andrejkinim sodelavcem iz Var-
stroja ter Alenkinim sodelavcem iz Krašcommerca. Posebna zahvala 
gre zdravnik« dr. Rajku Koselju za zdravljenje, g. župniku Janezu 
Zupancu za lep poslovilni obred, pevcem bratov Zupan in pogrebni 
službi Navček. Vsem imenovanim in neimenovanim najlej^ hvala. 

Žalujoči: Andrejka s sinovoma Nikom in Tinom, mami, oči, 
sestra Alenka z družino v imenu vsega sorodstva 

Z A H V A L A 

V 87. letu starosti nas je za vedno zapustila naša mama, stara 
mama, teta, tašča 

MARIJA SERŠEN 
Grilčeva mama, Dvorje 56 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in darovane 
maše. Hvala gospodu župniku za opravljen obred in pogrebni 
službi Pogrebnik. 

Žalujoči vsi njeni 

Mama je le ena 
nam vsem dodeljena, 
takrat je hudo, 
ko izgubiš tudi njo. 

V SPOMIN 

Jutri, v soboto. 29. marca 2008, bo minilo leto dni, odkar nas je 
zapustila predraga žena. mama 

MARIJA FENDE 

Hvala vsem. ki se je spominjate, ji prižigate svečke in postojite 
ob njenem preranem grobu. 

Žalujoči vsi njeni 

ZAHVALA 
Srce tvoje je zaspalo, 
zvon v slovo ti je zapel, 
misel nate bo ostala,. 
spomin za večno bo živel. V 86. letu nas je zapustila dobra, skrbna mama, babica, 

prababica, sestra, teta in ta^ča 

MARIJA POKLUKAR 
roj. Mrak, p. d. Dobretova mama 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sose-
dom in znancem za podarjeno cvetje, sveče in izrečeno sožalje. 
Hvala gospodu župniku Mitji Stimu za molitve, lejK) opravljen 
obred in lepe poslovilne besede. Zahvala pogrebni službi Nav-
ček, pevcem ml. Zupan za zapete pesmi in Iskri ISD Kranj. 
Vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste našo mamo pospre-
mili na njeni zadnji poti, jo spoštovali, še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njeni 
Stniževo, 20. marca 2008 

Z A H V A L A 

Ob slovesu od našega dragega očeta, brata, tasta, deda in pradeda 

JANKA KOVAČ I ČA 
se zahvaljujemo osebju Nevrološke klinike v Ljubljani. Bolniš-
nice v Šempetru pri Novi Gorici in Stari gori v Rožni dolini, 
Doma starejših občanov v Preddvoru in Bolnišnice Golnik za 
zdravljenje in nego v času njegove bolezni. Hvala sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem za pisne in usme izraze soža-
lja, cvetje, sveče, molitve in darove v dober namen. Posebej se 
zahvaljujemo Združenju mobiliziranih v redno nemško vojsko 
in govorniku gospodu Stanetu Isteniču, sodelavcem ELESa, 
Merkurja, KS Planina, duhovnikoma gospodu prelatu Stanisla-
vu Zidarju in gospodu Vinku Malovrhu, pevskemu društvu 
Zupan, trobentaču ter pogrebni službi Mestnega pokopališča 
Kranj. Vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste našega 
očeta spoštovali, ga v času bolezni obiskovali in v velikem števi-
lu spremili na zadnji poti, iskrena hvala. 

Žalujoči: sin Jani in hčerka Vlasta z družinama v imenu sorodstva 
V Kranju. 19. marca 2008 
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A N K E T A 

Domačini 
o rudniku 
STO J AN SAJE 

Prebivalci vasi v okolici 
Rudnika Žirovski Vrh so na 
zboru govorili o posledicah 
rudarjenja. Nas je zanimalo, 
kaj menijo o problemih z za-
piranjem rudnika in nameri 
za spravilo sodov z radioak-
tivnimi odpadki na odlaga-
lišču jalovine Jazbec. 

H 
Mitja Čadež: 

"Menim, da je rudnik pozi-
tivno vplival na razvoj kraja. 
Tudi urejanje gospodarske 
cone je dobro. Moti pa 
počasno zapiranje rudnišk-
ih objektov in veliko trans-
porta s kamioni v okolici." 

Cilka Štucin: 

"Delovanje rudnika je moč-
no vplivalo na življenje kme-
tov. Odkar rudnik ne dela, je 
za nas bolje. Sama ne na-
sprotujem, da bi pripeljali 
sode z odpadki na Jazbec, 
če ne bo škode za okolje." 

Matevž MarkeJj: 

"Težave so nastale, ko so 
rudnik zaprli. Najbolj se bo-
j imo odlaganja radioak-
tivnih odpadkov od drugod. 
Če zagotovijo, da ne bo še 
več sevanja, bi verjetno ljud-
je pustili odložiti sode." 

Roman Oblak: 

"Rudnik je mnogim dajal 
kruh, tudi meni. Danes veči-
na meni, da je sanacija pre-
draga. Vseeno nas skrbi, ali 
bo varen ob ujmah. Sode z 
odpadki bi morali odložiti 
varno in dati odškodnino." 

Blaž Možina: 

Prepozno so pomislili, da 
problemi zanimajo domači-
ne. Kaj odložiti tu In kako 
avnati s sodi, naj odloči 
troka. Težav ne bo, če ne bo 
ečje nevarnosti za sevanje. 

So pa težave s kamioni." 

Stari motocikli za dušo 
v Smledniku so člani kluba lastnikov in ljubiteljev klasičnih motociklov C. M. O. C pripravili tretjo 
razstavo. Najstarejši motorje bil izdelan leta 1931. 

MAJA BERTONCELJ 

Smlednik - Na velikonočni 
ponedeljek je bila kljub sne-
ženju pri župnišču v Smled-
n i k u tretja razstava staro-
dobnih motociklov, ki jo d a -
ni kluba lastnikov in ljubite-
ljev klasičnih motociklov C. 
M. O. C prirejajo na vsaki 
dve leti. 

"Razstavljenih je k a k i h 
petnajst motociklov, izdela-
nih do leta 1 9 7 0 . Kljub vre-
menu smo zapriseženi stari 
mački oldtimerjev pripeljali 
svoje konjičke," je povedal 
Andrej Č a r m a n iz Valbur-
ge, ki se je predstavil z dve-
m a starodobnikoma iz let 
1957 i n 1 9 5 8 . Najstarejši 
starodobni motocikel na 
razstavi pa je bil izdelan leta 
1931, njegov lastnik pa je 
Jure Kačič iz Bežigrada: 
"Ta motocikel i m a m okoli 
15 let i n je med m o j i m i 
najmlajš imi. Najstarejši je 
iz leta 1 9 2 0 . Sicer pa se s 
temi motorji ne vozim prav 
veliko, i m a m j ih d o m a za 
svojo dušo, da jih malo po-
gledam, pobožam. Z a raz-

li6ie tehnične starine i m a m 
doma poseben prostor." 

Razstave se je tudi letos 
udeležil Jože Romšek, gene-
ralni direktor Policije, sicer 
častni član kluba C . M. O. C: 
"Na razstavi je moj motor 
znamke BMW, ki je bil izde-
lan leta 1954, torej je star 
prav toliko kot jaz. T a moto-
dkel je za dušo. I m a m ga od 
lani i n z nj im sem prevozil 
skoraj 1 1 tisoč kilometrov. 
Bil sem v Grčiji in v Dolomi-
tih. V o z i m se po omejitvah, 
ker moj dl j ni, da bi podiral 
hitrostne rekorde na cestah, 
temveč, da se peljem, ko ni 
preveč prometa, ko sem do-
bro razpoložen in da ob tem 
tudi kaj vidim." Kot pravi, se 
sicer razstav ne udeležuje: 
"Pridem samo v Smlednik. 
V H r a š a h je namreč doma 
moj brat, tukaj i m a m prijate-
lje, poleg tega je ambient 
pred smleško cerkvijo vedno 
lep." Njegov brat Ivan Rom-
šek je predsednik sekdje po-
tovalnih prikoličarjev pri Idu-
bu C. M. O. C. Prav tako je 
bil na razstavi tudi njegov 
starodobnik. 

Generalni direktor Policije Jože Romš«k svoj motor na ogled 
pripelje le na razstavo v Smlednik. 

Zaplešimo v pomlad 

V Osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi bo danes ob 
i8. url dobrodelni koncert Zaplešimo v pomlad. Nastopili 
Romana Kranjčan, Lara Jankovič, Aleš Hadalin in Alenka 
Godec, na klavirju jih bo spremljal Jaka Pucihar. B. B. 

Mladoporočenci 

Na Jesenicah sta se 22. marca poročila Miha Hribar in 
Marijana Jovičič. Mladoporočencema čestitamo in jima s 
čestitko, prejeto na matičnem uradu, podarjamo polletno 
naročnino na Gorenjski glas. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

V petek bodo zjutraj še rahle padavine, ki bodo čez dan 
počasi ponehale. Popoldne se bo od zahoda delno zjasnilo. 
V soboto in nedeljo bo povečini sončno in toplo. 

Agencija RS za oVoije, Urad za Meteork>gj)o 

PETEK 

W * > i/rc 
SOBOTA 

- 2 / 1 3 ° C 

NEDELJA 

1 / 1 A - C 

Nô Oarfca 

o Reka 
/77/ _ 13/'•C 

Anica Perčič iz Tenetiš je nabrala prve letošnje gobe. Z 
možem Marjanom sta minuli torek šla proti Čadovljam in 
našla marčevke, ki so s e mokre skrivale s snegu. Lani sta 
marčevke našla že sredi februarja, letos je bilo sicer lepo, 
toda suho, zato so zrasle šele sedaj. / FOU: RMA DOM 

KAMNIK 

Kamničane bo nagovoril predsednik države 

Kamničani jutri, 29. marca, na rojstni dan rojaka Rudolfa 
Maistra, praznujejo svoj občinski praznik, že danes popol-
dne pa v mestu pripravljajo slovesnost, na kateri bo sodelo-
vala kamniška godba. Pred Maistrovim spomenikom na 
Trgu talcev pričakujejo Častno enoto Slovenske vojske in 
slavnostnega govornika, predsednika države Danila Turka, 
ki bo občane nagovoril ob 16.30. Ob 17. uri se bo praznova-
nje nadaljevalo v Domu kulture Kannnik, kjer bo slavnostni 
govornik Niko Sadnikar, ki bo 19. aprila dopolnil 92 let, saj 
je eden redkih, ki je generala Maistra poznal osebno. J. P. 

TCG MERCATOR : GEOPLIN SLOVAK/ 
SOBOTA, 29. 3. 2008, ob 20. URiT 
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